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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 2, 23 och 24.

Ge ”Forshaganallen” ett namn
Kommunens nyfödda har den.
Deltagarna i Sveriges friidrotts-
landslag har den. Och nu ska
också Forshaga, Deje och
Olsäter utsmyckas med varsin
-modell större.

Det som beskrivs ovan är såklart
”forshaganallen”, som blivit nå-
got av en symbol för kommunen.
Den delas ut till kommunens ny-
födda i samband med bebis-
uppvaktningarna, och har också
förärats utvalda besökare i kom-
munen, som exempelvis det
svenska friidrottslandslaget med
Stefan Holm i spetsen, som haft
träningsläger i Dömle.

Nu ska nallen också
pryda kommunens ute-
miljö och planeringen
för var de tre inköpta
nallarna ska placeras är
i full gång. Till invig-
ningen som beräknas
ske i maj-juni tycker
vi att det vore roligt
om forshaganallen
också skulle döpas.

Vi hoppas att du som
bor i Forshaga kommun
och är under 14 år hjäl-
per oss med att hitta
ett namn till nallen (du
får gärna rita av ho-
nom också). Skicka in
ditt namnförslag (och
ev. teckning) porto-
fritt senast den
3 april till:

Men vad ska nallen heta?

Läs mer på :
www.forshaga.se

Ett urval av teckningarna som skickas in kommer

att publiceras i Kontakten och på vår hemsida

  Forshaga kommun
   Kommunkansliet
   FRISVAR
   6500 180 000
   667 22 Forshaga

Märk kuvertet med ”Forshaganallen”
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informationsblad till invånarna
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Ansvarig utgivare
Greger Karlsson, tel: 054 - 17 20 07

Redaktör
Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10

Tryck
Tryckeri AB Knappen, Karlstad

Miljöcertifierade enligt ISO 14001
Omslagsbild

Collage: Peter Wallgren, Foto: Mattias Sköld

Tel: 054 - 17 20 00
Fax: 054 - 87 34 61

Forshaga kommun

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla

hushåll läses in på band och distribueras
till synskadade.

Det är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som ombesörjer detta.
Tfn 0550 - 832 10

E-post: kommun@forshaga.se
Hemsida: www.forshaga.se

Box 93, 667 22 Forshaga.
Besöksadress: Storgatan 52

Manusstopp & utgivningsdatum för Kontakten 2005

   Nr        Manusstopp Utgivningsdag
   3 Maj mån 4 april 20 - 21 april
   4 Juni mån 23 maj 8 - 9 juni

S O M M A R U P P E H Å L L

   5 September tis 16 augusti 31 aug - 1 sept
   6 Oktober mån 19 september 5 - 6 oktober
   7 November mån 17 oktober 2 - 3 november
   8 December mån 21 november 7 - 8 december

Inkom gärna med material i god tid. Vänligen, Mattias Sköld
    tel: 054 – 17 20 10    e-post: mattias.skold@forshaga.se

I Sverige har vi länge haft demokrati.
Demokratin bygger på att det finns olika
politiska partier. Vi kan engagera oss i
något av dem utan att bli förföljda.
Jag önskar dock att fler vill göra det.

I andra länder såsom Rumänien är de-
mokratin ung och skör. Det kommunis-
tiska enväldet störtades visserligen av
folket men människors fria tänkande
och egna initiativ tar tid att blomma ut
efter så många år av förtryck. Det går
dock framåt trots den ofantliga fattig-
dom som många rumäner fortfarande
lever i. Det kan personal från omsor-
gen i Forshaga berätta om.

Nazismen under andra världskriget för-
följde och dödade människor som hade
en annan åsikt än ledningens. Det är
det vi påminns om på den årliga
Förintelsens dag.
Många unga från vår kommun har del-
tagit i resor till utrotningsläget Ausch-
witz, ett monument över vad förtryck
ytterst kan leda till.

Det är viktigt att barnomsorg, skola och
föräldrahem lär barn vilken värdegrund
vårt samhälle vilar på. Vi vill att alla
ska känna att de får vara med och att
de duger. Vi vill att barn ska lära sig att
i ett samhälle har vi skyldigheter och
rättigheter mot varandra.
Tyvärr ser vi dock dagligen att vuxna
inte fick lära sig detta. Några tror att
demokrati råder om JAG får som jag
vill, andra fuskar med bidrag, åter an-
dra försnillar andras pengar och åter

andra engagerar sig i odemokratiska
rörelser.

Det är då upplyftande att läsa i
KommunKontakten om Påverkanstorgen
i Deje och Forshaga och att veta att så
många som 140 ungdomar vill vara med
och uppträda på Ung Kulturmönstring.
Det finns hopp för demokratin när unga
vågar stå på en scen eller när unga vå-
gar säga vad de tycker.

Häromdagen ringde en kommun-
invånare och funderade varför man inte
kan byta nätleverantör när man kan byta
eldistributör.
Så här svarar riksdagsledamoten Berit
Högman(S) när jag vidarebefordrade
frågan till henne:

”Innan avregleringen så ägde olika bo-
lag näten som distribuerar el. Att också
varje hushåll skulle kunna nätleverantör
skulle därmed vara omöjligt. Antag att
du på din gata har åtta hushåll som alla

valt varsitt elbolag. Då skulle dessa äga
några hundra meter var av det elnät
som går ut från stomnätet. Vid ett
elavbrott skulle åtta ”strömgubbar”
komma för att kolla eller laga sin lilla
bit av nätet...

Istället diskuteras nu vilka krav som bör
ställas på nätägarna och också om
prisnivåerna skall regleras på något
sätt. Efter den sydsvenska stormen är
detta högaktuella frågor i Riksdagen
och för Samhällsbyggnadsministern
Mona Sahlin. ”
Fortsättning följer...
Skall staten köpa in näten från bolagen?
Undrar vad prislappen skulle bli för oss
skattebetalare?
Maila gärna in förslag hur du tycker att
riksdagen skall göra!

Onsdagar kl. 14-16
Välkomna alla föräldrar med barn under 1 år

Vi ses på Barnträffen, Familjecentrum

Välkomna önskar personalen på
Familjecentrum, Forshaga

PREMIÄR ONSDAGEN 16 MARS!

Babycafé
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Lördag 19 februari gick UKM-festiva-
len Forshaga/Kil (Ung Kultur Möts) av
stapeln i Centralhallen, Forshaga. Ut-
budet var större än någonsin, med
32 scenframträdanden och 27 konst-
utställare. Dans, poesi, sång och mu-
sik varvades med akvarell, skulptur
och striptease!!! Framföranden som
innehöll såväl glädje som talang (och
jodå, kanske lite nervositet också...).
Fjolårets publikrekord rök all värl-
dens väg, ca 700 var de personer som
bevittnade årets kulturella höjd-
punkt.

Reden i oktober satte arbetet med UKM
2005 igång, för det är mycket som ska
ordnas i förväg. En arbetsgrupp tillsat-
tes (Anna Wibron, Kil, Evelina Löfdahl,
Forshaga, Christian Sundin, Kil,
Melinda Persson, Forshaga , Andreas

Jonsson, Kil, Pernilla Bergström, Fors-
haga och Anna Edlund, Kil) och efter 9
mötestillfällen, hårt arbete och mycket
skratt (tack arbetsgruppen!!!) närmade
sig helgen med stormsteg.

Fredag kväll bjöds alla UKM-deltagare
in till ”Expedition Fångarna på UKM”.
Syftet var att deltagarna skulle lära
känna varandra och kanske finna lika-
sinnade att diskutera sina kulturuttryck
med. Drygt hälften av de 120 deltagarna
hörsammade kallelsen och deltog i kväl-
lens aktiviteter. De delades in i lag och
besökte 11 ”celler” med olika kluriga
uppgifter att lösa. Därefter dukades en

Forshaga/Kil bildades. UKM har inte ti-
digare drivits i föreningsform men kra-
ven från bidragsgivarna på riksnivå gör
att vi inte längre kan vara utan for-
mella medlemmar.

Årets nyhet var att parallellt med att
soundchecken pågick under hela dagen
anordnades tio workshops för delta-
garna och andra intresserade ungdo-
mar. Under dagen kunde man sålunda
under sakkunnig ledning ägna sig åt
linedance, Djembetrummor, porträtt-
målning, batikfärgning, tryck på T-
shirts, skapa danskoreografi eller
feministiskt självförsvar. Aktiviteterna

UKM Forshaga 2005

C-Funk från Forshaga i tempostarkt dansnummer

Rap! Big lips and BeeWee var ruskigt
samspelta och bra Forshagas svar på Dolly P heter Melinda Persson

tacobuffé upp i
matsalen, följt av
äppelpaj och va-
niljsås. De flesta
av fredagskväll-
ens deltagare
valde sedan att
övernatta i idrotts-
hallen.

