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Det var glitter, handklappningar och
stor munterhet i det långa ledet när
svenskar, kurder och irakier dansade
kurdisk långdans på gräsmattan vid
Forshaga Hembygdsgård. Det blev en
färgstark fest när hembygds-
föreningen bjöd in till nytt möte i pro-
grammet ”Vår nya hembygd”. Denna
vackra söndag i april var det invand-
rare från Kurdistan och Irak som bjöd
på sin kultur. Välsmakande bröd,
många maträtter och spännande söt-
saker till kaffet bjöd kurderna och
irakierna alla gäster på.

Hundrafemtio gäster kom det den här
gången. En fördubbling från förra mö-
tet. Ungdomarna bjöd de äldre före i
matkön, för tillströmningen av intres-
serade var klart över förväntan och frå-
gan uppstod snart om den framdukade
maten skulle räcka till alla.

Ahmed Jamal från Kurdistan och Zeki
Mohamed Sherkhan från Bagdad höll
intressanta föredrag om sina respek-
tive folk och länder.

Under många mörka år blev religiösa
grupper och olika nationaliteter splitt-
rade inom det land som sedan urmin-
nes tider varit ett kulturellt centrum

Arabisk mat och magdans på Hembygdsgårdens loge

kring floderna Eufrat och
Tigris. En kultur som
också varit en vagga för
den västerländska civili-
sationen.
- Jag är optimist, beto-
nade Zeki Sherkan, och
tror att det ska uppstå ett
nytt Irak och en ny värld
som kan samarbeta mel-
lan olika nationella och re-
ligiösa grupperingar.

Irak är lika stort som
Sverige i yta, men har 25
miljoner invånare. Fyra
miljoner lever idag utom-
lands. Genom sina stora
floder har det goda möj-
ligheter att driva ett
blomstrande jordbruk.

Asso Zand tolkade Ahmed Jamals
föredrag om Kurdistan

stående kalas som invandrargrupperna
bjöd de många gästerna från jordens
alla hörn på i hembygdsgårdens loge.

Men dessförinnan hade hela festen sam-
lats ute på gräsmattan där kurderna
ledde en taktfast långdans och några
kvinnor från Irak förevisade genuin ara-
bisk dans. Det var ett bejublat fram-
trädande, som utfördes med en sugges-
tiv kroppslig rörelse till uppfordrande
handklappningar från publiken.

Det är nu viktigt att infrastruktur och
jordbruk kan återuppbyggas efter
många år av krig och inbördes strider.
Oljan är en enastående resurs för lan-
dets möjligheter i framtiden.

Ordföranden i Kurdistans kulturförening
Asso Zand var tolk vid de två föredra-
gen, men medverkade också som både
föreläsare och estradör. Till ett sugges-
tivt trumsolo fick han till och med upp
programledaren Erik Jansson från
Hembygdsföreningen till att försöka sig
på en avslutande arabisk magdans.

Detta blev föreningens tack för ett ena-

Faramarz Karimi och Eva-Lisa Svensson tar för sig
av den framdukade maten

Erik Jansson
Forshaga Hembygdsförening
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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
   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

Så var det dags för sista utgåvan av

Kommunkontakten inför sommaren.
Innan Sverige och därmed också Fors-
haga kommun ”stänger” för sommar-
ledighet är det dock mycket som ska
hinnas med. Jag tänker bland annat
på alla avslutningsfester som ska fixas

och avnjutas. Skolbarn ska byta skola
och lärare, högstadieelever ska börja
gymnasium på annan ort och KY -
elever ska också flytta och söka sig
jobb.
Allra mest tänker jag på en särskild

fest, nämligen den fest som ska an-
ordnas, när vår ekonomichef under
många år, Pille Edvardsson, ska firas
av.
Vi har jobbat tätt ihop under alla år
jag varit kommunalråd och nog känns

det oerhört tomt att hon nu går i pen-
sion! Pille har med fast hand och ett
strängt pekfinger fått oss förtroende-
valda att fatta en rad beslut, som gett
kommunen en ekonomi i balans.
Beslut som inneburit uppsägningar har

förstås varit de svåraste att fatta.
Investeringsbeslut ofta de lättaste:
Cykelbron i Forshaga, ny Grossbols-
skola, Klarälvsbanan, ny matsal i Deje-
skolan, ombyggnad av hyreshus i Deje
till skollokaler, skulpturer av Herman
Reijers, utbyggnad av idrottshall i

Deje, Älvrum och nya +55 hus i Fors-
haga och mycket mer.

Sådant är livet, man möts och man
skiljs. Duktiga medarbetare ska man
vara rädd om och jag hoppas att Pille

Nu närmar sig skolavslutningen
och vi på Ungdomscentrum vill
påminna om vikten av att du
som tonårsförälder finns ute
bland våra ungdomar i kommu-
nen. Vi vet av erfarenhet att
skolavslutningen är ett tillfälle
då många ungdomar dricker
mycket alkohol.

Ungdomscentrum kommer att
vara i tjänst:
torsdag 9/6, fredag 10/6 och
lördag 11/6 från kl. 17 och framåt.

Ni är hjärtligt välkomna att
kontakta oss om ni undrar över
något.

Madelene 070 316 28 88
Joachim 0730 48 28 34
Janne 0730 48 28 05
Lena 070 510 77 70

Låt oss tillsammans
skapa en skolavslutning

värd att minnas!

Karavanen vill tacka
för en lyckad familjedag

med drygt 100 besökare!!!
Dagen ägde rum den 2:e april och vår-
solen sken över SISU gården. Unga
som gamla kunde trivas och umgås
till glada toner av Stefan Port.
Det erbjöds tipspromenad, korvgrill-
ning, fiskedamm samt andra aktivi-
teter. Alla intäkter kommer oavkortat
att gå till det biståndsarbete
Karavanen bedriver.

Madelene Nilsson
Sekreterare, Karavanen

tar med sig ett ljust minne från vår
kommun. Samtidigt hälsar vi vår nya
ekonomichef Lena Backlund välkommen.

Glöm inte att välja din familjeläkare.

Landstingets resurser till vårdcentral-
erna beräknas utifrån hur många pa-
tienter som vill ha vård där.
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Forshaga kommun har fått tillökning
och i detta fall handlar det om
nallestatyer. Numera sitter det en liten
honungsgul nalle i Deje, Olsäter och
Forshaga. Fredagen den 27 maj var det
högtidlig invigning av dessa tre nallar.
Angelica Rage höll tal och elever från
de nämnda orters skolor sjöng och
hjälpte till att avtäcka nallestatyerna,
precis som sig bör när det gäller
invigningar.

Att nallen, som blivit något av en
symbol för det barnvänliga Forshaga,

Forshaganallen döpt och invigd

också har fått ett namn firades också.
Genom en namntävling som vanns av
10-åriga Erik Larsson (Grattis Erik!!!)
uppkom det fyndiga namnet Älvis (med
motiveringen att älven rinner genom
hela vår kommun).
Saft och bulle fick avsluta den
högtidliga ceremonin.

Ett stort tack till alla elever och
lärare som hjälpte till att göra
en mycket trevlig invigning
(Älvis verkar nöjd med
mottagandet)!

Angelica Rage berättade om
forshaganallen Älvis -Olsäterskolan

Elever från Grossbolsskolan invigningssjöng på Storgatan i Forshaga

Avtäckningen kan börja! Torget i
Deje centrum

Erik Larsson med sin alldeles egna
forshaganalle

Elever på Olsäterskolan njuter av
festis och bulle i gröngräset

Dejeskolans 3:or sjöng om
sommaren, vänskap och fred

Forshagadagarna inleddes...
...med strålande solsken och härlig
sommarvärme. På nya Torget snurrade
karuseller och på gamla Torget
snurrade linedance:are. Loppisfynda
eller karaokesjunga, valet var fritt.

Fredagens sol byttes på lördagen ut till
sommarmoln och regn, men inga sura
miner syntes till trots blötan.
Kvällen avslutades för många i Ängevi
Ishall, där bl a Hülpers och Mats Bladhz
kommit för att bjuda upp till dans.

Mattias Sköld
Informatör

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

Mat och tips-typisk klädsel för
100-års jubilerande Forshaga

Hotell och Gästgiveri

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 – 17 20 00

Mattias Sköld
Informatör

054 – 17 20 10
mattias.skold@forshaga.se
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Fredagen den 27 maj tog 73 elever
studenten, efter tre års studier vid
ForshagaAkademins gymnasie-
utbildningar. Traditionsenligt tågade
studenter, anhöriga och personal
från skolan till Forshaga kyrka under
ledning av elever från Forshaga mu-
sikskola. Betyg och stipendier utde-
lades till glada mottagare.

Den 27 maj öppnades portarna till det
nybyggda Klarälvsrummet vid Forshaga-
forsen, och många var de nyfikna som
letat sig dit. För att få en skymt av ut-
ställningen om livet i och kring älven,
kanske för den spännande byggnadens
skull, eller för att ta del av invignings-
programmet (eller troligare –en mix av
ovan nämnda).

Invigning av Klarälvsrummet

Sångsällskapet Damer och Herrar
värmde inledningsvis upp besökarna
med körsång, innan folkbildare Katrin
Johansson tog vid och återgav väl valda
delar ur Klarälvsrummets tillblivelse.
Skulptören Bo Jonzon tog vid och be-
rättade om arbetet med utställningen

Ack Värmeland du sköna...
Sångsällskapet Damer och herrar

Katrin Johansson, Forshaga kommun

Härmed förklarar jag Klarälvsrummet
för invigt!

Elever från SportfiskeAkademin
fanns på plats och demonstrerade

olika fiskeaktiviteter, som flugbind-
ning och spötillverkning

och kommunalrådet Angelica Rage ta-
lade innan bandklippningen om Klar-
älvens betydelse för Forshaga och Värm-
land. Den 13 juni, då också Turistbyrån
öppnar, slår Klarälvsrummet upp por-
tarna för säsongen, välkommen!

Mattias Sköld
Informatör

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

Den första studentexamen i ForshagaAkademins historia

Eva Tjernberg
Informationssekreterare

ForshagaAkademin
Tfn: 054-53 61 05

eva.tjernberg@forshagaakademin.se

Tre glada stipendiater från Hund-
sportgymnasiet.T.v. Emma Larsson
som fick Stipendium från skolans

samarbetspartner Royal Canin
Sverige AB, i mitten Mikaela Olsson

som fick stipendium för ”Årets
gymnasist” samt för bra studieresultat.
T.h.Johanna Biderman som fick Stipen-
dium från Svenska Hundkapplöpnings-

sportens Centralförbund

Tre glada studenter från Sportfiske-
akademin.

