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Trots det regniga vädret hade mer än

10 000 värmlänningar letat sig fram till

Stora Torget i Karlstad för att hylla sin OS-

hjälte. Förutom Stefan Holm hyllades

förbundskapten Ulf Karlsson, Stefans

pappa Johnny och Stefans mentale tränare

Christian Augustsson.

Drygt 10 000 hyllade Holm!

 Av ”uppväxt”-kommunen fick Stefan en

patéform som egentligen skulle ha förärats

kungen, en lokalt producerad vagga (Stefan

beräknas bli far inom kort) och sist men inte

minst ett ungdomsstipendium instiftat i

Stefan Holms namn.

Firandet inleddes med att Starboys höjde

både stämning och temperatur med hjälp av

sång, spex och antiregndans, en dans som

faktiskt verkade fungera!!!

Stefan Holm, Ulf Karlsson, Johnny Holm

och Christian Augustsson kom sedan i

kortege till scenen där Christer och Cecile

Nerfont inledde med att sjunga

Värmlandsvisan.

Först i raden av gratulanter stod lands-

hövdingen Eva Eriksson som hängde

Värmlands läns förtjänstmedalj runt Stefans

hals.

Angelica Rage, Forshagas kommunalråd,

stod näst på tur. Hon undrade om hon var

ensam ”forshaging” om att ha överlevt den

spännande höjdhopps-finalen. Ett rungande

svar från delar av publiken gav svar på tal.

 Kils kommun och kommunalrådet Jan

Wadell tog vid och gratulerade med en

sporthall i Stefans namn. Från Karlstad

kommun gratulerade kommunalrådet Lena

Melesjö Windahl med en bronsstatyett

föreställande Nils Ferlin.

Listan på övriga gratulanter i form av

klubbar och föreningar blev därefter lång.

Kvällen avslutades med att Starboys

påläggskalv Björn ”Pölsa” Starrin

intervjuade var och en av OS-hjältarna, samt

att Starboys framförde en fransk-

värmländsk kärleksförklaringen till Stefan i

form av sången J´taime.

     Mattias Sköld, informatör
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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

Tänk en sån härlig uppgift jag fick

härförleden!  Att få gratulera Stefan Holm

till OS guldet på torget i Karlstad. Eftersom

Stefan Holms ”vagga” stått i vår kommun

och han tack vare/trots eller oavsett detta

faktum, nått enorma framgångar, så borde

väl hans kommande barn också ha sin vagga

stående här? Kanske får vi nöja oss med att

det lilla barnet endast ligger i vaggan när

det besöker farmor och farfar. Vi får väl vara

stolta för det också….

Det var förresten inte så lätt att snabbt finna

en vacker vagga att ge bort. Det ordnade

sig till sist. Lasse Mellberg, anställd i vår

kommun, tillverkade vaggan på cirka fem

dagar. Det är det jag alltid sagt, i Forshaga

kommun finns otroliga talanger bland de

kommunanställda.

Vi tackar dig Lasse!

Håll ögon och öron öppna inför årets

Seklingnatta i Deje Folkets hus den 13

november. Mycket pekar på att Stefan Holm

dyker upp där tillsammans med Ingela

Agardh!

Vi tackar kultur- och fritidschefen Jan

Hagstrand för ett bra lobbyarbete!

För några veckor sedan besöktes vår kommun

av utvecklingsstörda, personal och politiker

från Bistrita i Rumänien. Personal från

omsorgen i vår kommun hade tidigare varit i

Rumänien och hjälpt till att bygga upp daglig

verksamhet för utvecklingsstörda. Det är

spännande för vår personal att få bygga upp

något nytt i ett helt annat land. Vad går att

göra på samma sätt i Bistrita som i Forshaga?

Vad borde vi ha tänkt på när vi byggde upp

vår verksamhet? Frågorna är många.

Lösningarna inte alltid lika.

En nyckel till utveckling är att hitta glädjen i

att kunna samarbeta med andra. Att umgås

med andra människor är både det härligaste och

mest skrämmande som man kan ägna sig åt.

Vi måste beundra vår personal som åker fram

och tillbaka till Rumänien tillsammans med

utvecklingsstörda!

Stipendierna delas ut till en eller flera personer som i sin gärning gynnat kultur,
ungdomsarbete eller insatser för miljön och visat initiativrikedom och betydande
förmåga inom dessa områden.
Stipendiesumman för vardera stipendiet uppgår till 5000 kronor. De delas för första gången
ut vid femårsjubilerande ”Seklingnatta” i Deje Folkets hus den 13 november 2004!

Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat ställs till:
Kommunstyrelsen respektive Miljö- och byggnadsnämnden, Box 93, 667 22, Forshaga.

Anmälan/ansökan senast 22 oktober 2004!

Upplysningar lämnas av respektive förvaltning:
Kultur/ungdomsledare: 054-17 20 78 alt.070 316 28 11Milj: 054-17 20 31 eller 054-17 20 29

Forshaga kommun söker
stipendiater till Forshaga kommuns

Miljöstipendium
Kulturstipendium

Ungdomsledarstipendium

Omslagsbild
Mimmi Bengtsson

Ungdomscentrum och föräldrar i
kommunen efterlyser fler föräldrar och
andra vuxna som kan tänka sig att hjälpa
till med att hålla Träffpunkterna/Fritids-
gårdarna öppna under höstterminen 2004

I nuläget finns det en föräldragrupp i Forshaga
och en i Deje som håller öppet våra

Träffpunkter/Fritidsgårdar för kommunens
ungdomar. Det finns ett stort behov av fler

personer som engagerar sig och alla är
välkomna att anmäla sitt intresse för att

hjälpa till. Målet är att hålla öppet för våra
ungdomar så många dagar som möjligt. Är Ni

intresserade? Kontakta gärna oss på
Ungdomscentrum så berättar vi mer.