Lördagen började
med storsamling
för alla deltagare
redan 09.30. Ef-
ter lite inledande
information hölls
ett årsmöte, där
föreningen UKM i Forts. nästa sida!
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Forts. UKM Forshaga 2005

var mycket uppskattade och lärorika,
enligt deltagarnas utlåtanden.

Att Tommygun inte stod på en scen för första gången märktes.
Framförandet höll mycket hög klass

Äntligen skulle första band upp på scen.
Programmet blev försenat nära nog en
halvtimme då kön av besökare utanför
Centralhallen verkade oändlig. 700 be-
sökare räknades in och fjolårets publik-
rekord slogs med nästan 200 personer.
Publiken hade inte köat förgäves.

Blackangels dansnummer utfördes proffsigt och med glädje

Underhållningen var på topp och UKM:s
upplägg bäddar för variation. Sara och
Sofia dansade till Michael Jacksons ”Bil-
lie Jean”, och rev av spontana applå-
der när 80-talets populära moonwalk
plockades fram. Musikaliskt fanns
mycket att glädjas åt. Som Madelene
Seftons pipa, som inte går av för
hackor. I två av bidragen bidrog hon till
att höja stämningen. Viktor Jansson och

Julia Wingård från Kil sjöng egen-
komponerad duett otroligt vackert,

Arbetsgruppen har planerat hela UKM-
festivalen innehållsmässigt. De har
också stått för en stor del av det prak-
tiska arbetet, allt ifrån att montera

Madelene Sefton med en röst som
fyllde hela Centralhallen

Forts. nästa sida!

Daniel och Rebecka Lindman var kvällens djungel-
konfrancierer

publikfavoriterna Tommygun och
eMissary bjöd på rock och scenshow av
rang. Från Forshagas norska vänort
Råde var rockkillarna i MadPenny in-
bjudna och de gjorde inga rockers be-
svikna. Anna Edlund visade drill och
Narrarna både strippade och utförde

tricks med eld (jo, detta
skedde självklart utom-
hus pga brandrisk).

Detta var bara ett ax-
plock av vad som hände
under kvällens lopp, mer
finns att beskåda på
www.forshaga.se.

Moon-walk a lá Michael Jackson med
Sara och Sofia
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”Skydda dina nöjen” collage av Elis och Julle

Mad Penny från Råde bjöd på ”galet” drag

Linda Karlsson använde blyerts till
hennes uthängda verk

Poesi, av och med Veronica Lindström

utställningsskärmar och
hänga konsten, bygga,
riva och lasta scen, värva
workshopledare, och städa
idrottshallen till att steka
köttfärs och baka äppel-
paj till deltagarna. Med
ett minimum av sömn har
de lyckats genomföra en
otroligt fin UKM-festival
och kunde trötta men
nöjda krypa ner i sängen
fram emot halv fem på
söndagsmorgonen, då
Centralskolans idrottshall
åter var iordningställd för
att kunna ta emot de
idrottsföreningar som har
träningstid på söndagen.

Vi bör också nämna att
det praktiska genomför-
andet inte varit möjligt
utan hjälp av C-Unit som
hjälpte till med scen-
bygget samt föräldrar och
AIC-personal som be-
mannade café, entré och
deltog i efterarbetet.

Janne Johansson
Ungdomscentrum

054 - 17 22 74
jan.johansson@forshaga.se

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10
mattias.skold@forshaga.se

Konstinslag till länsfestivalen:
Sol Agin, Tema färgpennor.
Sol Agin och Moa Rosenberg, Omen
Moa Rosenberg, Moa-Lisa, En midsommarnattsdröm
Emma Sjolin, Alla är grönsaker, Kärlek, Månflickan
Frida Andersson, Acryltavlor

Sceninslag till länsfestivalen:
Rigmor och Max badar, You spin me right around
Viktor Jansson och Julia Wingård, Heroes of honour
Outstrip, Jazzfunkmix
Tommygun, Main Attraction
Emeli och Frida, Den sista morgonen
Narrarna

Konstinslag till Fylkesmönstringen i Norge:
Emma Liliedahl, Lobotomi, Zombiefied, Svart tomhet

Sceninslag till Fylkesmönstringen i Norge:
eMissary, Imagination

Sista chansen att vara med i regionens fototävling
Vilken bild har vi egentligen
av den region vi bor i?

Och hur vill vi att den ska upp-
fattas av andra?

Du har möjlighet att bidra med
din bild av regionen genom din
kameralins.
Skicka max 5 bilder till Forshaga kommun,
Box 93, 667 22 Forshaga och märk kuvertet
med ”Fototävling – min Karlstadsregion”.
I elektroniskt format skickas bilderna till
fototavling@forshaga.se

Senast 1 april vill vi ha dina bilderLäs mer på www.forshaga.se
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Den 27 januari högtidlighölls i stora
delar av världen och landet minnet
av offren efter nazistregimen. Fors-
haga kommun har i demokratiprojekt
arbetat hårt med att bekämpa
främlingsfientlighet och rasism. Det
var därför naturligt att 60-årsdagen
av Auschwitz befrielse
uppmärksammades extra på högsta-
diet i Deje och Forshaga.

På Dejeskolan visades Schindlers list på
förmiddagen och efter lunch gästades
man av Joust Lakmaker. 82-årige Joust
berättade om de fasansfulla mardröm-
sår han upplevt i Auschwitz. Om när SS-
männen kom och tog hans familj i Am-
sterdam. Om selektionen där familjer
splittrades och de flesta skickades di-
rekt till gaskamrarna. Om maten i läg-
ret ”de gav oss för mycket mat för att
dö, men för lite att leva av”. Joust
starka berättelse gjorde intryck på
eleverna.

Under dagen visades också egen-
producerade bildspel med bilder som
tagits i samband med elevers resor till
koncentrationsläger i Polen. Annika Er-
iksson som var med på en av dessa re-
sor arrangerade av kommunen oktober

Visst vill de unga i Deje och Forshaga
vara med och påverka! Det står klart
sedan unga idésprutor givits fritt ut-
rymme på klotterplank, på chatt med
ansvariga tjänstemän i kommunen och
i form av förändringsbrev.

Förintelsens minnesdag

2003 tycker att det är viktigt att upp-
märksamma dagen,
- för att inte glömma det som hänt!
Annica förde dagbok under resan, vil-
ket känns bra då hon kan gå tillbaks till
den och minnas vad som hände.
- resan var jobbig men vi hade roligt
tillsammans också, det är viktigt att
komma ihåg, berättar Therese Falk som
var med på samma resa.
Tjejerna tror att resan och att uppmärk-
samma ohyggligheterna gjort att
främlingsfientligheten minskat på sko-
lan, någonting som läraren Fredrik Snell
håller med om.

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10
mattias.skold@forshaga.se

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10
mattias.skold@forshaga.se

Annika Eriksson, Therese Falk, Sofia Fritz, Maria Larsson och Sanna Callh har
alla varit med i arrangerade resor till Auschwitz i Polen

Joust Lakmaker -överlevare och berättare

Unga idésprutor gavs utrymme
Under en halvdag i Dejeskolan och en
halvdag i Centralskolan fanns Ungdoms-
centrum, Rädda Barnen och Communicare
på plats för att samla upp åsikter från
de yngre, ett s k påverkanstorg.

Janne Johansson (UC) berättar:
- Enligt FN:s barnkonvention har barn
och ungdomar rätt att vara delaktiga i
beslut som rör dem, och här är ett sätt
att testa det i praktiken.
Eleverna får fritt spåna fram förslag, i
stort som i smått. Förslag som kom-
mer att filtreras och sammanställas av
Ungdomscentrum för att hitta de se-
riösa förslagen. Om detta sedan leder
till ungdomsråd eller aktionsgrupp får
man se.

Ny idrottshall, fler discon, bredband åt
alla, Mc Donalds i Forshaga… visst finns
förändringslusta hos de unga!!!

Caroline Thunberg, Erik Olsson, Malin
Olson och Sofia Asp i grönt ville vara

med och påverka
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Sedan några år tillbaka har Forshaga
dagcenter och det första dagcentret
i Bistrita, Rumänien haft ett utbyte
med stöd från Sala-Ida. Under sep-
tember gjorde vi en sista resa inom
projektets ram. Vi som for till Rumä-
nien den 26 september var Laila
Albinsson, Eva Edberg och Annica
Johansson, habiliteringsassistenter
vid den dagliga verksamheten i Fors-
haga. Ann-Marie Ryberg och Mattias
Idesten arbetstagare på Titta In buti-
ken och på Grossbolsgatans dagcen-
ter. Kenneth Eriksson social- och
omsorgsnämndens ordförande,
Angelica Rage, kommunalråd och
enhetschefen för LSS Ester Wästlund.

Ann-Marie och Mattias har skrivit ner
sina intryck från besöket i Bistrita.