Från vänster: Adam Ludvigsson, Jonat-
han Johansson & Michael Schussleder Elever från Forshaga Musikskola

Glädje efter studentceremoni i
kyrkan. Viktor Feldt från Sportfiske-

gymnasiet får en studentkram
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Åter igen är vi ute och visar upp våra
duktiga ungdomar som spelar musik
eller målar konst. Denna gången bar det
av till länsfestivalen i Tynset (Norge).
Detta ägde rum lördagen 8/4 till sön-
dag 9/4 och de som medverkade var
Erika Sandberg (konst). Daniel Öhrnell,
Hjalmar Lundin, Karl Bonander, Henrik
Sefton - kort och gott eMissary (mu-
sik). Här nedan kommer några rader
från deltagarna själva.

Ungdomscentrum

Svenskar i Norge

Skulle du kunna åka sju timmar i en
bil till Norge? Det låter inte så lock-
ande, ellerhur? Men när man brin-
ner för musik på det sättet som vi gör,
och när det finns sådana människor
som hjälper en, så var valet ganska
enkelt. Utan tvekan åkte vi i Emissary
på denna resa, som både var rolig och
väldigt lärorik.

Allting började när vi gick vidare från
UKM i Forshaga till att representera
Värmland på länsfestivalen i Tynset,
Norge. Kalla oss galna för att vi sätter
oss sju timmar i en bil, men vi har va-
rit på sånt här förut, och vet hur kul
det är.

Vi åkte från Forshaga strax efter fem
på fredagen med två välbyggda ”roa-
dies”, som under resan ansvarade för
det mesta, som till exempel att bära
våra instrument eller ge oss mat. Skämt
åsido, de två ledarna, Jocke och Tommy
från Ungdomscentrum, skötte allting
utmärkt och bättre ledare kunde vi inte
ha haft. Efter ett kort stopp i Kil, där
vi hämtade upp vårt kära konstbidrag,
och dess skapare, Erica, en väldigt
trevlig tjej från Sannerudsskolan.

Den sju timmar långa resan kändes
betydligt kortare när vi sjöng och spe-
lade samt gjorde livet besvärligt för
våra roadies. Vi hade först fått höra
att vi skulle sova i någon halvdan
gympasal, men när vi kom fram fick vi
till vår förvåning en helt egen stuga vid

ett hotell där vi också fick ta del av en
underbar frukost.

Dagen D
På lördagen roade vi oss med diverse
aktiviteter, som till exempel klättring
och inomhusfotboll, medan Erica fixade
med sitt konstigbidrag inför utställ-
ningen. Efter en mycket bastant lunch
på bekostnad av våra roadies var det
dags för soundcheck. Till en början var
Carl och Daniel väldigt besvikna på
gitarrförstärkarna, men efter att de
snälla norrmännen gjort vad de kunde,
var både Carl och till och med Daniel
nöjd.

Själva föreställningen var bilresan
värd. Känslan var otrolig att spela in-
för 300-400 personer, och vi var väl-
digt nöjda med vår insats. Efteråt kom
både jurymedlemmar och andra delta-
gare och berömde oss.

På kvällen fanns det möjlighet att
jamma med andra deltagare samt att
gå på disco för de danssugna. Hjalmar
och Carl var dock trötta efter dagens
bravader, men Danne och Sefton prö-
vade lyckan hos de unga norska
jäntorna.

Hemresan
På söndagen var det i stort sett bara
hemresan som gällde. Efter en snabb
frukost gick vi bara upp till anlägg-

Fylkesmönstring i Tynset

ningen för att medverka i en kort in-
tervju. Alla var väldigt trötta i bilen hem
och resan kändes lite längre än vad den
gjorde dit. Men efter ännu en helg i vårt
kära grannland har vi lärt oss att inte
underskatta norrmännens sätt att väl-
komna svenskar, och vi vill tacka alla
som hjälpt oss.

Vi skulle aldrig tacka nej till att åka till
Norge en tredje gång. Speciellt inte med
sådana roadies.

Hjalmar Lundin
 Carl Bonander

(och resten av Emissary)
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Forshaga Akademin har 320 elever från
när och fjärran till sina fyra
inriktningar: sporthandel, hundsport,
sportfiske och jakt-viltvård.

I januari-05 bildades på skolan en drog-
grupp med socialpedagogen Linda
Karlsson som samordnare. Huvudupp-
giften är att arbeta med det drog-
förebyggande arbetet på skolan, men
även att titta på hur skolan ska jobba
kring enskilda elevärenden där
drogproblematik förekommer.

- När vi fick reda på att vi skulle få
möjlighet att se filmen ”Länge Leve
Livet” så bestämde vi att göra en ”Te-
madag” om drogproblematiken ur olika
aspekter, berättar Linda Karlsson, so-
cialpedagog på Forshaga Akademin.

Tankarna inför temadagen var att den
inte skulle vara en uppläxning i hur far-
ligt det är att använda droger utan att
den mer skulle väcka tankar och föda
diskussioner mellan eleverna.

Dagen delades upp i tre block:
Filmen: ”Länge Leve Livet”
Föreläsning med Mia Hermansson
Gruppdiskussion/enskild skrivuppgift

Att filmen skulle väcka tankar var inte
svårt att förstå, vilket den i efterhand
också har gjort. En elev sa: -Ja, jag
har åkt med någon som inte varit nyk-
ter, men det är inget jag tänker göra
igen!

Föreläsaren Mia Hermansson har job-
bat i många år inom Hasselarörelsen,
men jobbar idag också på Nobel-
gymnasiet med deras drogförebyggande
arbete.

Hennes föreläsning handlade mycket
om att få ungdomarna att inse det egna
valets betydelse. Du har alltid en möj-
lighet att välja även om det ibland är
svåra val! Hon berättade om erfaren-
heter från de ungdomar hon mött på
Hassela och hur trassligt livet kan bli

om man ”väljer fel”. Varför börjar man
använda droger? Vad är viktigt för att
jag inte ska göra det?

På eftermiddagen samlades eleverna
klassvis och där vidtog diskussioner och
uppföljning av det som gjorts på för-
middagen. Sedan fick de enskilt sitta
och jobba med en skrivuppgift. Den
handlade om att beskriva hur en typisk
fest kan se ut. Hur många är där? Vad
gör man? Hur mycket alkohol eller an-
nat förtärs?

- Det vi planerat inför hösten är mer
information i ämnet, speciellt till de nya
ettorna samt ytterligare kompetens-
utveckling för personalen. Självklart
blir det någon slags temadag även i
höst, men exakt vad den ska innehålla
är ännu inte bestämt. Det är inte hel-
ler säkert att det blir en dag utan det
kan bli olika inslag utspridda över tid.
Det viktigaste är att hålla tankarna vid
liv, avrundar Linda Karlsson.

Temadag på Forshaga Akademin om droger

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör

070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se

Mia Hermansson, från Hassela var
en uppskattad föreläsare

under temadagen om droger.

Såhär tyckte eleverna om
temadagen

Linda Andersson, Hundsport åk 1
- Jag tyckte dagen var bra och
intressant. Speciellt filmen var
bra. Man tog åt sig mer när man
visste att den var tagen från
verkligheten.

Robin Fransson, Sporthandel åk 3
- Den var intressant. Filmen var
inspirerande och det var kul att
höra föreläsaren. Hon var intres-
sant och duktig på att förklara
om droger.

Jakob Kjellman, Sporthandel åk 1
- Den var kanonbra. Jättebra.
Hon som föreläste pratade om
bra saker, det var intressant det
hon sa. Filmen var också bra.
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För riktigt länge sedan kunde man klara
sig långt genom att kunna läsa, skriva
och räkna. Nu räcker det inte ens med
att ha bra skolutbildning i mängder av
ämnen – man måste dessutom kunna
samarbeta, ta ansvar och vara initia-
tivrik.

För att träna just dessa egenskaper får
ungdomarna på Centralskolans år 7-9
möjlighet att starta och driva fören-
ingar på skoltid. Vi har i vinter haft
igång inte mindre än 25 olika fören-
ingar, allt från jägarexamen till dans-
förening.

Vårt arbetssätt har visat sig bredda och
berika Forshagas föreningsliv, eftersom
vissa föreningar lever vidare även ef-
ter skoltid. Samarbete med Ungdoms-

SPIRA-pris till Centralskolan

Forshaga Skateförening, med ett 20-
tal aktiva medlemmar, har ägnat våren
åt att utveckla sin nya skatehall,
belägen i en del av Samhalls gamla
lokaler i Forshaga.

Under påsklovet tillbringade många av
föreningens medlemmar hela dagarna
i lokalen med hammare och
skruvdragare. Resultatet blev ett
uppbyggt hörn där skatearna gör trick
och hopp som får en oinvigd att sätta
hjärtat i halsgropen!

Fram till och med maj månad har
skatehallen varit öppen för alla som vill
pröva på att åka utan kostnad. Nu kan
man betala en tillfällig avgift till
föreningen för att åka enstaka gånger
eller bli medlem och ha fri tillgång till
hallen.

Den 26 maj fanns hallen med som ett
alternativ på Centralskolans friluftsdag.
Under Forshagadagarna hölls öppet hus
och nyfikna fick tillfälle att se
verksamheten. Intresset är på topp och
stort sett dagligen är ungdomarna på
plats. Ungdomscentrum har även ordnat

Joachim Nilsson
Ungdomscentrum

054 - 17 21 07
joachim.nilsson@forshaga.se

Foto: Simon Lindqvist

Lena Westman
Studie- och yrkesvägledare

054 - 17 22 54
lena.westman@forshaga.se

transporter för åkare från Deje som
nyttjat hallen vid flera tillfällen. Det är
roligt att se ungdomarnas engagemang
för sitt stora intresse; Skating!

centrum gör att elevernas idéer om för-
eningar kan förverkligas på fritiden.

För detta arbetssätt har vi belönats med
ett stipendium på 10.000 kr från Skan-
dia, Idéer för livet. Skandia vill stödja
bra projekt inom skolan som utvecklar
entreprenörsanda. Tack vare stipendiet
har vi möjlighet att utveckla vårt ar-
betssätt vidare inför nästa läsår.