Madelene Nilsson 0703 16 28 88
Anna Larsson 0730 48 28 20
Joachim Nilsson 0730 48 28 34
Jan Johansson 0730 48 28 05

E F T E R LY S N I N G
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För tredje året i rad deltar Sverige i den

internationella kampanjen European

Mobility Week - Europeiska

mobilitetsveckan 16-22 september

Kampanjen syftar till att locka invånarna

till att cykla, åka kollektivt, nyttja bilpool

eller samåka istället för att använda bilen.

Ett hållbart resmönster leder till trivsammare

tätortsmiljöer med bl.a. renare luft och

minskat buller.

679 städer/orter i världen har anmält att de

deltar i kampanjen. I Sverige är det

sammanlagt 55 kommuner som är med.

Forshaga är en av dessa!!!

Cykeldagen 16 september

Årets Cykeldag bjöd på strålande sol och

massor av glada cyklister. Fullfart på torget

i Forshaga och längs Cykelbanan hela

dagen.

I informationstältet i Forshaga centrum

fanns utställningar om miljö, friskvård och

trafiksäkerhet. CK Hemgården visade upp

sig och utmanade alla cyklister på en trixig

teknikbana. Carl-Erics Sportcenter

demonstrerade “Säker cykel”.

Vandring i Klarälvsbygd 20 september

En stor eloge till de tappra själar som

trotsade regn och blåst då evenemanget

“Vandring i Klarälvsbygd” gick av stapeln

måndagen den 20 september.

Europeiska mobilitetsveckan 16 -22 september

Ca 500 elever i årskurs 4-9 kom till Folkets

Hus där Oscar Stööd berättade om

cykelolyckan som höll på att kosta honom

livet för fem år sedan. Att cykelhjälm är

viktigt är det ingen som tvivlar på efter

denna föreläsning.

Oscar Stööd och Kenth Petterson

(trafiksäkerhetsinformatör)

Trots höstrusk avverkades den 10 km långa

natur- och kulturvandringen i Forshaga

tätort. På Slottet kunde en utställning om

kommunens många olika spår och leder

beskådas och på Forshaga Hembygdsgård

serverades kaffe och bullar.

I stan utan min bil! 22 september

Europeiska mobilitetsveckan avslutades i

Edeby den 22 september. Då passade vi

även på att inviga Klarälvsbanan i Forshaga

kommun. Stig Larsson från Edeby

invigningstalade och uppmanade oss alla

att ge oss ut och pröva banan. Nu har vi

hela 34,5 km att

cykla,    prome-

nera och åka

inlines trafik-

säkert på, inte

illa! Vid Edeby

Hembygdsgård

bjöds alla som

tagit sig dit

Tack!
Oscar Stööd * Folkets Hus Forshaga * Carl-Erics
Sportcenter * CK Hemgården * Skogsvårds-
styrelsen * NIAX Hallar * Forshaga Finbageri *
Ingelas Café * Torfolks Gård* Marianne
Andersson * Helena och Robert, Hammarö
kommun * Gunnel Johansson * Forshaga
Hembygdsgård * Dagcenter * Wasabröd * Konsum
Värmland * Naturvårdsverket * Edeby
Hembygdsgård * Dejefors Musikkår * Narrarna *
Stig Larsson * Solsta Cykel * Ahlgrens Bilar *
Toyota * Ford * Niklas Avén * Hammarö Buss *
Hagfors Trafikskola

LIP Klarälven

och Hälso- och Trygghetsrådet

“miljövänligt” på fika, Dejefors Musikkår

spelade, Narrarna underhöll och flera

passade på att prata miljöbilar med

representanter från Ford och Toyota.

Besökarna kunde även titta på utställningar

om miljö, friskvård och trafiksäkerhet.
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Begär skriftliga anbud från flera firmor. Större

arbeten varierar ofta mycket i pris mellan

olika hantverkare. Undvik hantverkare som

inte vill ge en offert. Allt som ska ingå ska

vara specificerat.

Kontrollera att priset är inklusive moms. En

del hantverkare lämnar ett pris exklusive

moms, har man missat det kan slutnotan bli

en chock. Att lämna offerter på arbeten till

en privatperson utan att inkludera momsen

är ett brott mot prisinformationslagen.

Har Ni bestämt ett pris på förhand får det

inte ändras. Har Du fått en ungefärlig

prisuppgift får den inte överskridas med mer

än 15 procent. Därefter måste Du ge Ditt

godkännande.

Ska fler arbeten utföras samtidigt; begär ett

lägre paketpris.

Gör upp om vem som ska köpa in

byggmaterialet. Hantverkarna har ofta bättre

rabatter än vad man kan få som privatperson.

Kontrollera att firman har F-skattebevis hos

den lokala skattemyndigheten,

ansvarsförsäkring och att den inte har några

anmärkningar hos kronofogdemyndigheten.

Förhandla bara med en person. Se till att

denna person har totalentreprenad på

arbetet - ansvarar för de andra hantverkarna

som kopplas in.

Konsumenttjänstlagen gäller när Du anlitar

hantverkare. Lagen är tvingande, det

betyder att ett avtal om en tjänst inte får

innehålla sämre regler för konsumenten än

vad lagen specificerar.

Se till att det skriftliga avtalet klargör arbetets

omfattning (fördelning arbete -

materialkostnad), när arbetet ska påbörjas

och slutföras, samt pris (inklusive moms) och

betalningsvillkor. Du måste göra upp om Du

ska betala ett fast pris eller löpande räkning.

Vid löpande räkning bör Du begära en övre

kostnadsgräns.

När arbetet är klart ska Du tillsammans

med hantverkaren gå igenom att allt som

står i kontraktet blivit utfört på rätt sätt.

Du har alltid rätt att få en specificerad

räkning.

I avtalet bör det stå vilken ersättning Du

har rätt till om arbetet blir försenat. Detta

är det nästan omöjligt att göra upp om när

väl situationen uppkommit.