Mattias intryck
–Rumänienresan 2004
Jag Mattias, känner att jag har fått
MYCKET mer förståelse inför andra
människor (Rumänien människorna),
när det gäller att INTE bara ha, ha saker
utan att vara nöjd ändå med det som
finns för dagen d v s materiellt sett.
Efter vistelsen i Rumänien har jag fått
mycket större insikt om vilken bra LSS-
lag vi i Sverige har som
funktionshindrade, både när det gäller
arbete och på hemmaplan. Vi har
utbildad personal i både hemmet och
på arbetsplatsen. I Rumänien finns
ännu ingen LSS-lag, vilket gör att
funktionshindrade människor bor
hemma hos föräldrarna. Byggnader som
funktionshindrade vistas i är INTE
handikappanpassade vilket innebär att
människor som sitter i rullstol bärs upp/
ner för dessa trappor flera gånger per
dag.

Med enkla medel, saker i ordning ställde
vi från Sverige, Forshaga dagcenter, ett
så kallat ”Vita rummet”. Vi som gjorde
i ordning ”Vita rummet” var Annika
Johansson, Laila Albinsson och jag. Min
uppgift blev att få luft i en luftmadrass

Forshaga dagcenters utbyte med Rumänien
Att lära av varandra

Ann-Marie och Mattias på hembesök

med hjälp av en luftpump. Visst det tog
lite tid för mig att få luft i
luftmadrassen, men då hade jag ändå
något som sysselsättning i några
timmar.

När ”Vita rummet” blev klart och vi
invigde rummet på torsdag förmiddag
den 30 september 2004 gjorde detta
MYCKET starkt intryck på mig. Samtliga
blev mycket glada, där också en del
visade känslor i form av tårar av glädje.
Jag själv var även en av dem som hade
MYCKET svårt att hålla tillbaka mina
tårar, detta på grund av att jag för egen
del tycker att vi egentligen inte gjorde

rådet Angelica Rage och socialnämndens
ordförande Kenneth Eriksson ett antal
hembesök. Bland annat ett av
hembesöken har satt djupa spår inom
mig. Besöket var hos en familj med en
flicka som har hydrocefalus,
”vattenskalle”. För mig tog det bara
några få minuter att förstå flickans
sjukdom, då jag själv har samma
sjukdom sedan födseln. Men i min
situation har läkare vid bara någon
veckas ålder opererat in en shunt i
huvudet på mig med en slang som går
ner i magen på mig, vilken leder av
vattnet ifrån mitt huvud. Min reaktion
under besöket blev väldigt stark och jag

Det första dagcentret i Bistrita
Forts. nästa sida!

så jättemycket med
att iordningställa
”Vita rummet”.

Under vistelsen i
Rumänien, Bistrita
gjorde vi ifrån
Forshaga, Laila
Albinsson, Annika
Johansson, Eva
Edberg, Anne-Marie
Ryberg, och jag
Mattias Idesten,
enhetschefen Ester
Wästlund, kommunal-



9

KONTAKTEN

Anne-Maries dagbok
-Rumänienresan 2004
Vi åkte mini buss till Göteborg
Landvetter.
Och där ifrån flög vi till Köpenhamn.
Köpenhamn direkt till Budapest. Där
mötte vi Latzi som körde oss till Bistrita,
11 till 12 timmar i buss, så vi fick sova
i bussen, det gick ganska bra. Vi kom
till hotellet mitt i natten.

Vi blev väckta 7:30 måndag morgon,
sen skulle vi äta frukost, det gjorde vi
på hotellet. Sedan åkte vi till dagcentret
i Bistrita. Där träffade vi alla som var
här i Forshaga på besök. Vi åt middag
på kvällen, vi åt det på dagcentret. Det
var olika rumänska rätter.

Tisdag. Frukosten serverades klockan
8:00. Sen åkte vi till dagcentret.
Plockade ihop leksaker hygienartiklar

Forts. Forshaga dagcenters utbyte...

hade svårt att hålla tillbaka mina tårar,
det kändes MYCKET besvärande där jag
satt intill Eva och höll henne
krampaktigt i armen. Men det kändes
för mig tryggt att Eva satt intill mig.

Nu i efterhand när jag varit hemma i
Sverige i tre veckor och hunnit smälta i
stort sett alla intryck bortsett ifrån
hembesöket hos flickan (se text ovan),
där jag på något sätt önskar att hon
skulle få lika bra läkarhjälp som jag fick
i tidig ålder.

Som avslutning känner jag att
Rumänienresan har varit en MYCKET
positiv och lärorik upplevelse med
många intryck och trevliga människor
vi mött.

Mattias Idesten

som vi tog med på hembesök. En del
besökte skolan, jag kom senare. Laila,
Annika och jag kom till skolan och där
ifrån åkte vi på hembesök till två
familjer. Det var fattigt och trångt. De
bodde 7 personer i ett rum och kök.
Det var en pojke som satt i rullstol. Han
kom aldrig ut för han bodde på 4
våningen utan hiss. Han fick en
aktivitetsleksak och hans syskon fick
LEGO, Barbie och tryckpennor. Vi
besökte en flicka som var
funktionshindrad. Hon fick klämbollar
och hennes syster fick kläder. Sen så
kom vi till dagcentret och åt lunch.

Onsdag besökte vi en kyrka som
jobbade med hjälpverksamhet, man
kunde gå dit och äta frukost. Vi blev
bjudna på kaffe och kaka. Vi åkte runt
och tittade på olika saker. På efter
middagen gjorde vi i ordning vita
rummet. Det tog lång tid.

Torsdag. Vi åkte till dagcentret och
gjorde färdigt vita rummet och datorn.
När det var klart hade vi invigning. Vi
drack Coca Cola, Fanta och lyssnade på
avslappningsmusik, alla verkade vara
nöjda och glada. Vi fortsatte med
datorn, så vi fick i gång den och la in
program och sen fick dom prova. Sen
åt vi mat, kyckling, kött och friterad

Den nya datorn invigs

Florin prövar sin nya leksak

potatis som de grillade på en uteplats.
Efter maten fick vi kaffe, te och frukt.
Sen fick vi valnötter och honung som
vi fick ta med hem. Efter middan åkte
vi till Budapest och det tog många

timmar. Vi kom fram klockan 1:00 på
natten till hotellet och vi checkade in.

Fredag. Vi åt frukost och duschade, sen
gick vi ut på stan och tittade. Det var
varmt. Vi åkte tunnelbana till saluhallen,
det var mycket att titta på. Vi åt
Gulaschsoppa och hamnade på ett café
där vi åt kakor och drack kaffe. Sen tog
vi en rundvandring i Budapest det var
en fin stad.
Sen handlade vi vykort och lite annat.
Vi åt mat på kvällen. Sen så skulle vi gå
upp tidigt nästa morgon.

Genomgång av dagens göromål

Resan och vistelsen i Rumänien gjorde
starkt intryck på mig. Det var fattigt,
men de var positiva ändå och glada för
det som de fick av oss.

Anne-Marie Ryberg
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LÄSTIPS från Biblioteket

Ann Rule
Alltid vid din sida

Nitton år gammal
möter Sheila Walsh
för första gången
Allen Blackthorne och
blir blixtförälskad.

Öppettider:
Forshaga

Månd - onsd 12-19
Torsd - fred 10-17

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

Fredag 10-14

Att man vänder fyrverkeriet ryggen,
ögon som gnistrar brungrönt.

     E.

Vem är det som Elias skriver brev till?
Och vad har Anna-fladdret, Jussi
Björling, ju-jutsu-Julia och tanten som
ska dö gemensamt? Jo, alla griper de
in i sextonårige Elias tillvaro. På något
vis hänger allt ihop. På något vis
behöver vi varandra för att bygga
berättelsen om våra liv.

BARNBÖCKER

liten som en mus och med en alldeles
krokig tass. Kattmamman Minette vill
till en början inte alls veta av sin unge
och hon vill absolut inte låta honom
snutta.

Sacha vet vad det betyder. Om Tusse
inte får mat så kommer han att dö! Så
får det inte bli! Sacha vägrar att ge upp
hoppet och bestämmer sig för att göra
allt för att rädda Tusses liv. Det är tur
att katter har nio liv!

Inger Lindahl
Gunilla Kvarnström

Pappa kommer

Oemotståndligt snygg, full av charm och
storslagna affärs-planer tycks han vara
den perfekte maken. Men äktenskapet
utvecklas från idyll till inferno. Allen
visar sig vara ett hänsynslöst monster
som misshandlar och hotar sin fru till
livet.

Då Sheila träffar en kärleksfull man
som hon bygger upp ett nytt liv med,
lyckas hon aldrig undkomma Allens
förföljelse. Sheilas helvete pågår ännu
tio år efter skilsmässan  och hon ber
sin syster att ta kontakt med Ann Rule
om något drastiskt skulle inträffa.