Dessutom är vi nominerade till natio-
nella tävlingen där vinstsumman är 50
000 kr. Vem som får det, avgörs den 27
maj på inSPIRAtionsdagen i Stockholm.
Vi håller tummarna!

Skatehallen i Forshaga
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Fr.o.m. vecka 21 tar miljö- och bygg-
förvaltningen prover på de sju kommu-
nala badsjöar i Forshaga (Abbortjärn,
Skivtjärn, Visten, Begstjärn, Lillsjön,
Västra Örten och Åstjärn). Prov-
tagningen kommer att pågå under juni,
juli och augusti. Resultaten kan ni hitta
på kommunens hemsida:
www.forshaga.se.

Nu har årets omgång av miljö-
diplomeringsutbildningen kommit
igång. Nio företag och en kommunal
förskola deltar det här året. Nu väntar
föreläsningar, studiebesök och eget ar-
bete kring miljödrivet företagande. I

Den 18 maj samlades företagare från
sex värmländska kommuner för att gå
vidare med sina miljöförbättringar och
där med även blir miljödiplomerade år
2006.

För att inspirera i återdiplomeringsar-
betet arrangerade kommunerna Eda,
Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö
och Munkfors en eftermiddag i Ransäter
med miljöfokus.

Staffan Bjurulf (Region Värmland) och
Fredrik Holm (Karlstads universitet)
föreläste om miljödrivet företagande,
ekologisk lunch och fika serverades och
eftermiddagen avslutas med en raff-
lande miljöstafett.

januari 2006 är det dags för högtidlig
diplomering.

10 nya företag siktar på miljödiplomering!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Deltagande företagare: Johan Modin (FABO), KG Lindgren (KåGe Produkter),
Andreas och Håkan Haag (Haag´s Bygg & Snickeri), Andreas Johansson

(Cellcomb AB), Göran Karlsson (Forshaga Foto & Ateljé), Yvonne Enochsson
(Förskolan Trollet), PA Näsström(Plasten i Värmland AB). Representanter från

Data Fix-It, Snickarhuset AB och Svets & Rörmontage AB tillkommer.
Med på bilden finns också kursledningen i form av Åke Sjöberg, Katrin Johans-

son och Mia Widlund (Miljö- och byggförvaltningen) samt Johnny Grundahl
(Forshaga Företagscentrum).

Återdiplomeringsträff
på Ransäters Hembygdsgård

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Marianne, Annelie, Maria, Pia och
Johnny från Forshaga löser miljö-

klurigheter.

Badvattenprovtagningen
har startat!

Forshaga PRO:s årliga sommarfest

Inbjudan till Forshaga PRO:s parkfest
torsdagen den 14 juli  2005 kl. 14.00

Vi inbjuder kommunens samtliga pen-
sionärer till en trevlig eftermiddags-
träff i Forshagas fina Folkets Park.
Vi bjuder på underhållning av vår
egen sånggrupp och musik och sång
av Deje Dragspelsklubb och som van-
ligt kaffe och tårta.För pensionärer
inom särskilt boende betalar vi egen-
avgiften för färdtjänsten till och från
parken. Genom god hjälp av perso-
nalen på Lintjärn och Ullerudsgården
kan många ges tillfälle till en kortare
årlig utfärd och få en trivsam efter-
middag i  Folkets Parks fina miljö.
En plats som säkert väcker många
gamla minnen hos äldre forshagabor.
Folkets Park upplåter parken gratis
och vi bjuder på underhållning och
förtäring.

Om övriga pensionärer  som anmäler
att de är i behov av skjuts, försöker
vi hjälpa till med färd i privata bilar.

Det är med tacksamhet vi noterar att
vi till denna träff erhåller ett litet
ekonomiskt bidrag från Forshaga
kommun och ABF Forshaga.

Välkommen till en trivsam eftermid-
dag i Forshaga Folkets Park
Forshaga PRO

Maria Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 30
maria.johansson@forshaga.se
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LÄSTIPS från Biblioteket

Öppettider:
Forshaga

Månd - onsd 12-19
Torsd - fred 10-17

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

Fredag 10-14

BARN/UNGDOMSBÖCKER

Håkan Nesser
Från doktor Klimkes horisont

”Jag vågade inte lämna mitt rum.
Plötsligt kände jag mig utlämnad åt en
svindlande svaghet; åt makter utanför
min kontroll; makter som inte ville mig
väl, yttre eller inre, det var jag inte i
stånd att bedöma. Men jag låg där på
sängen, såg skuggorna spela i taket,
iakttog återspeglingarna från
regndropparnas färd över det ojämna
fönsterglaset, som genomlystes av nå-
gon gatlykta som hängde och slängde
därute i vinden – och den groteska,
sjuarmade takarmaturen vred sig lång-
samt runt sin axel. Någon hade ropat.
Klockan var kvart i nio. Jag låg under
min egen rädsla för det okända.”

Ingald Andersson
Entréer
Inspiration, idéer och beskrivningar
Entrén är lite av husets ansikte utåt,
den säger en hel del om huset men också
mycket om den som bor där. Entrén ut-
görs dock inte bara av en dörr, det är
delarna som skapar helheten. Ett trä-
däck utanför, tak, spaljéer, en vacker
stenlagd gång med början vid en vacker
grind kan göra stor skillnad.

Den här boken är till för dig som vill ha
inspiration, tips och råd kring hur man
utformar en entré, såväl tak över en-

trén som trappor, trädgårdsgångar och
insynsskydd.

Adam Gustafsson
BLA BLA
600 otroligt onödiga fakta
Välkommen till den fantastiska världen
av onödigt vetande! Med flera än 600
knäppa och underliga fakta om allt
mellan himmel och jord, får du lära dig
sådant du inte trodde var möjligt. Per-
fekt som handbok när du inte vet vad
du skall prata om, på middagar, fester,
café eller om så endast för att impo-
nera på dina kompisar med ditt ofatt-
bara vetande.

Tex. , Marilyn Monroe hade sex tår på
ena foten.
På ett år sväljer du 14 st insekter i söm-
nen...

Björn Hellberg
Pojken som inte ljög
Lättläst
John har en kanin som heter Hoppsan.
En dag har Hoppsan försvunnit. När
John letar efter sin vän får han se två
män som slåss. Han hör hur den ene
skriker till och hör sedan ett kraftigt
plask och så en grov röst som säger:
Där fick du så du teg!

Ingen tror på John när han berättar det
hemska. Men mannen med den grova
rösten vet att John har sett vad som
hände på stranden. Han väntar bara
på ett tillfälle när John är ensam
hemma……

42900.p65 2005-05-31, 14:5410



11

KONTAKTEN

Ska du ut och resa i sommar? Då kan
det vara bra att känna till de stärkta
rättigheter som flygpassagerare har
fått när det sker överbokningar, förse-
ningar och när flyg blir inställda. EU
införde en ny förordning som trädde i
kraft den 17 februari i år.

Reglerna gäller både reguljärflygningar
och paketresor till och från flygplatser
inom EU. Om du flyger till länder utan-
för EU gäller reglerna om flygningen
sker med ett flygbolag från ett EU-land.

Nekad ombordstigning
Om ett plan är överbokat måste flyg-
bolaget göra en förfrågan bland passa-
gerarna om det finns personer som fri-
villigt avstår flygningen. Är du frivillig
ska du få hjälp med återbetalning och
ombokning samt förmåner som du och
flygbolaget kommer överens om.

Blir du nekad ombordstigning ska du
genast få kompensation med en given
summa beroende på hur lång flygningen
är och den alternativa resans ankomst-
tid. Flygbolaget ska erbjuda service
som mat, dryck och logi vid behov. Du
ska även ha möjlighet att skicka med-
delanden gratis per telefon, e-post el-
ler fax.

Förseningar
Blir din flygning försenad med två tim-
mar eller mer har du rätt till service
som mat, dryck och logi vid behov. Är
förseningen minst fem timmar har du
rätt att få tillbaka pengarna för flyg-
biljetten och eventuellt en fri flygresa
tillbaka till avgångsorten.

Inställda flygningar
Vid inställd flygning måste flygbolaget
ge dig möjlighet att välja om du vill ha
pengarna för biljetten tillbaka eller få
alternativ transport till slut-
destinationen. Service som mat, dryck
och logi vid behov ska flygbolaget också
erbjuda. Du ska även ha möjlighet att
skicka meddelanden gratis per telefon,
e-post eller fax. I vissa fall kan du ha

rätt till ekonomisk ersättning.

Vill du klaga på din flygresa ska du sna-
rast reklamera till flygbolaget.
Mer information om dina rättigheter
som flygpassagerare finns på Konsu-
ment Europas hemsida:
www.konsumenteuropa.se

Restips:
- När du beställt din resa och fått be-
kräftelse från företaget bör du se till
att allt stämmer överens med din be-
ställning.
- Kontrollera vilka regler som gäller för
din flygbiljett. Billiga flygbiljetter kan
vara kopplade till olika förbehåll för
avbokning, ombokning etc.
- Reseförsäkring - kan ingå i din hem-
försäkring eller också behöver du köpa
till en reseförsäkring för resan.
- Avbeställningsskydd – kan också ingå
i din hemförsäkring eller vid betalning
med kort. Annars behöver du köpa till
detta.
- Resegaranti kontrolleras hos Kammar-
kollegiet tel. 08 – 700 08 00. Rena flyg-
biljetter omfattas dock inte av rese-
garanti.
- Om du ska resa inom EU kan du be-
ställa skriften ”Lathund för EU-resenä-
rer på:
www.euupplysningen@riksdagen.se
Tel. 020 – 250 000.

TREVLIG RESA!

Hör gärna av Dig till Rådrummet Kon-
sument om Du har några frågor. Om du
vill ha studiebesök till din skola, fören-
ing etc. är det bra om Du hör av dig så
snart som möjligt.

Bättre skydd vid flygresor

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 12,

054 – 29 73 02

Fax: 054 – 29 73 10

Har du inte valt familjeläkare än?
Passa på nu! Flera läkare börjar
redan bli fulltecknade.

Kanske tänker du: ”Jag är ju aldrig
sjuk.” Men sjukdom, lätt eller svår,
kan drabba den friskaste. Då är det
tryggt att veta vart man ska vända sig.
Om du valt familjeläkare, så vet du.

För att välja familjeläkare,
använder man en särskild blankett.
Den kan du få på tre olika sätt:
- Hämta den på www.liv.se
- Hämta den på närmaste vård-
central
- Ring vår informationstelefon,
054-61 67 91, vardagar 9-12.
Där kan du också få svar på dina
frågor om familjeläkare.