Hämta ROT-kontraktsformulär hos Din

konsumentrådgivare. Detta är avsett att

användas vid anbud och avtal avseende

reparations-, ombyggnads- och

tillbyggnadsentreprenader där enskild

konsument är beställare.

Kontrollera referenser innan Du

godkänner offerten.

Se till att den Du anlitar har skrivit under

offerten, annars gäller den inte.

Du har alltid rätt att avbeställa en tjänst

innan den har avslutats. Men då kan

hantverkaren begära ersättning för det

som redan utförts, ytterligare arbete som

inte går att undvika, inköpt material och

förluster som uppstått till följd av att

hantverkaren tackat nej till andra arbeten.

Du ska begära att hantverkaren

specificerar sina krav skriftligt.

Om någon del i arbetet blivit fel kan Du

kräva att det avhjälps eller få prisavdrag.

Det finns också möjlighet att häva avtalet

helt eller delvis. Fel kan i det här fallet

betyda att arbetet inte är fackmässigt

utfört, resultatet inte blivit det Ni kommit

överens om eller om tilläggsarbeten inte

har utförts trots fara för allvarlig skada.

Har det blivit fel ska Du klaga hos

näringsidkaren inom skälig tid.

Tänk på att om Du anlitar svart arbetskraft,

så finns det inga försäkringar. Får Du

exempelvis rörproblem och översvämning,

kan det vara svårt att få ut på försäkringen,

om Du inte kan visa på att arbetet är utfört

av en fackman. Du kan även få problem med

att bevisa utlovade garantier och det går

inte att klaga hos Allmänna reklamations-

nämnden www.arn.se. Vidare går kostnaden

inte att dra av mot reavinsten, när huset säljs.

Tänk på detta när Du anlitar en hantverkare/näringsidkare

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

Manusstopp och utgivningsdatum
för KommuN-KontakteN

Nr Manus Utgivnings-
-stopp dag

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

Kulturmönstring
och

fiskefrämjande:

i Deje
13 november

5-års jubileum

Seklingnatta
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Mikael Nilsson har gått husesyn:

B.T.L. kommer att anordna lite andra

aktiviteter än en vanlig fritidsgård. Det blir

bland annat körkortsteori, matlagnings-

kurser, filmredigering och mycket annat kul.

Det mesta är gratis. Lärorikt också – en hel

del som du kan ha nytta av i ditt senare liv.

Vuxenskolan ordnar med handledare och

håller i det hela.

B.T.L. ligger intill Petruskiosken.

Fastigheten har renoverats och byggts om,

hela kalaset kostade cirka en miljon kronor.

Huset har tre våningar, källare, mittenvåning

Gamla Betel har blivit ett
föreningshus. Baptistföramlingen
har donerat sin fastighet till en
stiftelse, som anpassat lokalerna till
den nya rollen som mötesplats.
Samtidigt som Stora Salen fått
behålla sin ljusa och luftiga
karaktär, har den gjorts flexibel:
kyrkbänkarna har ersatts av
cafébord och stapelbara stolar och
ett vackert draperi döljer altartavla
och dopgrav.

B.T.L. Skivsta 3 skall vara tillgänglig för

organisationer med ”inriktning på

internationell förståelse, samverkan i

lokalsamhället och ökad jämlikhet”.

Stiftelsens ordförande Gunnar Ström:

- Nyckelorden är integration och flexibilitet:

aktiviteter i en lokal skall kunna expan-dera

till andra och samma lokal skall kunna

användas på olika sätt dag och kväll, vardag

och helg. Det är också viktigt att många

initiativ får chansen, så  att B.T.L. blir en

verklig mötesplats.

Under oktober drar tematräffar för ungdomar

16-21 år igång. Åtskilliga studiecirklar har

också funnit plats i lokalerna liksom

sammanträden med föreningsstyrelser.

Studieförbundet Vuxenskolan håller i

lokalbokningen på telefon 873970.

-satsar på
16 till 21-åringarna

och en övervåning.

I källaren finns datorer och en saftbar, senare

kommer biljardbord, tv samt tillhörande

möblemang. Frivilliga ungdomar kommer att

engageras för att hålla i gång serveringen.

På mittenvåningen finns två lokaler, lilla och

stora salen. Lilla salen har ett konferensbord,

whiteboardtavla och OH-projektor. Alltså ett

utmärkt alternativ då du vill ha ett

styrelsemöte eller en mindre konferens. Stora

salen är utmärkt för ”events”, ett teaterspel

eller en föreläsning. Denna sal har plats för

upp till 150 personer.

Den ombyggda läktaren (övervåningen) har

tre nybyggda kontorsrum vardera på 14 kvm.

Kontoren är mycket luftiga och har en mycket

behaglig miljö. De hyrs ut till ett förmånligt

pris. Studieförbundet Vuxenskolan har ett

av rummen.

Personligen tror jag att B.T.L. är en

utomordentlig idé, som fyller ett klart behov

i Forshaga. Jag var också på Öppet Hus då

man fick komma och kolla vad som har hänt

hittills och höra om planerna för framtiden.

Jag tror att denna samlingsplats kommer att

bli en succé bland ungdomarna här. På

invigningen den 13 november tycker jag alla

ska ta sig tid att komma förbi och titta.

Mikael Nilsson

Praktikant, Ungdomscentrum

Invigning!
blir det invigning av nya B.T.L. Skivsta 3.
Ingemar Eliasson, f.d landshövding
i Värmland  håller i trådarna och
diskuterar föreningar förr och nu med
bl.a. Nisse Nilsson. Christer
Sjögren, Maiyja och andra sjunger
och spelar. Biljetter på Biblioteket i
Forshaga och hos Studieförbundet
Vuxenskolan, Skivstagatan 3.

Lördag 13 november kl.  18
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Årskurserna 5-6 vid skolorna i Forshaga

kommun visar god entreprenörsanda.

Under två års tid har nu Företagarna i

Forshaga utsett några klasser till duktiga

entreprenörer. Vi har utlyst en tävling som

kallas ”Vi-kan-och-gör-priset”. Den går ut

på att dels ta vara på den initiativförmåga

som finns i klasserna, dels uppmuntra till

nytänkande.