  När Sheila hittas brutalt mördad i sitt
hem lyckas utredarna snabbt binda en
tjugoettårig kokainist till brottet. Men
flera frågetecken kvarstår. Har han
lejts av Sheilas exman eller agerar han
på eget initiativ? Och om Allen är
inblandad, hur ska man kunna bevisa
hans skuld?
Ann Rule bestämmer sig för att
rekonstruera Sheilas liv och död och
börjar dra i trådarna till den
komplicerade sammansvärjning som
ligger bakom mordet.

Katarina Kieri
Dansar Elias? Nej!

Brev 120
Saker som gör ont:
Ett lillfinger som gått av.
De järnhårda buskarna vid
betonghusen.
Malmtågen och saxofonerna som skär
genom natten.
Skoskav, nageltrång, tandlossning,
vassa knivar,
sparkar mot skrevet, ishockeypuckar
mot näsbenet,
öroninflammation, minus trettio,
minus fyrtio.

Marie- Chantal Long
Tusse med Tassen

Kattungen Tusse föds alldeles för tidigt,

Axel ska åka till pappa.
Snart kommer han!
Axel väntar och längtar,
och väntar och längtar…
Men  nalle surar – pappa dröjer för
länge.
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Kommunen (ägaren) har mycket tydligt
formulerat följande förutsättningar för
verksamheten inom bolagen.

Bolagen skall tillsammans med kommu-
nen vara med och stärka kommunens
attraktionskraft.

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

Bolagen skall klara sig i ärlig konkur-
rens på marknadens villkor utan ägartill-
skott genom skattekollektivet. För att
klara detta krävs det hög produktivi-
tet, bra kundvård och en stark ekonomi.

Bolagen skall utöver sin huvudsakliga
verksamhet bostadsförvaltning och
energiproduktion skapa mervärde för
kommunen. Exempel på mervärde är
ansvar för bostadsförsörjning till
resurssvaga med bostadssociala kon-
trakt, bostäder till asylsökande, bostä-
der för elever, stöd till föreningars ung-
domsverksamhet etc.

En summering av 2004 visar på en po-
sitiv verksamhetsutveckling och ett
positivt resultat för våra bolag på
koncernnivå. Vi har ökat antal uthyrda
lägenheter främst beroende på ökad
efterfrågan på hyresrätter i Forshaga
och ett ökat elevboende. Bolaget har
vid årets slut 24 tomma lägenheter
främst inom tätorten Deje. Kombina-
tionen med hög uthyrningsgrad och låga
räntor gör att vi budgeterar för ett po-
sitivt resultat 2005. Vi har även budge-
terat 7,2 milj. för underhåll vilket är en
kraftig höjning i jämförelse med 2004.

De problem vi haft inom Forshaga En-
ergi AB med dålig lönsamhet och stora
driftsstörningar är vi på god väg att
komma tillrätta med. Vi har under året
genomfört  investeringar i ombyggnad
av produktionsanläggningar vilket kom-

mer att medföra effektiviseringar och
bättre lönsamhet.

Vi inom bolagen upplever att vi verkar
i en kommun som arbetar med tillväxtf-
rågorna på ett positivt sätt. Att lyckas
med detta arbete är en förutsättning
för en positiv utveckling av bolagen.
Vi upplever också att det finns en fin
anda och bra samarbete med vår sty-
relse, kommunens ekonomikontor, le-
verantörer, entreprenörer, banker och
inte minst våra hyresgäster och
hyresgästföreningen. Vi ser med tillför-
sikt fram emot 2005.

Vi gläds väldigt mycket över att vi till-
sammans med kommunen lyckats
starta produktionen av 26 st. mark-
lägenheter i nyproduktion. Intresset för
projektet är långt över det förväntade.
24 st. lägenheter är tecknade före
byggstart. Projektet kommer med all
säkerhet att innebära att vi får inflytt-
ning till kommunen eftersom det fri-
ställs cirka 20 villor i Forshaga och
Deje. Förhoppningsvis kommer en ny
generation av Forshagabor att ta dessa
hus i anspråk.

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

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

Vi måste även se över och höja stan-
darden inom befintligt bostadsbestånd.

Verksamheten måste fortlöpande ut-
vecklas och effektiviseras.

Det är viktigt för våra hyresgäster att
vi ökar vår tillgänglighet och engage-
mang i kombination med bra bemö-
tande.

Lägre hyror i jämförelse med hyres-
rätter i Karlstad

Arbeta med att öka delaktigheten och
möjligheten att påverka för våra hy-
resgäster.

Jag vill här framföra mitt tack framfö-
rallt till min styrelse för det förtroende
och stöd jag fått att leda de kommu-
nala bolagen i Forshaga. Det är mycket
spännande och engagerande och jag ser
framemot verksamhetsår 2005 med
stor tillförsikt.

Övriga frågor kring Bolagen under 2004
framgår av förvaltningsberättelse, re-
sultat och balansräkning med noter.

Lars-Åke Svensson
Vd

054 - 17 20 33
lars-ake.svensson@forshaga.se

Verksamheten 2004 för bolagen i Forshaga

Tekniska förvaltningen får många
samtal som berör hundägare som
låter bajset efter sina hundar ligga
kvar, framför allt gäller det just nu
längs Bruksgatan i Forshaga.
Kommunen har ett stort antal
hundlatriner uppsatta efter gång- och
cykelvägar. Tyvärr har vi inte
möjlighet att ha latriner överallt men
om alla hundägare hjälper till genom

Använd hundlatrinerna

att använda de hundlatriner som
finns, så skapar vi en bättre miljö.

Sven-Erik Heggen

Driftchef Gatu/park

054 - 17 20 37

sven-erik.heggen@forshaga.se
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Riksdagen har sagt ja till en ny lag för distans-och
hemförsäljning. Lagen ersätter den nuvarande
distansavtals-lagen. Den nya lagen ger konsumenten ett
bättre skydd vid köp av finansiella tjänster som t ex
försäkringar, kredit- och kontotjänster eller handel med
aktier och fonder via t ex Internet och telefon. Lagen kräver
bland annat att företagen ger skriftlig information om
avtalsvillkoren och kunden har rätt att ångra sitt köp inom
14 dagar.

Lagutskottet och regeringen har även föreslagit att
reklamationsfristen för varor och tjänster förlängs till 3 år.
Detta ger konsumenten ett förstärkt skydd eftersom man
tidigare haft 2 år på sig att reklamera ursprungliga fel till
företaget.

Alla lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2005.

Ina Jönsson,
Jane Ullman,
Jolanda Girzl

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 02

Fax: 054 - 29 73 10

Starkare skydd för konsumenter
På Konsumentverkets hemsida  www.konsumentverket.se
finns mycket konsumentinformation. Några broschyrer som
finns på hemsidan har översatts till andra språk;
”Konsument i Sverige”, ”Koll på pengarna” och ”Trygga
barn – om barn och säkerhet i vardagen”.

Konsumentverket har även öppnat ett Språkcenter för att
kunna ge konsumenter information på sitt eget hemspråk.
Konsumenter kan få hjälp på följande telefonnummer:

Serbiska – Bosniska – Kroatiska 0611 – 55 21 51
Spanska 0611 – 55 21 52
Persiska 0611 – 55 21 53
Arabiska 0611 – 55 21 54

Konsumentinformation på många språk

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.

Övre Ullerudsrevyn -05 Spill och antikviteter

Rådrummet informerar

Sedan 1979 har han hängt
med och roat publiken,
revygrundare och
textmakare Mats Sund-
berg. Namnet på före-
ställningen till trots, känns
årets upplaga både fräsch
och up-to-date. Revyn
blandade både lokalt och
globalt, dansnummer med

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10
mattias.skold@forshaga.se

Revybandet höll toppklass

Hela revygänget på scen

sketcher och musik på ett förtjänst-
fullt sätt. Något som skådespelarna
lyckas extra bra med är publikkontakten
och känslan av att en del av det som
händer på scen kommer spontant och

är improvisation. Då blir
det fantastiskt roligt.
Proffsigt känns också den
musikaliska inramningen
och jag lyfter på hatten
för medlemmarna i revy-
bandet. Av Övre
Ullerudsrevyn año 2005,
den 21:a i ordningen,
minns jag följande med

förtjusning: sketchen där Deje fick en
ironins slev (första och viktigaste or-
det att kunna i Deje är NEJ…), Medley
med musikaliska godingar som startade
upp akt 2, dans med Sara och Linnea

och sketchen om Värmlands godaste
vatten…

Maria Edén sjöng om våra älskade
hastighetskameror

NEJ till förändring...
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Miljöarbete i företag och föreningar
skapar både goodwill och affärsnytta. I
maj startar vi en ny omgång av Fors-
haga kommuns och Forshaga Företags-
centrums miljödiplomeringskurs. Nu är
det dags att anmäla sitt intresse. Kon-
takta undertecknad eller Johnny
Grundahl på FFC för mer information
054-87 39 80. Välkomna!