För att få reda på vilka valbara
familjeläkare som finns, kan du
antingen gå in på www.liv.se, hämta
en lista på närmaste vårdcentral
eller ringa informationstelefonen,
se ovan. På respektive vårdcentrals
hemsida kan du se vilka läkare som
finns där.

När du valt läkare, fyller du i
blanketten, undertecknar den och
skickar in den till den vårdcentral
där den läkare du önskar välja
arbetar. Om den läkaren har fullt på
sin patientförteckning, erbjuds du
att välja en annan läkare.

Om du vill, kan du överlåta valet av
läkare till den vårdcentral du vill gå
på. Du fyller då i den rutan på
blanketten.

Så fort vårdcentralen fått in din
blankett, ska ditt val gälla. Normalt
får du också någon form av
bekräftelse, till exempel ett brev,
på ditt val. Får du problem eller har
funderingar, kontakta vårdcentralen
eller vår informationstelefon.

Välkommen att välja!

Välj din
familjeläkare nu

42900.p65 2005-05-31, 14:5411
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Alkohol och bilkörning är ingen lyckad
kombination. Det budskapet förmed-
lade filmen ”Länge Leve Livet” som
visades i Forshaga Folkets Hus i slutet
på april. Förutom att allmänheten fick
chansen att se filmen så var den stora
målgruppen alla elever i årskurs nio i
kommunen samt eleverna på Forshaga
Akademin.

Filmen är en del av Vägverkets kam-
panj ”Don´t Drink And Drive” som rik-
tar sig till ungdomar 15-24 år. Filmen
som tagits fram i samarbete med ung-
domar är en multimedia förställning på
tre stora filmdukar vars syfte är att
göra ungdomarna uppmärksamma på
riskerna med rattfylleri. Med ett kris-
tallklart budskap förmedlade tre per-
soner vars fortsatta liv kommer att
präglas av rattfylleriets konsekvenser
av det respektlösa beteendet att köra
bil efter det att man druckit alkohol.

Efter filmen samlades eleverna i sina
klassrum och diskuterade med hjälp av

Forshagaelever fick se
rattfylleriets konsekvenser

Det finns så mycket myter och halvsanningar kring alkohol och trafik. 
Det händer aldrig mig som är ung. Troligtvis inte, men för förare i åldern 15-24 år ökar risken att dödas i trafiken
900 gånger, om de har mer än 0,5 promille i blodet.

Det är inte så farligt, om vi tar den här lilla vägen. Det är just på småvägar som många av rattfylleriolyckorna
inträffar. Fyllan, farten och det bristande omdömet gör att risken för singelolyckor ökar drastiskt.

Bara inte snuten tar mig så klarar vi oss. Det vore det bästa som kunde hända. Då hinner du varken skada dig själv
eller någon annan. Om det är första gången du åker fast och du inte orsakat någon olycka, brukar straffet bli villkorlig
dom eller 1-2 månaders fängelse eller 40-60 timmars samhällstjänst. Ja, så förlorar du förstås körkortet.

Det är väl inte så vanligt med rattfylleriolyckor. 
Var 60.e timme dödas en människa i det här landet på grund av rattfylleri.

Jag känner mig inte bakfull, nu kan jag köra. 
Även om alkoholen är förbränd är din prestationsförmåga nedsatt. Försök visar på 20 % sämre körförmåga, trots att
försökspersonerna inte haft alkohol kvar i kroppen och inte känt sig bakfulla.

Sitter jag i baksätet är det inte mitt bekymmer. 
Jo, det är det. Sätter du dig i bilen med någon som kör rattfull, utan att försöka stoppa personen, är du medskyldig om
något skulle hända. Dessutom drabbas du faktiskt av samma olycka.

Själv kör jag extra försiktigt när jag är full. 
Det hjälper inte. Du får sämre reaktionsförmåga och klarar inte av situationer du skulle ha fixat i nyktert tillstånd. Du
råder inte över plötsligt utspringande barn, älgar eller fotgängare utan reflexer. Bara för att ta några exempel.

Källa: www.vv.se/ddd

Sant & Falskt

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör

070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se

ett undervisningsmaterial filmen och
dess innehåll.

Att det är rätt att ha ungdomarna som
målgrupp för filmen visar det faktum
att 75% av de som kör ihjäl sig i ålders-
gruppen 18-24 år är alkoholpåverkade.

Taiji i sommar i Deje
Mellan 28 juni – 21 juli kan du på

tisdagar och torsdagar utöva Taiji på
gräsmattan utanför PRO, Galleri

Tillfället i Deje.
Tidpunkten för att långsamt sätta din

kropp i rörelse är kl. 8:30.

Kom  som du är, med eller utan
erfarenhet av Taiji, betala det du vill.

Kontaktpersson:
Gullwi Isaksson, kinesiskt

Taijicertifikat & dipl. Qigonginstruktör
Telefon: 0552-109 76, 070-551 09 76

Naturpasset
(Trimorientering)

Nu kan Du orientera i lugn och ro
– gärna med gåstavar och fika.

Period: 15 maj – 30 sept.
Karta: SM-kartan norr

Sisu-gården.
Försäljningsställen: Biblioteket,
Carl-Erics Sport-Center, OK-
Q8, Maj Britt Monsén 87 14 22

Pris: 40 kr/paket

Välkommen till skogs!
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Åsikterna är många om EU-mopedernas
framfart i samhället. Nedan en defini-
tion om vad en EU-moped är och vilka
regler som gäller.

Moped klass 1 är en moped som är kon-
struerad för att köras i högst 45 km/
tim. Det är denna moped som kallas
för ”EU-moped”.

För att köra moped EU-moped måste
du ha körkort A eller B, traktorkort el-
ler förarbevis för moped klass 1. För
att få förarbevis måste du vara 15 år
och göra ett teoretiskt prov.

En moped klass 1 måste vara registre-
rad och ha en registreringsskylt bak.

Mopeden behöver normalt inte
kontrollbesiktigas, men om polisen
stoppar dig på vägen och upptäcker
brister på din moped kan den få kör-
förbud eller så får du ett föreläggande
om att besiktiga den.

Mopeden måste vara trafikförsäkrad.

Trafikregler för EU-moped

Du får inte köra på gång och cykel-
vägar
Du måste ha en godkänd hjälm, E- el-
ler SIS-märkt.
Du ska köra på vägrenen om det finns
en sådan, annars på körbanan.
Du får inte köra på motorväg eller mo-
tortrafikled
Du får inte låta mopeden skjuta på nå-
got annat fordon (t ex en cykel) eller
låta mopeden dras av något annat for-
don.
Du får inte skjutsa fler passagerare än
vad mopeden är byggt för.

Några andra saker som är viktiga för
din och dina medtrafikanters säkerhet.

Att köra trimmat är inte bara olagligt
det är också livsfarligt!

EU-mopeden – Ett smart fordon eller en livsfarlig leksak?
Om du åker fast på trim-
mad moped eller när du
kör berusad kan det leda
till att du inte får körkort-
stillstånd när det är dags
att börja övningsköra för
motorcykel eller bil. Vid
trimning gäller i regel inte
helförsäkring/vagnska-
deförsäkring eller
mopedens garanti.

Moped klass 2 (den utan
registreringsskylt) får i
regel köras på cykel-
banor. Men kommunerna
får själv bestämma om
undantag och sätter då
upp skylten ”förbud mot
moped” eller sätter upp
en tilläggstavla med tex-
ten ”ej moped”.

Utbildning för förarbevis
gällande EU-moped.

Säker mopedförare.
Evelina Häggstad visade vid körprovet att hon

verkligen kan köra moped. Inte så konstigt kan-
ske, då hon är en aktiv motocrossförare…

Utbildningen omfattar tio timmars
teori som bland annat omfattar
fordonskännedom, trafikregler, tra-
fikens förrädiska situationer samt en
praktisk lektion. Utbildningen avslu-
tas med ett teoriprov där det gäller
att minst 24 rätt på 30 frågor för att
bli godkänd. Efter sommaren kommer
det förmodligen att anordnas en EU-
mopedutbildning i Forshaga. Kon-
takta undertecknad för ytterligare in-
formation.

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör

070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se

Forshaga Folkets Park  27 augusti kl. 14-17

Medlemsträff Forshaga-Deje Hyresgästförening

Välkommen till vårt traditionella höstmöte!
Styrelsen för Forshaga-Deje Hyresgästförening i samarbete med ABF

Svar om deltagande senast den 19 augusti till:
Monica, tel: 054 – 87 40 48,Sven-Erik, tel: 0552 – 105 22, Per, tel: 0552 – 103 71

Program:
Vi bjuder på förtäring

Allmän information

Tipspromenad
Underhållning från Västerås

42900.p65 2005-05-31, 14:5413
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och

Forsgårdens restauranger
Vecka 24 (13 – 19 juni)
Måndag: Rimmad bog, pepparrotssås, potatis, grönsaker.
Nyponsoppa med grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter.
Bärkräm.
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt.
Torsdag: Vårsoppa. Fruktkaka med vaniljsås.
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker.
Körsbärssoppa.
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter.
Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med
grädde

Vecka 25 (20 – 26 juni)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med
mjölk.
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa.
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk
frukt.
Torsdag: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm med
mjölk.
Fredag: Inkokt lax, dillmajonnäs, potatis, ärter. Glass med
jordgubbar.
Lördag: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker.
Rulltårtsbakelse.
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker.
Fromage.

Vecka 26 (27 juni – 3 juli)
Måndag: Stekt fläsk, löksås, potatis, råkost. Soppa.
Tisdag: Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt.
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Torsdag: Köttsoppa. Äppelkaka med vaniljsås.
Fredag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker.
Apelsinsoppa med banan.
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm.
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis. Marängsuisse.

Vecka 27 (4 – 10 juli)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis.
Chokladmousse.
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Kåldolmar, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.
Torsdag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis.
Päronkräm.
Fredag: Rotmos, fläsklägg. Soppa.
Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med
grädde.
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding.

Vecka 28 (11 – 17 juli)
Måndag: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker. Soppa.
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter.
Fruktcocktail.
Onsdag: Korv Stroganoff, ris/potatis, bönor. Färsk frukt.
Torsdag: Kött och grönsakssoppa. Våfflor 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 29 (18 – 24 juli)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker.
Jordgubbskräm.
Onsdag: Fiskarens festgratäng/Dragonfisk, potatis,
ärter. Ananaskompott.
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, lingon, blomkål. Bär
med grädde.
Fredag: Korvrätt, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, rårivna morötter.
Äppel och kanelkräm.
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, Chokladmousse
med crips.