Det går inte bara ut på att kunna något, det

ska också göras.

Exempel på uppmärksammade aktiviteter är:

Centralskolans insamling av kapsyler

som gav en första plats i en

riksomfattande insamling plus vårt

första pris som är på 1.000:-

Skivedsskolans elever som skapade

praktisk språkundervisning på ett

nytt sätt

Grossbolsskolans dag med en mängd

aktiviteter

Skivedsskolans förslag till

ljuddämpande åtgärder i

företagshotellet Knipan

Vi vet att elever i alla skolor gör många olika

bra aktiviteter som visar på god

entreprenörsanda.

Företagarna och GRO har informerat

skolorna om denna tävling via brev men

eftersom vi kan ta emot fler tips om

aktiviteter som hör hemma här, kommer en

påminnelse.

Visa att ni både gör och kan genom att skicka

in en enkel beskrivning på det ni gjort så

kan det tänkas att klasskassan får ett

tillskott på 500 – 1000 kr till våren.

Observera att pengarna ska gå till

klasskassan även om en mindre grupp gjort

jobbet. Detta gör vi för att ingen idé klarar

sig utan stöttning från de närmaste.

Vill ni veta mer om detta pris kontakta oss

eller GRO:s projektledare Mattias Walan.

Gunnar Jansson, ordf

Anders Halvarsson,  sekr

Företagarna i Forshaga

Vi kan och gör genom

GRO
Värmlands Turistråd och kommunerna i

Karlstadsregionen; Forshaga, Grums,

Hammarö, Karlstad och Kil; arbetar kring ett

gemensamt projekt kallat Canal Link.

Projektet går ut på att utveckla  & stärka verksam-

heter som båtcharter, båtuthyrning, fiske m.m.

För att kunna göra detta söker vi nu driftiga

entreprenörer och organisationer som

jobbar med eller planerar att starta en

verksamhet med naturresursen Vatten som

utgångspunkt.

Vi erbjuder: Kompetensutveckling, nätverk,

hjälp med marknadsföring etc.

Din motprestation: Ditt engagemang och

din tid.

Välkommen till vårt informationsmöte där du

får veta mer!

Hjälp oss att utveckla Karlstads-
regionens vattenprofil!

Datum: tisdag den 26 oktober

Tid: kl 19.00

Plats: Elite Stadshotellet, Karlstad

Anmälan:

Wivanne Hagwall, tel: 054-14 80 44,

mail: wivianne.hagwall@varmland.se

(senast den 19 oktober).

Information:

Nina Höjdefors, Värmlands Turistråd,

tel: 054-14 80 43

Hjärtligt välkommen!
Värmlands Turistråd samt

kommunerna i Karlstadsregionen

Tommy Svensson

besökte Forshaga

bibliotek måndagen den

20 september. Han har

skrivit boken “Handbok

för den kräsne

konsumenten” och

rubriken för kvällen var

“Må bra! Äter vi

bensin?”.

Ett sextiotal personer

hade kommit för att höra

om kemikaliehysterin i vår

föda. Hur producenterna

tillsätter kemikalier för att

förbilliga maten, och

givetvis tjäna så mycket

pengar som möjligt.

Tyvärr verkar vi svenskar

Föreläsningen ”Må bra! Äter vi
bensin?” lockade många!

aspartam och natriumglutamat så långt det

är möjligt.

Vill man vara riktigt säker ska man naturligtvis

köpa KRAV-märkt och närproducerad mat.

Kvällen arrangerades av Forshaga

Naturvårdsförening och Studiefrämjandet.

Tommy Svensson varnar för lågprisgodis som innehåller

azofärgämnen

lita till Livsmedelverket och andra

myndigheter att de kontrollerar åt oss så vi

inte får i oss skadliga ämnen. Men resurserna

räcker inte till på långa vägar.

Vi är nog en hel del som efter denna kväll

kommer att skippa härdat vegetabiliskt fett,
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 41 (8 - 10 oktober)
Fredag:  Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis.
                Apelsinsoppa med banan.
Lördag:  Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm.
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse.

Vecka 42 (11 - 17 oktober)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse.
Tisdag:  Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.
Torsdag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Päronkräm.
Fredag:  Rotmos, fläsklägg. Soppa.
Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng) Persikor med grädde.
Söndag: Köttgryta med grönsaker,potatis. Vaniljpudding.

Vecka 43 (18 - 24 oktober)
Måndag: Kokt höns,currysås,ris/potatis,ärter Soppa.
Tisdag:  Stekt salt sill, löksås, potatis, råriva morötter. Fruktcocktail.
Onsdag:  Korv Stroganoff, ris/potatis,bönor. Färsk frukt.
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag:  Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm.
Lördag:  Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag: Porterstek,sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde

Vecka 44 (25 - 31 oktober)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag:   Biff a la Lindström, sås, potatis,grönsaker.

     Jordgubbskräm.
Onsdag:  Fiskarens festgratäng alt. Dragonfisk, potatis, ärter.
                Ananaskompott.
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt.
Fredag:  Frukostkorv,senapssås, potatis,grönsaker. Soppa.
Lördag:  Strömmingslåda, potatismos, råriva morötter.
                Äppel och kanelkräm.
Söndag:  Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp.

Vecka 45 (1 - 7 november)
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 41
7/10 Kokt höns currysås, ris.
8/10 Oxjärpar, sås, potatis.

 Vecka 42
11/10 Vitgröt, pålägg.
12/10 Grillkorv, potatismos, gurka.
13/10 Skinksås, pasta.
14/10 Måltidens dag.
15/10 Monikas fläskgryta, potatis.

Vecka 43
18/10 Stekt fisk , filsås, potatis.
19/10 Potatisbullar / Blodpudding, sylt.
20/10 Köttfärssås, spagetti.
21/10 Soppa ,mjukt bröd, pålägg.
22/10 Cassler, potatisgratäng.