38 verksamheter (företag, fören-
ingar och kommunala arbetsplatser)
i Forshaga kommun mottog den 14
januari diplom för sitt miljöarbete
av miljöminister Lena Sommestad på
NUTEK i Stockholm. Efter utbildning
och en hel del eget arbete har de
kvalificerat sig till Forshaga kommuns
miljödiplom, som delas ut av miljö-
och byggförvaltningen i samarbete
med Forshaga Företagscentrum.

Innan den högtidliga diplomeringen
föreläste SVTmeteorologen Pär
Holmgren om växthuseffekten och
miljö- och byggchef Åke Sjöberg re-
dovisade alla miljöåtgärder som ge-
nomförts under 2004.

Forshaga kommun har beviljats stöd för
s.k. lokalt naturvårdsarbete av Län-
styrelsen. Fyra olika projekt har fått
stöd. Det största projektet, som i tid
sträcker sig över tre år, är ett samar-
bete med Munkfors kommun som ska
resultera i naturvårdsprogram för de
bägge kommunerna. I arbetet med pro-
grammen ingår att göra inventeringar
av särskilda naturvärden samt att ta
fram planer för hur dessa värden ska
förvaltas i framtiden. Såväl Wermlands
ornitologiska förening, Forshaga
naturvårdsförening samt Värmlands
botaniska förening ska bidra med kun-
skaper i detta arbete.

Ett annat projekt är restaurering av
fågelsjön Norra Hyn. Genom bland an-
nat vass- och slyröjning ska bättre bio-
toper skapas för de fågelarter som
häckar i området. Initiativet till pro-
jektet är taget av Wermlands ornito-
logiska förening och utförandet ska ske
i samarbete med markägare och
Skogsvårdsstyrelsen.

Vidare har kommunen fått bidrag till
ett projekt som ska resultera i ”upp-
snyggning” av naturstigar i kommunen
samt att lyfta fram särskilda naturvär-
den såsom stora träd mm.

Slutligen har kommunen fått medel som
Butorps byalag ska använda för att
vårda naturvärden runt Butorp samt att
göra dessa mer tillgängliga. Denna an-
sökan har Butorps byalag också tagit
initiativet till.

Forshaga får statliga naturvårdspengar!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29
mia.widlund@forshaga.se

Ny miljödiplomeringskurs i vår!

Sammantaget innebär detta penga-
tillskott att ett rejält arbete kan utfö-
ras inom fältet naturvård i kommunen.
Projekten syftar både till att åtgärda
akuta problem och att arbeta mer lång-
siktigt.

Åke Sjöberg
miljö- och byggchef

054 - 17 20 31
ake.sjoberg@forshaga.se

Vy över Norra Hyn

Miljöministern
delar ut diplom!

Förutom represen-
tanterna från
Forshaga fanns
även företagare
från Eda, Grums,
Hagfors, Hammarö
och Munkfors på
plats.

Totalt handlar det
om 100 värmländ-
ska företag som
aktivt arbetat med
miljöfrågor och ser
affärsnyttan i
detta.Marianne Skotte från Forshaga Svets & Smide AB tar

emot miljödiplom av miljöminister Lena Sommestad

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29
mia.widlund@forshaga.se

100 Miljödiplomerade värmlänningar!
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och

Forsgårdens restauranger
SKOLLUNCH

DEJE OCH FORSHAGA SKOLOR

Vecka 10 (9 – 13 mars)
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: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås

Vecka 11 (14 - 20 mars)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt
Torsdag: Korvrätt, grönsaker, potatis. Ananaskräm
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis. Fruktsoppa
Lördag: Fiskgratäng, sås, potatis, grönsaker. Bärsymfoni och grädde
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 12 (21 – 27 mars)
Måndag: Bruna bönor, stekt fläsk, potatis. Soppa
Tisdag: Stekt spätta, remouladsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Helgmatsedel
Lördag: Helgmatsedel
Söndag: Helgmatsedel

Vecka 13 (28 mars – 3 april)
Måndag: Helgmatsedel
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Päronkräm
Fredag: Rotmos, fläsklägg. Soppa
Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med grädde
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding

Vecka 14  (4 – 10 april)
Måndag: Kokt höns, currysås, ris/potatis, ärter. Soppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, råriva morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korv Stroganoff, ris/potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller.  Våfflor med sylt och grädde
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde

Vecka 15 (11 – 17 april)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm
Onsdag: Fiskarens festgratäng alt. Dragonfisk, potatis, ärter. Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt
Fredag: Frukostkorv, senapssås, potatis, grönsaker. Soppa
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, råriva morötter. Äppel och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp

Vecka 10 Grossbols önskevecka
(9 - 11 mars)

ons: Chickenbits, sås, ris
tors: Pannkaka, sylt, keso

fre: Hamburgare, bröd, mos, dressing

Vecka 11 (14 - 18 mars)
mån: Sambalgratinerad fisk, potatis

tis: Kalops, potatis, rödbetor
ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg

tors: Korv Stroganoff, ris
fre: Ugnsfärs, sås, potatis

Vecka 12 (21 - 25 mars)
mån: Pytt-i-panna, rödbetor

tis: Chili-con-carne, ris
ons:Litet påskbord

tors: Vad köket bjuder
fre: Lov

Vecka 13

P Å S K L O V

Vecka 14  Skiveds önskevecka
(4 - 8 april)

mån:  Pannkaka, sylt, keso
tis:  Fiskpinnar, kall sås ,potatis

ons: Wraps
tors:  Kyckling Masala, ris

fre:  Köttbullar, stuvade makaroner

Vecka 15 (11 - 15 april)
mån: Monikas fläskgryta, ris

tis: Soppa, mjukt bröd, pålägg
ons: Fiskarens festgratäng, potatis

tors:Blodpudding /Potatisbullar,
lingon, keso

fre: Lunchkorv, potatismos

Vecka 16 (18 - 22 april)
mån: Kebabgryta, ris

tis: Köttfärssås, spagetti
ons: Fiskbullar, sås, potatis

tors: Tomatbräserad falukorv,
potatismos

fre: Cassler potatisgratäng

Varje dag serveras: Salladsbord,
matfett, mjölk och bröd.
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Detta händer i Forshaga Evenemang efterlyses

Har du något evenemang du vill få
marknadsfört? Att nå ut tillräckligt brett
med information om ett evenemang är
inte alltid det enklaste. Samtidigt finns
det massor med människor som vill veta
vad som är på gång. Kanske vi kan
hjälpa dig genom marknadsföring på
våra hemsidor och informationstavlor.

Internet
Det blir allt vanligare att människor
söker information på internet. När det
gäller evenemang är Forshaga kommuns
och Värmlands Turistråds hemsidor
väldigt populära. Har du ett evenemang
som är öppet för allmänheten och passar
in under någon av nedanstående
rubriker, är du välkommen att kontakta
någon av undertecknade. Vi kan lägga
in evenemanget på dessa hemsidor.
Hemsidorna uppdateras kontinuerligt
och du är välkommen att höra av dig så
snart du har något på gång. Vare sig
det är höst, vinter, vår eller sommar.

Barn, dans, film, föredrag, hembygd,
marknader, musik, sport/idrott, teater,
ungdomar, utställningar, årets fester,
etc...
Aktuella evenemangstips publiceras
också här i KommuN-KontakteN.

Informationstavlor
Vid södra och norra infarten till
kommunen har vi informationstavlor
där man till självkostnadspris kan
annonsera om kommande evenemang.
Kontakta 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

MARS
28 feb - 18 mars ”Tre kvinnor med färg”. Lisa Axelsson, Siv Nyman och Lena

Eismark visar akvareller och oljor i Deje bibliotek. Vernissage 28 feb. kl. 17-19
28 feb - 21 mars Lisen Engmalm visar decoupage i Deje bibliotek
11 Kl. 20  Handboll div IV herr ”Brukspôjkera - Torsby, Deje Sporthall
13 Kl. 14  Konstföreningen Lusten har årsmöte i Forshaga bibliotek. Kl. 15-17
Vernissage på Hans Westlunds utställning experimentellt humörmåleri
13 mars - 15 april    ”Experimentellt humörmåleri”. Utställning av Hans Westlund

visas i Forshaga bibliotek
13 Kl. 18-20  Folkdans i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille och Ulleruds

Folkdanslag
13 Kl. 19.30  Bio ”Innan frosten” i Forshaga Folkets hus. Entré 60 kr
15 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet, Forshaga. Vårinspiration i

täppa och balkong. Kristina Andersson
15 Kl. 17  Arbetskväll i Forshaga Hembygdsgård. Handarbete, hemslöjd, mm.

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe
19 Kl. 14  Handboll div II dam ”Brukspôjkera - Brastad, Deje Sporthall
20 Kl. 18-20  Folkdans i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och

Ulleruds Folkdanslag
20 Kl. 18  ”Är våra rovdjur farliga?” föredrag med bildvisning av biolog Annica

Forsberg, Forshaga bibliotek. Arr. Forshaga Naturvårdsförening
20 Kl. 19.30  Bio ”Vinnare och förlorare” i Forshaga Folkets hus. Entré 60 kr
22 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet, Forshaga. Faror i hemmet!