Vecka 30 (25 – 31 juli)
Måndag: Köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm.
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa.
Onsdag: Fiskgratäng/Fiskpudding, potatis, ärter. Kräm.
Torsdag: Blomkål, skinksås, potatis. Banan.
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis.
Aprikossoppa.
Lördag: Kallskuret, potatisgratäng, sallad. Glass med bär.
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage.

Vecka 31 (1 – 7 augusti)
Måndag: Rimmad bog, pepparrotssås, potatis, grönsaker.
Nyponsoppa med grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter.
Bärkräm.
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt.
Torsdag: Vårsoppa. Fruktkaka med vaniljsås.
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker.
Körsbärssoppa.
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter.
Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med
grädde
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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

JUNI
12 Kl. 15 Fotboll div. 3 dam, ”Olsäters SK - Hertzöga BK”, Olevi IP, Olsäter
12 Kl. 15 Fotboll div. 4 dam, Deje IK - Villastaden IF Plats: Älvkroksvallen
12 Kl. 9-11 Tipspromenad vid skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
12 Kl. 10-14 Hemträdgårdens dag i Forshaga Folkets park. Arr. Forshaga Hemträdgårdsför.
12 Kl. 18-20 Folkdans i Mons församlingshem, Deje. F. Folkdansgille och U. Folkdanslag
12 Kl. 17 Bingo Ängevi IP Forshaga
13 Golf, värmlandsserien H55+ Arr. Forshaga golfklubb
15 FSB golfcup (junior) Arr. Forshaga golfklubb
17 Kl. 19 Fotboll div. 4 herr, Forshaga IF - KB Karlskoga, Ängevi
18 Kl. 15 Fotboll div. 5 herr, Deje IK - Fagerås Plats: Älvkroksvallen
18 Kl. 16 Fotboll div. 5 dam, “Olsäters SK U - IF Nyedshov/Lindfors”, Olevi IP, Olsäter
18 Golftävling. Arr. Forshaga golfklubb
18 Kl. 10 Örtagårdsdag på Forshaga Hembygdsgård. Arr. Forshaga Hemträdgårdsförening
19 Kl. 9-11 Tipspromenad vid skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
19 Kl. 17 Bingo Tallmovallen, Östra Deje
19 Kl. 18-20 Folkdans i Hvilan, Forshaga. F. Folkdansgille och U. Folkdanslag
20 Kl. 19 Bingo Ängevi IP Forshaga
21 Kl. 19.30 Fotboll div. 3 dam, “Olsäters SK - Eda IF”, Olevi IP, Olsäter
22 Kl. 19 Fotboll div. 5 herr, Östra Deje - Kils AIK Plats: Tallmovallen
22 Kl. 19 Fotboll div. 7 herr, “Olsäters SK - NV 04 FF”, Olevi IP, Olsäter
24 Kl. 13.30 Midsommarfirande på Forshaga Hembygdsgård.
25 Kl. 11 Högmässogudstjänst på Logen. Kyrkkaffe. Forshaga Hembygdsgård
26 Kl. 15 Fotboll div. 4 dam, Deje IK - Sifhälla SK Plats: Älvkroksvallen
26 Kl. 17 Bingo Ängevi IP Forshaga
27 Kl. 14-20 Öppningsdag av Butorps sommarcafé. Tipspromenad, servering
29 Kl. 15 Fotboll div. 4 herr, Forshaga IF- Säffle FF, Ängevi
30 Kl. 19.30 Fotboll div. 5 herr, Östra Deje - Rinn IK Plats: Tallmovallen
30 Golf, FSB Distrikttour (junior) Arr. Forshaga golfklubb

JULI
2 DejeRocken Aktivitetsdag med musikalisk avslutning. Plats: Stora scen i Deje
2 Kl. 16 Fotboll div. 5 dam, “Olsäters SK U - QBIK U”, Olevi IP, Olsäter
3 Kl. 17 Bingo Tallmovallen, Östra Deje
7 Kl. 18 Örtcafé på Butorps sommarcafé. Föreläsare Gunilla Kvarnström
9 Golf, ELON-slaget Arr. Forshaga golfklubb
9 Kl. 10 Örtagårdsdag på Forshaga Hembygdsgård. Arr. Forshaga Hemträdgårdsför.
10 Kl. 14 Grodprinsen, en barnföreställning i Forshaga Folkets Park.
10 Kl. 17 Bingo Ängevi IP Forshaga
11 Kl. 19 Bingo Tallmovallen, Östra Deje
12 Kl. 17 Kaninhoppning vid Butorps sommarcafé
14 Kl. 14 Forshaga PRO:s sommarfest i Forshaga Folkets park. Arr. Forshaga PRO & ABF
16 Kl. 11 Banhoppträning för häst och ponny i Butorp. Arr. Butorpsryttarna
16 Kl. 16  Fotboll “IFK Göteborg U - Forshaga IF A-lag”, Ängevi IP
17 Kl. 17 Bingo Tallmovallen, Östra Deje
18 Kl. 19 Bingo Ängevi IP Forshaga
21 Kl. 19 “Värmländska påhitt i ord & ton” C & A Halvarsson i Dyvelstens flottningsmuseum
18-22 Golfveckan på Dömle golfbana Arr. Forshaga golfklubb Golfveckan
18 Golf, KLARA-arkitektbyrå
19 Golf, Pro’s Prize
20 Golf, B Btbh NGK
21 Golf, ICA Supermarket
22 Golf, TV-Centralen Euronics
24 Kl. 17 Metartävling i Åstjärn. Anmälan kl. 16.00 vid Butorps sommarcafé.
24 Kl. 19.30 Underhållning av Bröderna Öjeberget vid Butorps sommarcafé.
25 Värmlandsserien D50+ Arr. Forshaga golfklubb
25 Kl. 19 Bingo Ängevi IP Forshaga
29 Kl. 12-17 Underhållning. Föreningen Kompisarnas 10-årsjubileum, Deje centrum
29 Kl. 19 Fotboll div. 5 herr, Östra Deje - Ämtervik FF Plats: Tallmovallen
30 Kl. 14 Kickan och Kockan, en barnföreställning i Forshaga Folkets Park.
30 Kl. 15 Fotboll Div. 4 herr, Forshaga IF- Karlstad BK, Ängevi
31 Kl. 17 Bingo Tallmovallen, Östra Deje
31 Kl. 17 Bingo Ängevi IP Forshaga
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Sommarstängt på Katrinebergs
återvinningscentral kommer det lik-
som tidigare år att vara på midsom-
marafton samt lördagar fr.o.m. v. 25.

Den läcksökning som gjordes i Fors-
haga under april var framgångsrik. En
stor läcka påträffades i närheten av
Klarälven och diverse små läckor hitta-
des i övriga samhället. Med hjälp av
den konsult som anlitades kunde även
ett antal mindre läckor i Deje lokalise-
ras. Allt detta har inneburit en bespa-
ring på ca 500 kubikmeter per dygn.
Arbetet med att söka och laga dessa
läckor samt i övrigt underhålla lednings-
nätet gör dock att det inte blir någon
kostnadsbesparing. Vinsten är framför
allt att mängden dricksvatten som pro-
duceras varje dygn sänkts rejält vilket
innebär att Forshaga vattenverks ka-
pacitet är bra. Verket har kapacitet att
producera 3.200 kubikmeter per dygn
och producerar nu ca 2.000 kubikme-
ter.

Berghaget i Forshaga får nu sina ga-
tor Hockeygatan och Tennisgatan as-
falterade. Detta sker i månadsskiftet
maj/juni. Byggnationen av radhusen
och parhusen håller tidplanen och de
första boende flyttar in i augusti.

Tennisbanorna på Berghaget kommer
inte att hållas i spelbart skick i år till
följd av byggnationen på området. Till
nästa säsong kommer det att bli en
uppfräschning av tennisområdet, bl a
kommer nytt staket att sättas upp.

Återvinning av förpackningar
Kommunen har fem återvinnings-
stationer. En i Olsäter, två i Deje samt
två i Forshaga. Där kan hushåll lämna
förpackningar (glas, hårdplast-, me-
tall- och pappersförpackningar) samt
tidningar och småbatterier. Allt annat
ska lämnas på återvinningscentralen vid
Katrinberg. Enligt lag är det förbjudet
att kasta saker på marken kring
återvinningsstationerna. Ta alltså med
dig hem det som du inte kan lämna där,
även plastkassar och annat som du för-
varat förpackningarna i.

Förutom vid återvinningsstationerna
går det nu bra att lämna färgat och
ofärgat glas vid de två behållare som

har ställts upp på parkeringen vid Kon-
sum i Forshaga.

Exempel på förpackningar som går att
lämna på återvinningsstationerna hit-
tar du nedan.

Mer finns att läsa på internet på t ex
följande sidor:
www.ftiab.se (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen, där finns bl a en
sorteringslista A-Ö)
www.sopor.nu
www.returpack.se
www.el-retur.se

1. Hårda plastförpackningar
Burkar, dunkar, flaskor små hinkar
(t. ex. för sylt).

Lämna inte:
Stora förpackningar som inte går ner i
behållaren, t. ex. 5 liters hinkar, plast-
leksaker, plastmöbler, tvättkorgar och
andra produkter som inte är en förpack-
ning lämnas på återvinningscentralen.
Plastflaskor med pant lämnas i butiker-
nas pantsystem.

2. Pappersförpackningar
Pastapaket, cornflakespaket, mjölk-
och juiceförpackningar, sockerpåsar,
hundmatsäckar, bärkassar, present-
papper, wellådor till TV, stereo, möbler
m m, omslag till bokklubbsböcker.

Lämna inte:
Stora förpackningar som inte går ner i
behållaren, t ex wellådor från datorer
och möbler lämnas på återvinnings-
centralen. Kuvert slängs som hushålls-
avfall i stoptunnan. Dags- och vecko-
tidningar, broschyrer, reklamblad och

Information från tekniska

skrivpapper läggs i behållaren för tid-
ningar.

3. Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber,
kapsyler, lock, värmeljushållare, alumi-
niumfolie och formar, urskrapade
målarburkar.