Vecka 44
25/10 Stekt korv, vita bönor, potatis.
26/10 Farmarbiff, sås, potatis.
27/10 Fiskarens festgratäng, potatis.
28/10 Wraps.
29/10 Mexigryta, pasta.

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

Vilka krutgubbar och gummor vi har här i kommunen! Den 23 augusti cyklade ett glatt gäng till Ulvsby för att lämna över
budkavlen som skall föras genom hela landet till PRO-kongressen i Stockholm. Från söder, väster, öster och norr går
PROs “cykelkedja” till kongressen. Vilken friskvårdsinsats!

Innan det bar i väg mot Ulvsby var det samling på “nya” torget i Forshaga. Där serverades förfriskningar, sånggruppen
underhöll och den som ville kunde spela boule.

PRO Forshaga
på cykel med budkavle!



9

Detta händer i Forshaga
OKTOBER

Evenemang efterlyses
Har du något evenemang du vill få

marknadsfört? Att nå ut tillräckligt brett

med information om ett evenemang är inte

alltid det enklaste. Samtidigt finns det

massor med människor som vill veta vad

som är på gång. Kanske vi kan hjälpa dig

genom marknadsföring på våra hemsidor

och informationstavlor.

Internet
Det blir allt vanligare att människor söker

information på internet. När det gäller

evenemang är Forshaga kommuns och

Värmlands Turistråds hemsidor väldigt

populära. Har du ett evenemang som är öppet

för allmänheten och passar in under någon

av nedanstående rubriker, är du välkommen

att kontakta någon av undertecknade.

Barn, dans, film, föredrag, hembygd,

marknader, musik, sport/idrott, teater,

ungdomar, utställningar, årets fester, etc...

Aktuella evenemangstips publiceras

också här i KommuN-KontakteN.

Informationstavlor
Vid södra och norra infarten till kommunen

har vi informationstavlor där man till

självkostnadspris kan annonsera om

kommande evenemang. Kontakta 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

8 Kl. 19.30  Innebandy div II dam ”GS86 - Dottevik”. Grossbolshallen, Forshaga
9  Kl.10  Örtagårdsdag, Forshaga hembygdsgård.
9 Kl. 15.30  Innebandy div II herr ”GS86 - Rångedala IK”. Grossbolshallen, Forshaga
10  Kl. 14  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF
10 Bio ”I robot” i Forshaga Folkets hus
10 Kl. 18-20 Dansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och

Ulleruds Folkdanslag
11  Kl.17  Arbetskväll II inför julmarknaden, Forshaga hembygdsgård. Hembygds

 föreningen bjuder på kaffe.
12 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Melodisnötters visor -gamla schlagers och

läsarsånger, Församlingshemmet Forshaga
12 Kl. 15  Information av överförmyndare Birgitta Kihlgren och socialchef

P-O Leandersson i Forsgården, Forshaga
17 Kl. 15.30  Innebandy div II herr ”GS86 - Marstrands IBK”. Grossbolshallen, Forshaga
17 Kl. 18  ”Café 18” sångprogram i Forshaga Missionskyrka
17 Bio ”Så som i himmelen” i Forshaga Folkets hus
17 Kl. 18-20 Dansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille och Ulleruds

Folkdanslag
17 Kl. 19  Fam. Fridh underhåller med musik från musicaler i Hvilan, Forshaga.

Entré 60 kr. Arr. IOGT-NTO
18  Kl. 17  Arbetskväll III inför julmarknaden, Forshaga hembygdsgård. Hembygds

 föreningen bjuder på kaffe.
19 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Folk och fä i trä, bildhuggaren Göte Eriksson visar

och berättar, Församlingshemmet Forshaga
24 Kl. 10  Vandring Pino-leden 6 km. Arr: Forshaga Naturvårdsförening
24 Bio ”The Village” i Forshaga Folkets hus
24 Kl. 18-20 Dansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och

Ulleruds Folkdanslag
25  Kl.17  Arbetskväll IV inför julmarknaden, Forshaga hembygdsgård. Hembygds

 föreningen bjuder på kaffe.
26 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Erlanders spelar och sjunger, Församlingshemmet

Forshaga
29 Kl. 14.30  Cafédag med underhållning, Café Åshöjda Deje. Gårdsrådet
31 Kl. 18-20 Dansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille och Ulleruds

Folkdanslag

NOVEMBER

1 Kl.17  Arbetskväll V inför julmarknaden, Forshaga hembygdsgård. Hembygds-
föreningen bjuder på kaffe.

2 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Mr Kornett med kvartett -Jörgen Zetterqvist med
vänner från Arvika, Församlingshemmet Forshaga

Lördagen den 4 september var det “Barnens Dag” i Forshaga. En
dag med solsken och många små och stora i rörelse.
Lokalföreningen i Forshaga  deltog under dagen med information
om föreningens verksamhet i kommunen. Det var många besökare
vid RB:s bord. Både unga och gamla som ville veta vad vi pysslar
med.

Vi vill bli fler!
Rädda Barnen är en folkrörelse med aktiva medlemmar och många
sympasitörer.
Vi vet att om vi är många som bidrar med kunskap och intresse så
når vi ökad förståelse som främjar våra barns trygghet och framtid.
Vill du vara med?

 Rädda Barnen finns i Forshaga!
Vill du delta i något av våra pågående projekt eller har idéer om vad
vi kan göra för barn lokalt/globalt är du välkommen att höra av dig.

Anna Norlander, vice ordf. berättar för Maria,
Maria och barnen om RB:s verksamhet

Kontaktpersoner:
Yvonne
Enochsson,
tel: 054 - 87 13 69,
Carina Ågren,
tel: 054 - 87 29 96,
Lill Hurtig,
tel: 054 - 87 34 47
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18 människor är knappt 1 promille av

Forshagas och Chef Chauens befolkning.