Britt-Marie Johansson, Katarina Nilsson m.fl.
22 Kl. 17  Arbetskväll i Forshaga Hembygdsgård. Handarbete, hemslöjd, mm.

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe
25 Kl. 10-11  Påskpromenad med tipsfrågor (även för barn) och bingo, Tallmon

Östra Deje. Arr: ÖDIK
27 Kl. 18-20  Folkdans i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
29 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet, Forshaga. Blåsarsextetten

från Kil underhåller
29 Kl. 17  Arbetskväll i Forshaga Hembygdsgård. Handarbete, hemslöjd, mm.

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe

APRIL
3 Kl. 18-20  Folkdans i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och

Ulleruds Folkdanslag
5 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet, Forshaga. Biskop Esbjörn på

besök
3 Kl. 18.30  IOGT-NTO har Öppet Hus i Hvilan. Sri Lanka-afton med information

om arbetet som bedrivs på plats. Underhållning, kaffeservering. Arr. logen
Myran, IOGT-NTO

10 Kl. 18-20  Folkdans i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
12 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet, Forshaga. Dialekter i Värm-

land, Knut Warmland
12 Kl. 15 Vårens modevisning med Forshaga Skor & Kläder och Rooths Kläder på

Forsgården, Forshaga. Arr. SPF Forshaga Ullerud
16 Kl. 10  Arbetslördag i Forshaga Hembygdsgård. Vårstädning ute och inne inför

valborgsmässofirandet. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe
17 Kl. 18-20  Folkdans i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och

Ulleruds Folkdanslag
19 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet, Forshaga. Varg! Länsjakt-

konsulent Gunnar Glöersen

Alla medlemmar i Forshaga hyresgästförening inbjudes till

PÅSKFEST
SKÄRTORSDAGEN DEN 24 MARS
Tid:   Klockan 13.00—15.00
Plats: Thoreliusgatan 12 B, tel: 0552—122 10
Styrelsen för Forshaga Hyresgästförening Hjärtligt välkommen!
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Ca 80 personer kommer att delta i den
breda förankringsprocess som inleder
arbetet med kommunens nya översikts-
plan. Det är representanter från fören-
ingar och organisationer samt kom-
munfullmäktiges ledamöter, som kom-
mer att medverka i två s k bredd-
grupper under april månad. Bredd-
grupperna kommer att arbeta med hur
omvärldens krav och möjligheter, ska
kunna vara till nytta för kommunens
utveckling och kunna stärka kommu-
nens attraktivitet. Resultaten kommer
att sammanställas och bearbetas av en
analysgrupp och därefter ligga till grund
för det fortsatta arbetet.

Översiktsplanen ska redovisa grund-
dragen i kommunens användning av
mark- och vattenområden. Utvecklings-
områden och bevarande områden ska
redovisas. Hur kommunen tillgodoser
riksintressen och miljökvalitetsnormer
ska framgå. Översiktlig planering ska
utgå från långsiktig hållbar utveckling.
Den ska anpassas gentemot regionalt
utvecklingsprogram och regionalt
tillväxtprogram, som finns för länet.

Butorps byalag har under många år
drivit olika utvecklingsprojekt som har
syftat till att skapa miljöer som ger hela
den turistande familjen en upplevelse.
Vandrings- & hästleder, badplats, Put-
and-Take fiske och ett sommarcafé.
Vidare har man renoverat
samlingslokalen, Ordenshuset som nu
är ett bra alternativ för möten,
konferenser eller kurser. På
Björnvålsfallet har man iordningställt
huset för att kunna ta emot upp till 6
gäster och fler sängplatser kommer då
man just nu slutför renoveringen av
övervåningen. Uthyrning av stugan sker
året runt. Vintertid finns det även
preparerade skidspår (vid snötillgång)
som utgår från Björnvålsfallet. Styrkan
i utvecklingsarbete är byalagets
strävan att följa den röda tråden; att
skapa goda förutsättningar för turistisk

Marcus Ekholm
Projektledare
054 - 17 21 13

marcus.ekholm@forshaga.se

Butorp -en pärla i Forshaga kommun!
verksamhet som ska tilltala hela familjen.

Välkommen till natursköna Butorp som
är en by med ett kultur- och
naturintressant område vackert
belägen runt sjön Åstjärn.

Vid förfrågningar eller bokningar av
Ordenshuset kontakta
Peter Ingmarsson 0563-505 47

Vid förfrågningar eller bokningar av
Björnvålsfallet kontakta
Tommy Nyhlen 0552-320 02

Vid förfrågningar eller bokningar av
Put-and-Take fiske kontakta
Lars Johansson 0552-320 72

Kommunens nya översiktsplan
Lillemor Bäckström

Kommunstrateg
054 - 17 20 11

lillemor.backstrom@forshaga.se

Senare i processen kommer översikts-
planen att ställas ut under minst två
månader.
Den färdiga planen ska förnyas inför

varje mandatperiod.

Hyra:
Den som bor på Lintjärn eller
Ullerudsgården har eget kontrakt
och betalar hyra. För en lägenhet
på 30 kvm betalar man 3 400 kr/
mån. Man ska söka bostadstillägg.

Vårdavgift:
Det är max-taxa som gäller. Ingen
kan betala mer än 1 576 kr/mån
oavsett hur mycket vård och om-
sorg man får. Avgiften kan sättas
ned beroende på hur stor månads-
inkomst man har.

Mat:
På Lintjärn och Ullerudsgården
betalar man 87 kr/dygn, vid mat-
distribution är kostnaden 40 kr för
huvudmål.

Avgifter i äldreomsorgen
Färdtjänst och sjukresor
Färdtjänst är en kommunal ser-
vice för funktionshindrade och av-
ser privata resor. Man betalar en
grundavgift om 26 kr/enkelresa
samt 12 kr ytterligare för varje
påbörjad zon (en zon är ca 5 km).

Man ansöker om färdtjänstbevis
hos Carin Byström, tel 0563 – 532
73, på Samåk i Munkfors.

Sjukresor avser transport till och

från sjukvårdande behandling.
Har man inte färdtjänstbevis så
måste man få ett styrkt kvitto
från den mottagning man åker till.
Sjukresorna kostar 75 kr/enkel-
resa oavsett resans längd.

Både färdtjänstresor och sjuk-
resor beställs på tel 020–32 32 00.

Per-Olof Leandersson
Socialchef

054 - 17 20 53
p-o.leandersson@forshaga.se

Tid: Torsdagen den 17 mars 2005, klockan 18.30
Plats: Forsgården, Storgatan 55, Forshaga

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Valberedningens förslag till styrelse.
Övriga frågor. Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta

Anmäl dig senast den 14 mars till: Monica Johansson: 054 – 87 40 84
eller Sven-Erik Berggren: 0552—105 22

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2005 I FORSHAGA-DEJE HYRESGÄSTFÖRENING

Styrelsen för Forshaga-Deje Hyresgästförening. Dagordning och verksamhetsberättelse delas ut på mötet

Hjärtligt välkommen!
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Mattias Walan
Lärare skolenhet Skived

054-17 22 31
mattias.walan@forshaga.se

Räkna med Forshaga
Svenska elever allt sämre på matte.
Liknande rubriker läser vi allt oftare,
och för att förändra denna bild är lust
och verklighetsförankring två viktiga
faktorer. Därför anordnades Räkna
med Forshaga -en mattesatsning för
år 4.

Under dagen besöktes många platser
och affärer. Apoteket i Forshaga...

Den 21 februari fick kommunens samt-
liga fyror en upplevelse av hur matten
används i vardagen och såg nyttan i
vad de lär sig i skolan. Dagen anordna-

...Liljetuns Blomsterhandel...

...och Uffes Blås var några av dessa.

des av Forshaga kommun, Karlstads
universitet och olika handlare i kom-
munen. Under två timmar fick eleverna

gå runt i smågrupper under ledning av
lärarstudenter och besöka olika affä-
rer och platser. Där ställdes de inför
olika matteproblem som skulle kunna
behöva räknas ut just där.
Hur mycket mjöl går åt för att baka en
veckoranson bullar på Forshaga Finbageri?
Hur mycket godis och dricka får man
för 130 kr på Megagott?

Lustfyllt lärande

Frågor som hjälpte till att göra matten
både meningsfull och lustfylld.