Lämna inte:
Burkar med färgrester, lim, lösnings-
medel lämnas som farligt avfall på
återvinningscentralen.Metalliknande
påsar som innehåller mer mjukplast el-
ler papper sorteras efter det vikt-
mässigt dominerande materialet.  Me-
tallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och
andra produkter som inte är förpack-
ningar lämnas som grovsopor på
återvinningscentralen. Elektronik och
el-artiklar, ”allt med sladd” lämnas på
återvinningscentralen. Dryckesburkar
av aluminium lämnas mot pant i buti-
ker.

4. Glasförpackningar
Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor
från Systembolaget. Färgat och ofärgat
glas sorteras var för sig.

Lämna inte:
33 och 50cl dryckesflaskor lämnas mot
pant i butiker. Porslin, keramik och an-
dra produkter som inte är förpack-
ningar slängs som hushållsavfall eller
grovsopor.Glödlampor lämnas på
återvinningscentralen.

Anne Hellström
Teknisk assistent

054 - 17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se
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Tommy Jonsson, Ola Hansson och Anne-
lie Johansson på Arbetsidécentrum är
de som tar emot samtal från äldre som
behöver hjälp. Arbetsidécentrum som
startade projektet i mitten på april  har
hittills ryckt ut och hjälpt äldre med ex-
empelvis uppsättning av taklampor,
iordningställande av balkonger och an-
dra allmänna sysslor, som hemtjänsten
eller andra entreprenörer vanligtvis inte
utför.

- Det handlar framför allt om att se över
säkerheten i hemmet, berättar Tommy.
Så att det inte ligger lösa sladdar eller
trasiga mattkanter som äldre männis-
kor kan snubbla på.

Projektet har fått mycket positiv re-
spons. Risken för skador i hemmet är
väldigt hög här i Värmland, speciellt
bland kvinnor. Så Tommy betonar att
man som äldre inte ska tveka att höra
av sig.

En vanlig orsak till att äldre ådrar sig allvarliga frakturer är att
de råkar ut för fallolyckor i hemmet. Tillgänglig statistik visar
att nio av tio fallolyckor som drabbar äldre sker just i hemmet.
Man kan snubbla på mattkanter eller på lösa sladdar. Man kan
ramla ner från stolar eller trappstegar.

Därför har Forshaga kommun beslutat starta upp en ny service
för de som är 65 år eller äldre. Tjänsten är kostnadsfri och det
behövs ingen biståndsbedömning.

Tjänsten består i att man kan få hjälp med att utföra arbeten
som man finner svårt att klara själv och där risk finns för att
man kan åka ut för en olycka med en allvarlig fraktur som följd.
Det kan, till exempel, gälla sådant som att byta ut en glöd-
lampa, sätta upp gardiner, hämta saker på vinden eller flytta på
utemöblerna. Listan kan naturligtvis göras längre.

Vad man däremot inte kan få hjälp med av den nya
serviceinrättningen är, till exempel, att skotta snö eller utföra
VVS- eller elarbeten. Man får heller inte hjälp med sådant som
hemtjänsten normalt gör.

Dem vi vänder oss till är de som inte har anhöriga, vänner eller
grannar som kan hjälpa till och som känner sig osäkra på att
klara av en del arbetsuppgifter som kräver en viss fysisk insats.
Det kan också vara bra att fråga efter hjälp om man vet att
man lider av, till exempel benskörhet, och därför är mer utsatt
för olika skaderisker.

Vi startade upp verksamheten den 18 april och fortsätter året
ut. Därefter kommer vi att besluta om vi skall fortsätta under
2006.

Du som vill ha hjälp med något och tycker att din situation
stämmer överens med vad vi beskrivit ovan, kan kontakta Tommy
Jonsson eller Ola Hansson på Arbetsidécentrum. Telefonnumret
är 0552-103 79. Vi har telefontid vardagar mellan 8:00-15:00.

Hjältar i de äldres vardag

En som anlitat dessa hjältar är Violet
Wackerfeldt-Persson i Forshaga. Hon
ringde upp Arbetsidécentrum efter att
hon sett en annons om projektet.

- Tre personer kom hem till mig och
hjälpte mig att byta mina gardiner. De
var så duktiga, bekräftar Violet. En halv
dag tog det att byta i nästan hela hu-
set, och inte ville de ha något för det,
ler hon.  Så jag bjöd dem på choklad,
fyller hon i och brister ut i skratt.

Violet ska definitivt kontakta Arbets-
idécentrum igen och rekommenderar
sina äldre vänner att göra detsamma.

- Jag beundrar de som arbetar med det
här projektet. De får min stora eloge!

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 20 00

Ola Hansson, Tommy Jonsson och Annelie Johansson hjälper gärna till
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Värt att veta om Berghaget

Forshagas f n mest rushigaste område
är det som nu heter Berghaget. Där
snickras och hamras det dagen lång,
och där knallar nyfikna personer runt
och tittar på hur fint de ditflyttande
55+-arna kommer att få det.

Förr hette området alltid ”Skolplanen”
därför att Forshaga Idrottsförening,
som då ägde det hela (gåva från dåva-
rande Brukschefen), också upplät pla-
nen åt den intilliggande Folkskolan. Men
nu heter det alltså Berghaget med de
nya gatorna Hockeygatan och Tennis-
gatan (undertecknad har påverkat), och
under sensommaren–hösten kommer
inflyttning i de 26 lägenheterna att ske.
Fint synes det verkligen bli!

Lite historia bakom det hela kanske är
på sin plats: Ty utöver de många
fotbolls- och bandymatcher som spe-
lats på gamla Skolplanen har också långt
tidigare mycket intressant förekommit
i området. Låt oss minnas:

Sveriges första
dubbelspåriga järnväg
Vad är nu detta? Jo, som berättats i
andra böcker om Forshaga fanns en
gång en järnväg som fraktade båt-
godset mellan Norra och Södra Ed, alltså
före kanalens tillkomst 1858.  Som alla
vet var Klarälven i århundraden land-
skapets viktigaste transportled.

Författaren Bengt Stjernlöf från
Hammarö (skrev bl.a. boken om
Stjernfors bruk ”Innan Tystnaden”)
håller på med en omfattande beskriv-
ning om forna tiders stora trafik på
Klarälven, vilket i bokform kommer att
bli en verkligt intressant historie-
berättelse. Stjernlöf  har då också in-
gående forskat i hur godset transpor-
terades förbi vattenfallet i Forshaga
innan kanalen kom till.

Tillsammans med undertecknad har han
också någorlunda klarlagt var detta
dubbelspår gick. Mycket av det vi här
återger är från hans forskningsresul-
tat. Och det borde vara intressant för

de som kommer att bo utmed Hockey-
gatans norra sida att veta att denna
säregna järnväg, som kanske var Sve-
riges allra första bana, gick just på
deras tomtområde.

Spåret, som Stjernlöf kallar för
”Dicksons Railväg”, var säreget och
blev mycket uppmärksammat och rönte
stort intresse inom hela Norden. Idag
är det inte mycket som visar var det
gick fram, men fortfarande kan man
en bit bakom fastigheten Vattugatan
19 se den nedskärning i strandkanten
där spåret gick ned till kajplatsen vid
Norra Ed.

Men denna hästbana kom till efter
många svårigheter. Stora planer fanns
tidigt på kanaler förbi fallen vid Deje-
fors och Forshaga, men James Dickson
som då ägde sågverken vid såväl Deje-
fors som Forshaga var – såsom den
engelsman han var – starkt influerad
av att järnvägsspår förbi vattendrag-
ens hinder (forsar m.m.) var det bästa
alternativet förbi de värmländska forsa-
rna. Och vilda idéer fanns också om
att på någon sorts järnväg frakta hela
båtarna med last och allt förbi Fors-
hagafallet.

Samtidigt så var Grossbolsbönderna
svåra motståndare till Dicksons
järnvägsplaner. De hade i många år
skött godstrafiken förbi Forshagafallet,
och hade en ganska stadig inkomst
därav. Deras lastplats var ganska nära
nuvarande Bylunds tvätt, där kan man
faktiskt än idag se den smala väg ge-
nom älvbrinken där de körde ner och
upp i anslutning till den dåvarande kaj-

platsen vid älven. På nersidan fallet
hade de färjestället vid Skivsta som
kajplats. Så de sökte på alla sätt och
vis stoppa Dicksons järnvägsplaner.
Men han jobbade vidare med vetskap
om att Grossbolsböndernas transpor-
ter medförde stora tidsförluster och
också godsskador.

Den kände värmlänningen Nils Erics-
son (broder till John) gjorde 1831 en
ritning på ett järnvägsspår förbi Fors-
hagafallet. Hans USA-kollega, löjtnant
C.A Olivecrona, som hade studerat
transportteknik i Staterna, kom till
Forshaga 1832, satte sig in i de olika
projekten  kanal eller järnväg, och ef-
ter moget övervägande rekommende-
rade han järnväg i stället för kanal.

År 1833 gjorde Nils Ericsson ytterligare
två ritningar på railvägsanläggning, och
nu godkände Dickson hans andra idé
så material anskaffades och 1833 bör-
jade man bygga spåret. En koleraepi-
demi fördröjde det hela, men 1835 kom
arbetet åter igång, dock med den skill-
naden att man nu anlade två spår, ett
för varje färdriktning, säkert Sveriges
första dubbelspår. Och på hösten år
1835 satte trafiken igång där kraftiga
hästar fick vara dragare för de tunga
vagnarna, som var och en lastade 4,5
– 5 ton. Trafiken fortsatte intill Fors-
haga kanals öppnande år 1858.

Spåret gick sedan fram där idag en del
fastigheter på Vattugatans östra sida
finns, följde den väg som tidigare
fanns längs Folkskolans staket (nuva-
rande tomtgränser för fastigheterna
utmed Skolgatan). Gjorde en svag böj
där nu fastigheterna Hockeygatan 3-5
byggs, följde nuvarande Slottsvägen,
vek sedan av norr om nuvarande Slot-
tet och gick i svag lutning ned till kaj-
platsen, som då - liksom senare ända
till 1960-talet - låg utmed Lillälven, den
älvgren som gick mellan fastlandet och
den s k Grisholmen.

Fortsättning nästa sida!
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Värt att veta om Berghaget forts.

Nu är allt igenfyllt, bl.a. går Industri-
leden fram där, men en liten vik av Klar-
älven, som man fortfarande kan se, är
faktiskt del av gamla Lillälven.