4 veckor är 1 promille av en svensk

medellivslängd.

ett sandkorn i öknen

en snöflinga på fjället

Vi har:

-somnat och vaknat på ett gammalt palatstak

till ljudet av minareter och tuppar som

“gol” ikapp

-knuffats och stuffats på Djem a al Fna (Stora

Torget i Marakesh) påMarockos national-

dag

-alternativ inkomstkälla till att odla hash

- studerat enastående arkitektur och keramik

i 40 graders värme

-åkt i motsatt körfil i 80km/h mitt i stan

-hälsat på åldringar på ålderdomshem

-ätit citronkyckling på restaurangen som är

omgiven av 50(!) storkbon med dess storkpar

“Vi har varit på utbytesresa med 8 marockan-
En resa, matematik och universum,

Vi forshagingar, en grupp av medlemmarna i

föreningen Karavanen,  har varit med om en

RESA.

Ett nybyggt hotell uppe i bergen är ett
försök till alternativ inkomstkälla till

haschodlingarna i omgivningen

Djem a al Fna (stora torget i Marakesh). Firande av Marockos nationaldag

-åkt på oasfalterad väg, 100 m över

Medelhavets rand med vykortsvacker utsikt

-hälsat på i familjer med förstånds-

hanikappade

- åkt på vägar med hårnålskurvor  till en

medelhavsstrand, utan ett enda hotell i sikte

-sett hur frivilligorganisationer bedriver

alfabetiseringsarbete

-sett vad en kvinnoorganisation i Marocko

arbetar med

- Varit med om mycket mer - Kontakta oss

om du vill veta mer!

Har det någon betydelse att vi varit ute och

rest?

Hela utbytesgruppen sånär som på två stockholmare

arabiska svenska

merhaba hej

myntate kaffe

muslim protestant

couscous potatis

38 grader varmt 18 grader varmt

kvinnor män

män kvinnor

åsna traktor

fåraherdar skog

haschodlingar hembränt

40 elever iklassen 20 elever i klassen

franska engelska

folkgytter ensamhet

analfebetism alla kan läsa

hembiträde hushållsmaskiner

Jalla-jalla! hej å hå!
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Vi vill med denna skrift informera er om Barn-

och Utbildningsnämnden arbete mellan i

höstas, tills idag. Arbetet har till största del

utgått från att se över det sjunkande

elevtalet i vår kommun, samt en översyn av

arbets- och ledningsorganisationen. Från

det politiska planet bestämdes tidigare att

hela organisationen skulle vara delaktig. En

partsgemensam målbildsgrupp tillsattes som

bestod av tjänstemän, politiker och fackliga

företrädare från de olika organisationerna.

Arbetet fördelades sedan på respektive

rektorsområde, man tittade på en del givna

förutsättningar; till exempel det sjunkande

elevantalet i grundskolan och per automatik

det stigande i gymnasiet, lokaler,

ledningsstrukturen mm. I detta arbete var

det viktigt att allas åsikter i organisationen

skulle belysas. Då detta arbete var klart,

tillsattes en arbetsgrupp som sammanställde

materialet man fått fram, detta låg till grund

som förslag till beslut i nämnden som

sammanträdde den 26/5-04.

Nämnden beslutade efter en överläggning

att gemensamt ställa sig bakom de flesta

förslag, förutom Centralskolans eventuella

nedläggning. En del av det förslaget var en

förändring av Centrala skolområdets

verksamhet gällande förskoleverksamhet till

år sex. Förslaget var att fördela ut ansvaret

mellan Grossbols och Skiveds områden. Här

valde vi politiker att lyfta ur förslaget för

vidare beredning; politiskt valde vi att tillföra

ett alternativ som parallellt skall utredas

huruvida man kan organisera verksamheten

mellan Skived, Grossbol samt Centralskolan

så att verksamheten kan vara kvar. Nu i

dagarna arbetas det med detta ute i

områdena. Politiskt bestämdes det även att

föräldrar skall representeras, föräldrar som

kan sätta sig in i de komplexa frågor som

finns runt dessa alternativ, men som kan och

känner att man vill vara ambassadör för

skolans utveckling i Forshaga kommun. Den

fjärde oktober kommer representanter från

alla skolenheter i Forshaga inbjudas till

information angående det ovan nämnda.

Ett annat beslut som vi vill förmedla vår

bakgrundtanke i är förändringen gällande

stängningsdagar i förskola samt fritidshem.

Detta är en verksamhet som ställer höga krav

på arbetstagaren, det är vi medvetna om.

Förslaget var att gå från nuvarande två

dagar till fem dagar per år. Efter diskussion i

nämnden valde vi en lite mildare övergång

med tre dagar nästa år, fyra året därpå och

slutligen fem dagar det nästkommande.

Anledningen till utökad stängning är att

personalen skall kunna få kompetens-

höjning, där det har chansen att vara med

allihop och utbyta erfarenheter. Det råder

stort tryck på våra förskolor, personalen har

en tung arbetsbelastning och vi har många

som är sjukskrivna eller på gränsen till att

bli det. Det här ger personalen lite andrum,

de får känna sig lite satsade på, en

uppgradering av deras yrkeskår. Det anser

vi att vår personal på förskolorna och

fritidshemmen är värda. Beslutet är också

ett tillmötesgående mot fackliga krav på

personalförbättrande åtgärder.

Sammanfattningsvis kan man se det på

detta vis; vi kommer att inom en snar framtid

uppleva en markant minskning av

elevantalet i grundskolan. Samtidigt

kommer elevtalet att öka i gymnasiet. Mellan

dessa två skolformer uppstår en högre

kostnad i gymnasiet. Vi kan förvänta oss en

ökning av gymnasiekostnaden med 18.8

Mkr, fram till 2007 i förhållande till budget

2003. Lokaler kommer att vara ett stort

intresse framöver för att se till så att vi

utnyttjar dessa så kostnadseffektivt som

möjligt så att vi i största möjliga utsträckning

kan behålla personaltätheten samt ha medel

även till läromedel, skoldatorer med mera.