För sjätte året i rad presenterades en
nyårsrevy ifrån scenen i Forshaga Fol-
kets hus. Flera i ensemblen har varit
med sedan starten, något som märks
då timingen i replikerna, sång och dans-
insatserna och scennärvaron ökat/för-
bättrats för varje år som gått. Att några
nya aktörer hoppat på nyårståget längst
med vägen har också gjort gott = fler
galenskaper. Röda Kvarn, som var nam-
net på årets föreställning, förtäljde be-
rättelsen om God Helg-tornet och hur
kommunen ska tjäna pengar och skapa
aktiviteter. Kommunen öppnar natt-
klubb i tornet och vips, har 3 flugor sla-
gits i en smäll. Olle Aspelin som snick-
rat ihop de flesta av texterna till
sketcherna lyckades på ett fantastiskt
sätt väva ihop historier om allt ifrån
reklam i TV4 till Ford-Brittas äventyr,
F´låt, HD-Britta ska det vara,
häcklande med politiker och Forshagas
flirt med Munkfors. Det sistnämnda
något som kommunalråden från de båda
kommunerna, Angelica Rage och Héctor

Vallejos, tog fasta på under en av före-
ställningarna och helt enkelt gick upp
och överraskade skådespelarna med

Teaterpacket presenterar: Röda Kvarn

blommor mitt under pågående sketch.
En kupp som gick hem både bland pu-
blik och hos skådespelare, och som vi-
sar att de styrande har humor och går
att driva med. Tack för en föreställ-
ning som undertecknad nog mest minns
för de många skratten, den välbyggda
scendekoren och Roger Nilsson och Su-
sanne Jonssons min när Angelica och
Hector äntrade scenen.

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10
mattias.skold@forshaga.se

Vad vore en revy utan en lättklädd
Olle Aspelin...

Roger Nilsson ser något förvånad ut
när kommunalråden äntrar scenen
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Jag har varit en sådan person som växt
upp med Norge historier. Det har alltid
funnits ett ”Anti Norge” inom mig, Vi
mot dom. Skämt åsido, man fick ju bara
inte förlora mot Norge i fotboll.  Men
jag måste säga efter en helg i Råde är
jag omvänd.

UKM är en festival som anordnas varje
år i olika kommuner runt om i
Värmland, personer mellan 13-20 år får
dansa, sjunga, visa upp konst eller läsa
en dikt. Valmöjligheten är ganska stor.
Råde som ligger i Norge är Forshagas
vänort, varje år åker några deltagarna
från varje land till den andres kommun-
festival och visar vad de har och bjuda
på. I år var det mitt bands tur.

Efter lite krångel med att hitta vägen i
det luriga norska landskapet så var vi
framme efter en trevlig bilresa. Mycket
prat, nästan mer musik och ett glatt
fikastopp.

Väl framme i Råde möttes vi av väldigt
trevliga människor, och väl
omhändertagna blev vi. På deras
fritidsgård där vi bodde fanns allt vi
önskade oss, mat i mängder, en liten
scen, biljardbord m.m. Allt man kunde
önska sig för att fördriva tiden fanns där.

Efter ett felfritt soundcheck var det
dags för det vi kom för, UKM i Råde
2005.

Publiken började strömma in ungefär
samtidigt som magen började pirra och
nervositeten gjorde sig påmind .

De norska banden med blandade musik-
stilar körde igång. Sedan var det
tjejbandet från Forshagas (innehållande
My, Sara och Lotta och en inlånad Henrik
Sefton på trummor) tur att kliva upp
på scen. Deras tunga cover på Misfits
”Die, die my darling” var den
avslutande låten innan pausen.

Efter pausen sjönk otroligt nog nervo-
siteten lägre och lägre, inte av sig själv
utan av alla andra deltagare som snackade
med en och önskade en lycka till,
stämningen bakom scen var på topp.

UKM i Råde
Lotta Öberg, Sara Lönnstam och My Flaen väntar på att få äntra scen

Hjalle Lundin
elev Centralskolan

eMissary väntar på att få gå upp på scen Daniel Öhrnell, Henrik Sefton, Hjalle
Lundin, Carl Bonander

När konferenciéerna presenterade oss
och vi äntrade scen kändes det ganska
tomt. Publiken stod inte vid scen utan
istället satt den 20 meter bak på stolar.
Men när vi drog vårat första ”riff”,
sprang de flesta av deltagarna och många
från publiken fram för att ge oss deras
support. Den känslan på scen har jag
aldrig fått förut, det var helt underbart.

Hela kvällen fortsatte i samma stil, vi
åkte tillbaka till fritidsgården där vi åt
pizza, umgicks och spelade med de
andra deltagarna.Om någon har
fördomar om Norge så besök Råde och
träffa dessa härliga människor.
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Torsdagsgruppens
dagmammor (Deje-
skolans dagbarnvår-
dare) och barn har un-
der ett år haft tema
trummor och sånger
om djur. Vi har också
haft tema kring frukt
och grönsaker. Idag
bjöd vi föräldrar och
syskon på musikstund

Musikuppvisning för föräldrar och syskon

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

Många invånare tar i dagarna en pro-
menad förbi Turistcentret vid Forshaga-
forsen. Vad är på gång?
Varför har man byggt ut?
Jo, så långt har Turismansvarig och
ansvariga inom fisketurism och
utvecklingsfrågor flyttat in hos vår
fiskeinformatör. Nu är laget alltså på
plats för att tillsammans jobba på
samma planhalva för turismen.

Den huvudsakliga orsaken till byggna-
tionen är dock den permanenta utställ-
ning som konstnären Bo Jonzon arbe-
tar med för fullt just nu. LIP-projektet
(lokalt investeringsprogram; ett sam-
arbete mellan Torsby, Hagfors, Munk-
fors och Forshaga kommuner) står
bakom resurserna till att vi nu får en
visualiserad bild av livet i och kring
Klarälven – i utställningen Klarälvs-
rummet. Arbetet beräknas stå klart
senare i vår och vi återkommer när det
är dags för invigning. Väl mött!

Nyfiken på
Forshagaforsen?

Victoria Karlsson
Turismansvarig
054 - 17 20 87

victoria.karlsson@forshaga.se

Alla intresserade hyresgäster i Forshaga och Deje inbjudes förhands-
anmäla sig till bussresa till Eskilstuna Djurpark söndag 22 maj

Avresetid: meddelas senare
Avreseplats: meddelas senare

Bindande anmälan till: Monica: 054 - 87 40 84, Sven-Erik: 0552 – 105 22

med fika och en liten
grönsaksdipp. Vi hade en trev-
lig stund tillsammans i vår nya
grupplokal. Tack alla föräldrar
att ni kunde komma. Nu job-
bar vi vidare i friskvårdens
tecken och lägger in lite gym-
nastik och rörelseaktiviteter
som tema.

Ingrid, Gun-Britt, Monica
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Den blomstertid nu kommit
när vi upp till SISU far

Här trivs vi jättemycket
under veckans alla dár.

En del vill orientera, en del vill jogga runt,
en del vill åka skidor eller basta sunt.

Ja under hela året
är det mycket som har hänt

Just nu är snöskidspåret
som gör vårt SISU känt

Snart  väntar ljuva sommar
och då startar Löp å Lek

då kommer alla barnen
och full aktivitet.

Vi önskar Eder alla
ett stort välkommen hit

När jag nu på sången tralla
”Jag är en Sisuit”

som njuter av att vara,
motionera och må gott

i denna fina skara
jag gemenskap , glädje, fått.

/Christer Fabricius

Med denna lilla vinjett har jag fått
förtäljt i stora drag vad vi sysslar med
i vår idrottsförening SISU. Alltså full
aktivitet inom alla sektioner löpning,
orientering och skidor.
Vår gemensamma strävan inom SISU
är givetvis att locka barn och ungdomar
till oss. Vi startade för elva år sedan
en övergripande verksamhet som vi
kallade Löp å Lek Spring å Finn. Den
vänder sig till barn mellan sex och
sexton år. Vi har cirka 130 barn
inskrivna varje år. Våra ledare består i
huvudsak av intresserade föräldrar som
medverkar till att vi tar ansvar och
god hand om våra barn.
Vi träffas ca sex onsdagar, i år med
början den 20 april, under våren och
lika många gånger under hösten.
Vi vill ge barnen och ungdomarna lite
erfarenhet av friidrott och orientering
samt att vistas i skog och mark
samtidigt som de har roligt.
Under sommarhalvåret deltar vi också
i en del tävlingar allt efter var och ens

intresse. Vi brukar lämna bidrag till en
del av startavgiften.

Kontaktman Rolf Persson

Tel 87 15 45

När sedan vintern och de mörka
höstkvällarna är i antågande börjar
skidträning med ”skidkul” för de
yngsta. Trots tidvis dåliga
förutsättningar med väder och
snötillgång i naturlig form har till allas
häpnad SISU lyckats hålla skidspåren väl
preparerade under större delen av
vinterhalvåret.

Vårt löpargäng som hade sin glansperiod
under 80-talet har under några år fört
en tynande tillvaro men under de tre
senaste åren skjutit fart igen. Idag är
vi ett 30-tal som springer regelbundet.
De flesta av dem är glada motionärer
som träffas söndagar 09.00 och tisdagar
18.30. Målsättningen är att alla skall
trivas och få springa efter sina egna
förutsättningar.