Värt att veta är att denna kajplats se-
nare i många år var lossnings- och kaj-
plats för AB Mölnbacka-Trysils stora
bogserbåtar ”Klara”, ”Laxen”,
”Mölnbacka”, ”Kraft” med flera och där
har tusentals ton av gult svavel och
kalksten lossats under många år.

Dansbana och festplats i Berghaget
Ja, nog har det varit tjo och tjim vid
Berghaget förr i tiden. En verklig fest-
plats kan vi än idag få bevis på då vi
då och då hittar rester av literflaskor i
jorden, gamla flaskor med s k
”kinekullebotten”.

Det var på 1890-talet som Forshaga-
fabrikernas ägare Patron Carl af Ek-
ström, som i sina bästa stunder var en
trevlig och socialt medveten person,
ordnade med dansbana och festplats.
Vid andra tillfällen visade han andra
sidor där inget hinder fick finnas för
hans framfart. ”Forshagakonflikten”
1898 var ju riksbekant där han med
hjälp av militär, efter bråk om
fackföreningsbildning, vräkte flertalet
anställda från deras bostäder.

Men han ordnade en festplats vid
Berghaget, troligen just där Hockey-
gatans vändplan nu kommer att ligga.
Denna festplats blev mycket använd
även av utomstående, föreningar, lo-
ger etc, och nutidens rester efter flas-
kor som haft starkt innehåll vittnar
därom.

I G Bodmans jubileumsskrift om Fors-
haga Linoleumfabrik skrev han, ”På
midsommarafton var det stor fest på
Forshaga såsom på gammeldags bruks-
dagar. Patron (Carl af Ekström)  hade
middag för tjänstemännen. Därefter
samlades man med arbetare och famil-
jer vid dansbanan (vid Berghaget). Pa-
tron dansade med alla flickor och med

alla moror, och patronessan trådde dan-
sen med arbetare och tjänstemän, och
alltid dansade hon hambo med den
kraftige verkmästaren Frödin. Vid detta
tillfälle var paret alltid ensamma på
dansbanan och föremål för allas blickar
och uppmärksamhet. Det var en åter-
klang från den gamla goda tiden  under
patriarkaliska förhållanden”. (”patriar-
kalisk betyder ”husfaderlig” – reds.
anm.)

Intill dansbanan var midsommar-
stången rest där dansen tråddes och
en såpad stång fanns därintill med en i
toppen fastklistrad 5-krona, vilket var
det pris den vann som kunde klättra
ditopp. Och mängder av den tidens le-
kar förekom naturligtvis. Så Berghaget
gömmer på många hemligheter.

Värmlands första ishockeybana
Varje vinter spolades hela Skolplanen
upp av Forshaga kommun, det var en
fin bandybana  även om bandysporten
som sådan inte hade någon god jord-
mån i bygden. Men så i början av 1940-
talet tog ishockeyn fart i Värmland, och
Forshaga IF blev den verkliga pionjärs-
föreningen.
Under 1941 började man bygga
Värmlands första ishockeybana, på
Skolplanen med tillgång till Folkskolans
lokaler (korridorerna och en kallvatten-
kran som dusch i källarens pannrum).

Efter mycket arbete (läs om detta i
skriften ”Forshaga IF´s ishockeyhistoria
under 60 år” där Nisse Wendel i detalj
klargör hur det gick till!) var banan klar
vid jultiden 1941.

Och på Nyårsdagen den 1 januari 1942
spelades där den första ishockeymatch
som någonsin spelats i Värmland. Detta
historiska möte mellan Forshaga IF och
Söderstrands IF (från Karlstad) slutade
med vinst för forshagalaget (5-2). Flera
ishockeymatcher av hög klass har spe-
lats där, första ”storlag” som gästade
var stockholmska AIK, som i dåvarande
”Antons Cup” slog ut forshagalaget.

Denna historiska ishockeyplan låg un-
gefär där de nya fastigheterna Hockey-
gatan 5-7 nu blir till. Kanske skulle det
vara på sin plats med en minnestavla
över denna händelse? En lämplig plats
är på hörnet mot Tennisgatan, alltså
mitt emot där isbanan låg. (Ett tips till
kommunen.)

Forshagas första tennisbana
Forshagas första offentliga tennisbana
fanns också i området. Den låg i syd-
östra hörnet av Skolplanen, ungefär där
en del av den större fastigheten utmed
Tennisgatan nu kommit till. Och det var
ett gäng från Forshaga IF med Ivar Fri-
berg i spetsen som byggde banan för
egna pengar. När? frågar någon. Giss-
ningsvis i slutet av 1930-talet, innan
andra världskriget började. Vi minns
att Olle Sandström var arbetsledare vid
bygget.

De nuvarande två tennisbanorna bygg-
des av AB Mölnbacka-Trysil med anled-
ning av att deras egen bana, som då
låg där idag företagshotellet Knipan
finns, fick rivas för att ge plats åt kon-
torets utbyggnad. Idag är det Forshaga
kommun som ansvarar för tennis-
banorna.

Willy Håkanssonsida!
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Monica Axelsson har bakat färdigt för
dagen och vi sätter oss ner för en prat-
stund i bageriets fikarum. Monica har
ägt och drivit företaget sedan hösten
–95 men Monicas erfarenhet från
bageribranschen startade långt innan
hon kom till Forshaga. Från 1980 var
hon anställd på ett bageri i Fjällbacka
och det är där historien om företags-
etableringen i Forshaga börjar.

En dag kom det in en resesäljare på
butiken som hon jobbade i och sa: Jag
vet om ett bageri i Forshaga som är till
salu och det skulle passa dig bra. Mo-
nica skrattar och säger: Jag kände att
när han kom och berättade detta så var
det läge att hitta på någonting själv.
Jag åkte upp till Forshaga och tittade
på lokalerna och pratade med den då-
varande ägaren. Bageriet var lagom
stort och jag såg att det fanns möjlig-
heter att utveckla verksamheten så på
hösten samma år var jag den nya äga-
ren. När jag frågar varför det blev Fors-
haga är det ganska tydligt att det var
slumpen som avgjorde. Det hade ju lika
gärna kunnat vara ett bageri i Hälle-
fors som var till salu den där somma-
ren.

Fick du någon hjälp när du började som
egenföretagare? Ja, säger Monica. I

starten fanns den tidigare ägaren med
som en mentor. Sedan hade jag tur,
fortsätter Monica eftersom personalen
valde att jobba kvar för de hade ju en
stor kunskap och erfarenhet om verk-
samheten som blev kvar i företaget.

Idag jobbar fyra personer samt Monica
på bageriet. Det är verksamhet nästan
dygnet runt i lokalerna. Bakningen bör-
jar vid kl. 01.00 på natten då matbröd
bakas, på morgonen blandas deg som
ska användas till senare bak av kakor
och tårtor och under eftermiddagen
gräddas tårtbottnar, mazariner och ka-
kor. Försäljning sker från tidig morgon
till sen eftermiddag.

Under tiden som vi sitter och pratar
börjar det lukta nybakade bullar och en
av de anställda gör färdigt rulltårtorna
som ska ut till affären för försäljning.

Jag fortsätter samtalet och frågar Mo-
nica hur hon säljer varorna? Ja, det är i
butiken som all försäljning sker säger
Monica. Jaha, säger jag förvånat! Mo-
nica ser min förvåning och fyller på med
fakta som en okunnig person om
bageribranschen kan behöva. Margina-
lerna på varor som säljs till fik och ca-
féer är för låga pga den hårda konkur-
rens som råder på den markanden. Vi,

bagerier som bakar allting för hand kan
inte konkurrera med de stora bagerie-
rna som har maskiner som gör det
mesta. Så en egen butik är det som
fungerar för mig och som det ser ut i
dagsläget så kommer jag att fortsätta
att sköta försäljningen på detta sättet
även i framtiden.

Vad har du för framtidsplaner för Fors-
haga Finbageri? Monica börjar berätta.
Jag har nått en lagom nivå på mitt
företagande. Omsättningen är på den
nivå som jag vill ha den och den styr
ju också hur många anställda jag kan
ha. Jag jobbar själv ungefär 50 tim-
mar i veckan men när jag inte är på
jobbet så kan jag vara ledig eftersom
jag har så bra personal som tar hand
om ruljansen då jag är ledig. Förde-
larna med att vara egenföretagare
överväger definitivt nackdelarna.

Hur beräknar du din försäljning och
därmed hur mycket du ska baka för
dagen? Det blir till att chansa, säger
Monica och skrattar. Av erfarenhet vet
jag, säger Monica att det säljs mer
bröd och kakor kring löneutbetalningen
sedan dalar försäljningen något tills
nästa utbetalning. Till den dagliga
ruljansen tillkommer ju självklart alla

Intervju med Monica Axelsson
ägare av Forshaga Finbageri

Fortsättning nästa sida!

Inte
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högtidsdagar och helger som är för-
knippade med olika bakverk.
Forshagaborna är mycket trogna sitt
bageri. Många kommer in varje dag och
köper sitt bröd. När jag frågar om kon-
kurrensen från matvaruaffärernas
Bake-off säger Monica att det inte har
påverkat hennes verksamhet in någon
större omfattning. Det går inte att jäm-
föra Bake-off bak och bageri bak.
Bergviksområdet är inte heller någon
större konkurrent tycker Monica då de
inte finns något bageri i affärsutbudet
och färskt bröd och bullar vill man ju
köpa så nära måltiden som möjligt.

Som avslutning på intervjun kommer
vi in på utnämningen till ”Årets kvinna
i och för näringslivet 2004 i Forshaga
kommun.” En utmärkelse som kom som
en blixt från en klar himmel eftersom
att hon inte visste om att hon var no-
minerad. Monica säger att det roligaste
med utnämningen var att hon fick ett
kvitto på att det hon gör är bra och det
uppmuntrar henne att fortsätta med
sitt företagande.

Marcus Ekholm
Processledare
054 – 17 21 13

marcus.ekholm@forshaga.se

ida!

Intervju med Monica Axelsson... forts.

Nu har Ungdomscentrum genomfört
sin Lisebergsresa för tredje året i rad.
Trots regn och rusk så stiger 91
stycken trötta ungdomar upp före
klockan 07.00 en lördag för att delta
på denna resa till Göteborg.

Vi vill tacka alla underbara ungdomar
och föräldrar som deltar på arrang-
emang på ett hedervärt sätt
Tack också till Nilsby buss chaufförer.