Allt för att kunna ge våra barn/elever en

kvalitativ förskola/skola.

Benny Pedersén ordförande

Stefan Ögren Vice ordförande

Barn- och utbildningsnämnden

Information från Barn- och
Utbildningsnämnden

eller:
ska kvinnor.”

En RESA i både kropp och själ tror jag smittar

av sig till dem jag möter både i arbete och

fritid och det i sin tur betyder att jag

förmedlar en rad föreställningar och nya

frågor som t ex:

Vad blir du lycklig av?

Kan du helt säkert säga vad som är sant??

Är UNIVERSUM oändligt eller tar det slut

nånstans?

Är den svensk som bor i Sverige och vars

mamma, mormor och morfar är födda i

Sverige, men vars pappa som är född i

Sverige, har en farmor som kommer ifrån

Italien (eller Marocko)?

Jorden är en pytteplanet i ett oändligt

universum.

Knappt en promille......,

men för mig är den stor.

Världen är större än Chef Shauen

(Marocko)

Världen är större än Forshaga (Sverige)

Ett stort tack från oss alla 17 resenärer  till

Inger Stenström (ordf. i Karavanen) som

gjorde denna resa möjlig, genom bidraget

från SALA-IDA.

Karavanen/gm Lisbeth Rios

Att som vuxen lära sig cykla går lätt,
när motivationen finns
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Om du är på gång att installera eller

väsentligt ändra en eldstad i ditt hus

skall du  lämna in en bygganmälan

till miljö- och byggnadsnämnden.

Blankett finns på vår kommuns

hemsida: www.forshaga.se.

Om Du inte har tillgång till Internet kan

Du ringa till oss på miljö- och

byggnadskontoret,

Ann-Marie Kvarnström,

tfn 054 – 17 20 35 eller

Carl Karlsson, tfn 054 – 17 20 90

så skickar vi blankett.

Tillsammans med bygganmälan skall du

lämna in en fasadritning, där du ritar in

skorstenens placering, samt en

planritning där du anger var i huset du

har tänkt att placera eldstaden.

Tänker Du installera braskamin i höst?

Anmälan granskas och du får närmare

information om vilka regler som gäller

för vedeldningen. Grundförutsättningen

för att installationen/ändringen får göras

är att utrustningen är typ- och

miljögodkänd.

Följande villkor skall gälla för en

godkänd installation:

• Eldstaden skall placeras på

behörigt avstånd från

brännbart material.

• Skorstenshöjd:  1 meter över

nock.

• Godkänt intyg skall utfärdas

av skorstensfejarmästaren

innan eldstaden tas i bruk.

Om du vill ha mer information om

installation av braskamin är du

välkommen att ringa vik. byggnads-

ingenjör Carl Karlsson,

tfn 054 – 17 20 90.

Miljö- och byggnadskontoret

Samarbete med Rumänien
Under en vecka, månadsskiftet augusti-

september, besöktes Forshaga kommun av

utvecklingsstörda, föräldrar, politiker och

tjänstemän  från Bistrita i Rumänien. Detta

som ett led i samarbetet kommunerna emel-

lan.

När kommunistdiktaturen störtades i Rumä-

nien för närmare 15 år sedan, kunde vi på

TV se bilder på utvecklingsstörda som tidi-

gare gömts undan av regimen. Dessa gri-

pande bilder blev startskottet för ett svenskt

biståndsprojekt med syfte att ge utvecklings-

störda i Rumänien ett anständigt liv.

Genom samarbetet med Bistrita

är Forshaga kommun delaktig i

detta arbete. Ester Wästlund, en-

hetschef för dagcenter, fungerar

som drivande kraft.

-Vi försöker hjälpa till med att

bygga upp skolor och fören-

ingar, säger hon. Situationen i Rumänien är

som den var i Sverige på 60-talet. Genom

samarbetet hoppas och tror vi på en bättre

situation för de utvecklingsstörda i Bistrita.

    Mattias Sköld, informatör

Marita Carlsson förbereder maten tillsammans med nyfunna vännerna Erika Orbán och
Claudia Dumitrescu från Bitrista, Rumänien

Ester Wästlund, Maria Pap och Claudio Dumitrescu tror på
en bättre framtid för Rumäniens utvecklingsstörda
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”LEK PÅ IS” är en skridskoskola i

Forshaga IF:s regi för både pojkar och

flickor. Skridskoskolan 2004/2005

vänder sig till barn födda -98 och yngre

men ger även plats för äldre barn som vill

prova på.

Under säsongen 2003/2004 provade 100

barn verksamheten inom skridskoskolan och

målsättningen är densamma i år.

Redan vid årets första tillfälle (26:e

september) deltog 70 barn. Vissa klarade sig

utan hjälpmedel medan andra behövde

hjälpmedel i form av koner eller små målburar

för att hålla balansen.

Vi startar utan klubbor de första 4 veckorna.

Balans, alltid plats för att åka utan klubba.

Lek på is

Ludvig Hultgren in action under träning

OBLIGATORISK UTRUSTNING

Ishockeyhjälm med galler och halsskydd

Söndagar kl. 9.00-10.15

För barn födda –96 och –97 kl. 10.15-11.30

Välkomna!

Ledarstaben i skridskoskolan består bl a av

Peter Ottosson och Peter Nordström.

För mer information gå in på Forshaga IF:s

hemsida: www.forshagaif.vze.com och

under rubriken ungdom finns

skridskoskolan upplagd med senaste

informationen.

UNDER oktober månad är det avgiftsfritt.

Har du frågor om skridskoskolan, kontakta

gärna FiIF.s kansli tel: 054 –87 21 86.

Säsongens första träning lockade många

Balansen är det första man tränar upp

Sätt betyg på Forshaga kommun
Datum: .........................................

I samband med ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Var jag i kontakt med ..........................................................................................................................................