I skrivande stund har något extra roligt
inträffat: SISUs Sören Persson har blivit
tredubbel svensk veteranmästare
inomhus på 800, 1500 och 3000 meter.
Det gläder oss alla i SISU och ger en
liten kick för oss andra att träna vidare
mot egna individuella mål. Sören är

dessutom en av ledarna i Spring å Finn.
Kontaktman Christer Fabricius

Tel 87 26 42

Skidsektionen har också en bred
ungdomsverksamhet, vilket tidigare
nämnts, men det finns också vuxna
som tränar inför Vasaloppet.
Träningsdagar är normalt måndagar
18.15 och torsdagar 18.15.

Kontaktman Stellan Emilsson

Tel 86 14 06

Ständig Idrott Ständigt Ung

Forts. nästa sida!

Orienteringen har också upplevt en
positiv trend både på ungdoms- och
vuxensidan. Deras träning bedrivs
under vintern på söndagar och under
resten av året på tisdag och torsdag
då de dessutom deltager i
orienteringstävlingar.

Kontaktman Roger Ericsson

Tel 56 89 63
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I två timmar, varje måndag morgon i
elva veckor har vi elever i högstadiet
på Centralskolan jobbat med våra för-
eningar. Strax innan jul brainstormade
vi fram idéer till föreningar. Sedan
gjorde vi planscher där vi presenterade
våra förslag. Efter att ha kikat på alla
fina förlag fick vi välja ett första hands-
val, ett andra och ett tredje. Den enda
föreningen som inte alla fick välja på
var niornas show, som logiskt nog bara
var för oss nior. Denna förening har fun-
nits varje år, för att vi verkligen ska få
testa på denna utmaning.

De allra flesta fick sitt förstahandsval,
och i november var vi igång.
25 väldigt olika föreningar blev det to-
talt. På första träffen satt elever till-
sammans med handledaren och gjorde
upp mål för sin förening, och talade om

Föreningstid i skolan

hur de skulle lyckas nå sina mål. En
ypperlig möjlighet för oss att få säga
våra åsikter, och vara med och styra
vårt arbete.

Allt detta skulle sedan redovisas i slu-
tet av februari i en mässa på Folkets
Hus, där elever, lärare och allmänhe-

tog sig an jobbet som handledare. T.ex.
i ishockeyföreningen där Roger Hägg-
stad agerade som handledare.

Av vad som går att tolka från plan-
scherna tycks de flesta ungdomar i de
flesta föreningar haft kul. Vissa har lärt
sig genom studiebesök, andra genom
att själva testa på. Vissa verkar t.o.m.
ha funnit ett nytt intresse som de be-
stämt sig för att utveckla.

När nian ska visa upp sin show kom-
mer också föreningsmässan att äga
rum. Detta kommer ske kvällstid vecka
23, och då är alla intresserade välkomna
till Folkets Hus!

Jennie Skantz
9C Centralskolan

Fyra killar bildade Modellsport och tillverkade frän bil av gympadojja

Forts. Ständig Idrott...

Dansträning med instruktör

ten skulle få se vad förening-
arna uppnått under dessa
veckor tillsammans med nära
klasskamrater, och mer obe-
kanta skolkamrater.

Föreningarna var allt från Foto-
förening till Hundförening, Gi-
tarr till Filmförening. Alla med
en passande lärare som ledare
för denna grupp elever. Det fö-
rekom också att utomstående

Sist men icke minst men väl värt att
nämna är vårt bastugäng som bastar
fredag mellan klockan 16 och 19. det
är ett gäng mestadels äldre gubbar som
trivs och har roligt tillsammans. Också
i dambastun bastas det under samma
tid.

Kontaktman Christer Fabricius

Tel 87 26 42

Slutkommentar:
Ju fler vi är tillsammans ju starkare vi
bli. Ju fler vi är tillsammans ju mer kan
vi bidra till en fortsatt positiv utveckling
inom SISU Forshaga.

Våra barn är ju det viktigaste vi har,

men vi vill givetvis knyta till oss
föräldrar som också känner
gemenskap och inser vikten av att ge
en hjälpande hand.

TRYGGHET, GLÄDJE, GEMENSKAP är tre
sammanfattande ord för vår idrotts-
förening SISU.

Kontaktman Christer Fabricius

Tel 87 26 42
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Den 11 december genomfördes årets
Lucia-Fest, denna gång i HipHopens
tecken. Redan 3 timmar innan insläpp
stod ett gäng tappra och förväntans-
fulla ungdomar utanför Folkets hus. 2
timmar innan, var kön ett faktum! Nu
började vi bli lite nervösa… en sådan
respons hade vi inte varit med om
förut. Skulle vi ro detta i land?
Inne arbetades det för fullt, det rigga-
des ljus och ljud. Loger och cafeteria
ställdes i ordning av C-Unit gruppen,
personal från AIC, Träffen, föräldrar och
Ungdomscentrum.
När klockan slog 19 öppnades entrén,
Kön sträckte sig nu långt ner på parke-
ringen utanför Folkets hus!
Kvällens scenprogram inleddes med vår
egen DJ Robban som spelade skön mu-
sik. Mer och mer folk samlades fram-
för scenens kravallstaket…
Till tonerna av Rocky Anthem, så
äntrade kvällens första HipHop band
scenen, MIC’s bestående av medlem-
mar från Kil och sthlm.Publiken gungar
i takt med beatsen, händerna i luften!
och det blir både ett och två extranum-
mer innan MIC’s tackar för sig. Hamish
med vänner är nästa artist på scen och
nu börjar pulsen stiga bland publiken.
C-Unit står bakom staketet vid scen och
ser till att allt flyter säkert. Publiken
sjunger med när Hamish levererar sin
senaste hit ”För mycket jävla” som för
tillfället spelas flitigt på radions P3.
Kl. 23.00…Förväntan ligger i luften och
nu strömmar alla mot scenen…

När C-Unit och Ungdomscentrum fixar Lucia fest,
då valde 600 ungdomar att fira en nykter Lucia!

I lokalen hörs genom högtalarna, - Yo!
Det här är Fronda och
Obi…Kamphund…!
Och plötsligt står de där! Jublet är
enormt när kvällens största stjärna kli-
ver upp på scenen, FRONDA ! – Mår ni
bra Forshaga?! Responsen från publiken
är öronbedövande och undertecknad får
faktiskt ståpäls!
Succèn är ett faktum! vi har slagit
publikrekord på UC’s och C-Units
drogfria ungdomsarrangemang!
Fronda, Obi och deras gäng öser på med
låtar från deras album. Självklart låter
inte publiken dem lämna scenen utan
extranummer och när de kör låtarna
”Rullar fram” och ”Mitt rop på hjälp”
så överröstas de av publikens allsång!
Golvet vibrerar när publiken studsar,
trycket är enormt och Lyckan är gjord!
Efteråt skrivs det autografer länge,
lyckliga tjejer (och killar) får både kram
och tröjor/kepsar/servetter/magar…
signerade av sin idol! Trötta, svettiga
men mycket glada står vi arrangörer där
när sista besökaren försvunnit. Vi
fixade det! Allt funkade utan problem!
Detta Tack vare alla som ställde upp och
hjälpte till….

Vi vill tacka :
Alla fantastiska föräldrar som arbetade
ideellt under kvällen, ljud-Daniel,
ordnings vakterna, lånad personal från
AIC, Träffen, och Folkets hus,
sponsorer dvs. ICA, Konsum, Mega
Gott, Pub Megana, ABF och Stora Enso
 och Alla Våra ungdomar!
Utan er hade vi inte klarat detta ! Tu-
sen Rosor till er!

Så här i efterhand måste jag erkänna
att jag snöt mig och torkade en tår el-

ler två… Detta var ju min sista kväll
på Ungdomscentrum. Så roligt att få
avsluta med en sådan lyckad tillställ-
ning.

C-UNIT, NI ÄR HELT UNDERBART GOA
OCH SPECIELLA FÖR MIG! Jag kommer
sakna er, och är så tacksam för att jag
fått glädjen och möjligheten att arbeta
med alla er ungdomar i Deje och Fors-
haga.

Tack för mig Forshaga kommun, nu
drar jag vidare.
Vid pennan Anna Larsson,
Ungdomscentrum

Fronda på scen

Kö utanför Folkets hus

Hamish

MIC´s
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 Kellie Larsson Ludvig Eliasson Lova Andersson

Joel Hedlund Joel Johansson Johannes Westlund

 Frida Johansson Herman Grahn Jacqueline Gustavsson Björfeldt

KONTAKTEN
Bebisuppvaktningar. . .
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Melker Karlsson Melker Westin Moa Hagström

Signe Clarström

Tilda Carlsson Ville Söderberg William Wolgast Andersson

Oscar Andersson

KONTAKTEN

Oskar Jonsson

Bebisuppvaktningar. . .