Personalens bemötande: Personalens kunskaper:
Mycket bra  Bra Dåligt Mycket bra  Bra Dåligt

Detta vill jag ha sagt i detta sammanhang: .....................................................................................................

Kontakta mig:

Ja Nej

Namn: ...........................................

Tel: ................................................

...............................................................................................................................................................................

...........................................

Du kan posta ditt betygskort portofritt. Lägg det i ett kuvert på vilket du skriver:

Forshaga kommun
Kommunkansliet/Betyg

FRISVAR
6500 180 000

667 22 Forshaga
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Bebisuppvaktning!!!
Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla
nyfödda och deras familjer som en ”guldkant på sitt politiska

uppdrag”. Hennes besök aviseras alltid, både av BVC och från
kommunkansliets sida.

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

Sidorna 15 och 16.

William Kowalski

Blixt Jacksons öden och äventyr

I utkanten av Mannville, en liten stad i norra

New York State, bor den faderlösa

Haley Bombauer med sin mamma.

Dagen innan hon ska fylla sjutton år faller

hon genom det murkna taket på en lada och

bryter benet på tre ställen. Gipsad upp till

höften begrundar hon sitt öde och sin

våghalsighet, medan drömmarna om

sommarens alla upplevelser går upp i rök.

Hennes smeknamn, Blixt Jackson, som hon

fick av sin älskade pappa under deras vilda

lekar som stuntmän och äventyrare, verkar

som ett hån där hon ligger utslagen,

hänvisad till kryckor och med åtta kilos

dödvikt på benet.

Vad Haley inte vet är att detta nya år, som

börjat så illa kommer att bli det viktigaste i

hennes liv. Ett år då oanade händelser

sveper iväg henne i nya riktningar och två

märkliga kvinnor griper in i hennes

utveckling. Den ena är stadens förlorade

dotter, miz Elizabeth Powell, som

återkommer till Mannville efter ett

hemlighetsfullt liv utomlands. Den andra är

hennes egen mormor, som lever ett

enstöringsliv ute i skogarna, en kvinna med

helande krafter som man i bygden viskar

om är en häxa…

Vad Haley får lära sig av dem – om livet och

om kärleken, om vänskapens och familjens

betydelse – förvandlar den halsstarriga

pojkflickan till en stark och självständig

kvinna.

Lars Andersson

Vägen till Gondwana

Efter att som eldare ha medföljt S/S

Fernmoor från Rio de Janeiro över Atlanten,

Arabiska havet, Indiska oceanen och

Sydkinesiska sjön ända till Vladivostok

rymmer på återvägen Martin Tomasson i

Bombays hamn. Det är på våren 1924 och

han ska just fylla tjugo år. Hans drömmar

har börjat röra sig i riktning av det stora

Inlandet. Och det är någon han till varje

pris vill träffa igen – en skymtad färdkamrat,

en anad syster.

Han finner henne, tvätterskan Peggy, hon

som är hemmastadd hos franska madamen

som hyr ut rum per timme. När de anträder

vägen till Gondwana förvandlas hon till

Pushpi, hon som är hemmastadd bland

tempel och grottor, eremiter och heliga män,

bland stamfolk som baiga, korku och gond.

Tillsammans färdas de allt djupare in i det

indiska bergslandskapet. Men han också:

allt närmare sitt minnes svenska skogsland,

sin egen berättelse.

Fiona Kelly

Dödligt vatten

Maddie och de andra agenterna på UE har

just fått veta att två ampuller med en dödlig

pestbakterie som används vid biologisk

krigföring, har stulits från ett laboratorium.

På mycket kort tid kan hälften av Londons

dricksvatten förgiftas med tusentals döda

som följd.

Samtidigt dyker en man upp som deltog i

operation Svarta råttan i Marocko upp.

Maddie är säker på att det finns ett

samband, men vad då?

Det blir Maddies, Dannys och Alex uppgift

att undersöka saken och dessutom spåra

ampullerna.

Men var ska de börja leta?

Thomas Halling

Resa ihop

Kalle och Ellen är ihop. 5 B har sparat till en

klassresa. Men vart

ska dom och vad händer?

LÄTT ATT LÄSA, SVÅR ATT SLÄPPA

LäsTips från Biblioteket

Viggo blev bebis nummer 500
Viggo Kringsberg, ja så heter Forshagabebis nummer 500 sedan
millenieskiftet, då  kommunens bebisuppvaktningar tog sin
början.

I hallen hemma hos familjen Kringsberg i Deje är det fullt med
människor. Kommunalrådet Angelica Rage är där och uppvaktar,

Radio Värmland intervjuar och reportrar från tidningarna
ställer kluriga frågor. Lugnast av alla verkar huvudperso-
nen själv, lille Viggo, ta det. Knappt 4 månader gammal
(snarare ung !!!) svarar han leende och med förtjusta utrop
på frågorna.

Ett av de roligaste rutinuppdragen som kommunalpolitiker.
Så upplever Angelica Rage uppvaktningen av de nyfödda
i kommunen. Familjerna får besök och grattas med blom-
mor och en present.
Eftersom Viggo ska hyllas lite extra får han inte bara den
sedvanliga ”Forshaganallen”, utan också en svart t-shirt
med texten ”Made in Forshaga”.

-Så vad ska du bli när du blir stor?
Angelica riktar frågan till unge Viggo, och översätter
också Viggos svar:
-Jag tror han säger att han vill bli kommunalråd...

 Mattias Sköld, informatör
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Viggo Kringsberg Anton Andersson Anton Ericsson

Anton Källqvist Clara Jonsson Elias Svantesson

Forshagabebis nr 500, Viggo Kringsberg
tycktes ta uppståndelsen med ro

Forts. Viggo...

Radio Värmland var på plats och intervjuade den unge och pratglade Dejepojken

Mattias Sköld, informatör
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Elsa Bad Emil Ejendal Erica Johansson

Gabriel Moberg Ida Skoog Karo Abdullah

Loke Fredriksen-Ågren Ludvig Klingström Saga Thorén