Nu har det gått lite mer
än ett år sedan vi
träffades första gången,
blivande mammor (med
varierande rondör kring
magen) och pappor på
föräldra-utbildningen på
Familjecentrum Träffen.

Vi mammor fick under
utbildningens gång
vägledning av Lena och

vi slag i saken. Själva idén till såväl
pappagrupp som 1-årskalas kommer
från Leksand. (Detta är en av gruppens
deltagare extra stolt över eftersom hon
kommer därifrån.)

Vi mammor fixade tårta och fikabröd,
ballonger och så dukade vi långbord på
Träffen för alla våra ettåringar.
Mammor, pappor och våra
utbildningsledare var självklart med.
Kameror blixtrade på de små, vi lekte
och sjöng för barnen, fikade och hade
det trevligt. Alla barn fick naturligtvis
födelsedagspresenter.

Nu hoppas vi att fler föräldragrupper
tar initiativ till detta så att det kan bli
en tradition i kommunen.

Anna & Jon, Emil
Eva & Claes, Anton

Cia & Magnus, Anton
Helena & Mattias, Anton
Linda & Henrik, Rasmus
Maria & Andreas, Clara

Johanna & Niklas, Ellen
Tina & Roger, Malin

Tack alla skolbarn på Central-, Grossbol-
och Skivedskolan samt Kioskbutiken i
Deje. Ett särskilt tack till Jonathan Pers-
son, 9 år, Tjusbol, som dessutom
skänkt sin provision. Tack också ni som
har köpt blommor.
Resultatet blev 19430 kr, att fördela på
bland behövande barn i Forshaga kommun.

Majblommeföreningen tackar
alla som sålt majblommor

Jonathan Persson, Forshaga kommuns
yngste majblommeförsäljare

Inte riktigt hundra!

Joachim Nilsson & Madelene Nilsson
Ungdomscentrum

054 - 17 21 07, 054 - 17 22 72
joachim.nilsson@forshaga.se

madelene.nilsson@forshaga.se

Ettårskalas för föräldragrupp och barn

8 år fyllda, ja i alla fall tillsammans...

Susanne på BVC. Den manliga delen av
gruppen fick vara för sig själva med
vår pappaledare Christer och prata och
ställa sina egna frågor. Det var mycket
uppskattat när man går i väntans tider.

Alla mammor med olika bakgrund och
ålder (22-40 år) har trivts så bra ihop
att vi har fortsatt att träffas
regelbundet och gjort massa saker.
Babymassagekurs, mamma-barngympa,
babysim, rytmik, promenader och icke
att förglömma en och annan fika på
babycaféet Familjeträffen. Under våra
träffar återkommer vi ofta till alla
intressanta diskussioner och samtal vi
hade under föräldrautbildningen. Det
var då ”alla andra” visste bättre än vi.

I dagarna har vi just avslutat ett
hejdundrandes 1-årskalas med alla åtta
barn och stolta föräldrar.

Det var Lena på BVC som undrade om
vi ville ordna ett 1-årskalas och det
tyckte alla var en bra idé och så gjorde
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På Individuella programmet i Forshaga
arbetar Carin Berg, Martin Wetterheim
och Lotta Petersson. De är länets enda

utbildade lösningsinriktade pedagoger.

Under ett år har de genomgått sin ut-
bildning inom lösningsinriktad pedago-
gik och de bedriver idag Individuella
programmet i Forshaga som en lösning-

sinriktad skola. Att vara lösningsin-
riktad pedagog innebär att man stän-
digt lägger märke till och lyfter fram
elevens positiva beteenden istället för
negativa och förstärker dessa genom
att ge eleven mycket uppmuntran och

positiv feedback. Man förutsätter att
förändring alltid är möjlig och söker
efter minsta tecken hos eleven som ty-
der på framgång. Alla positiva påverk-
ningar utifrån bidrar till att stärka elev-
ens självförtroende. Varje ord vi sä-

ger, alla ansiktsuttryck, våra gester el-
ler handlingar meddelar eleven något
om hans värde.

Det mer traditionella, problem-
fokuserade arbetssättet, bygger på att

man analyserar bakslagen och söker
orsaker till senaste försämringen. Man
kräver erkännanden av svagheter och
misslyckanden med fokus på dåtiden
där ”experten” vet bäst. Det lösning-
sinriktade arbetssättet bygger istället
på att man ständigt inventerar fram-

steg, förstärker styrkor och resurser.
Man har fokus på framtiden där eleven
har lösningen. Carin, Martin och Lotta
uppmärksammar därför de tillfällen då
det fungerar bra till skillnad från att
hänga upp sig på tillfällen då det fung-

erar dåligt eller mindre bra. Istället för
att tillrättavisa och komma med ankla-
gelser då det blir fel, fokuserar de is-
tället på tillfällen när saker och ting blir
rätt och flyter på bra.

Något av det viktigaste som Carin,
Martin och Lotta arbetar med är elev-
ens familjer. De anser att det absolut
viktigaste verktyget när det gäller sam-
verkan är medverkan. De ser föräld-
rarna som en oersättlig resurs i arbe-
tet med eleverna. Alla föräldrar vill

vara en bra förälder och de vill att det
ska gå bra för deras barn och att de
ska lyckas i skolan. Därför är det vik-
tigt att föräldrarna känner sig välkomna
och behövda. Carin, Martin och Lotta
har alltid möjlighet att avsätta tid för

samtal med föräldrarna när de kommer
och deras erfarenhet är att eleverna vill
att föräldrarna ska intressera sig för
deras skolgång. Elevernas framsteg,
både skolmässigt och socialt, förbätt-
ras i takt med föräldrarnas engagemang

och medverkan. Som pedagog är det
viktigt att inte ”ta över” föräldrarollen,
utan att istället stärka relationen mel-
lan elev och förälder. Det är därmed
samarbetet och dialogen mellan peda-
gog och förälder som kan vara ett stöd

för familjerna i deras ansvar för elev-
ernas fostran och utveckling.

Värmlands enda lösningsinriktade
pedagoger finns i Forshaga!

Att stötta föräldrarna i deras fostran
av barnet är därför en viktig del av

skolan.

Ett av de främsta målen för en peda-
gog som tänker lösningsinriktat är att
hjälpa eleverna att hitta strategier för
sina egna mål. Individuella program-

mets enda mål är därmed att hjälpa
elever med familjer att nå sina mål.
Lösningsinriktad pedagogik erbjuder
ett annorlunda sätt att förhålla sig till
barn och ungdomar och till själva
inlärningsprocessen. Ett förhållnings-

sätt som genomsyras av ett respekt-
fullt bemötande och tilltro till indivi-
dens egna resurser och kompetens. Att
ständigt vara medveten om att bakom
varje klagomål finns ett önskemål så
lyckas Carin, Martin och Lotta att möta

elever med familjer där de befinner sig
och därifrån hjälpa dem att lyckas och
nå framsteg via den lösningsinriktade
pedagogiken och samtalsmetodiken.
De är själva stolta över det arbete de
gör och känner att de har världens
bästa arbete!

Carin Berg, Lotta Petersson och Martin Wetterheim hjälper eleverna att hitta
strategier för sina egna mål
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Nu har DU chansen att se landslagsfotboll
på Älvkroken i Deje och Ängevi i Forshaga

Nordic Cup U21 Dam och morgondagens stjärnor spelar två matcher i kommunen,
den 22 juli möter Island-Tyskland på Älvkroksvallen och den 24 juli spelar Norge mot Finland på Ängevi

Välkommen du också hälsar Deje IK och Forshaga IF

Nutida Löparnissar får 3 september

möjligheter att sluka kilometrar på den
nyanlagda Klarälvsbanan som under året
blir klar till Uddeholm.

I samband med den officiella invig-
ningen av banan kommer HK Bruks-

pôjkera och OK Grane att arrangera
Wermlandsinlinelopp  och Klarälvs-maran.

Inlineloppet startar vid sporthallen i
Deje och har målet i Munkfors centrum.
Dryga 27 km mäter arrangemanget som

också erbjuder  en ungdomsklass med
distansen 4219 m.

Klarälvsmaran är egentligen en halv-
mara (ca 21 km) där starten är förlagd
till Övre Ulleruds kyrka och vid Edeby
går loppet över till Klarälvsbanan.

Även här finns en ungdomsklass kallad
Minimaran(4219 m).

Starten för ungdomsklasserna är i
Stensdalen söder om Munkfors.Buss-
transporter till startplatserna ombesör-
jes av arrangörerna.

Vätskekontroller och diverse ”spekta-
kel” utlovas också utefter banan.

Priser tilldelas de tre bästa  damerna
och herrarna i respektive lopp.

Minnesgåva till alla som fullföljt lop-
pet. Dessutom lottas tre cyklar ut bland
deltagarna oavsett lopp och klass.

På www.klaralvsbanan.se kommer
mer info att finnas. Bl. a invignings-

programmet.

Wermlandsinlinelopp flyttar norrut
Deltagandet i ungdomsklasserna är gra-
tis och anmälan kan göras direkt via
hemsidan.
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Fortsättning nästa sida!

I Kontaktens marsnummer kunde du
läsa om hur Forshagas lokala UKM-fes-
tival återigen slog både deltagar- och
publikrekord, när 120 ungdomar bjöd
en publik på 700 personer på högklas-
sig underhållning. En urvalsgrupp valde
efter mycket vånda ut 25 av ungdo-

UKM länsfestival 2005

Tommygun från Forshaga blev utvalda att delta i UKM-turnén i oktober av
urvalsgruppen på länsfestivalen. Från vänster: Andreas Jonsson, Christoffer

Jansson, Fredrik Sefton och Björn Arvidsson.

marna att representera vår lokala fes-
tival i länsfestivalen, som genomför-
des i Kristinehamn i mitten av april.

Helgen inleddes med en föreställning
av den belgiska artistgruppen Bagger,
som blandade musikalitet och cirkus-
konster på ett unikt, medryckande sätt.
Att stå på huvudet och samtidigt spela
kontrabas var ingen kost för dessa ar-
tister, som senare under helgen lärde
ut lite klassiska cirkuskonster till in-
tresserade festivaldeltagare.

Att balansera roterande tallrikar på
en käpp är ett klassiskt cirkusnum-
mer som deltagarna i länsfestivalen
fick öva på i cirkusworkshopen, som

leddes av Bagger från Belgien.

De 240 deltagarna visade upp sina fär-
digheter i någon av de fyra scen-
föreställningarna under helgen eller i
den stora konstutställningen. Även
bland arrangörerna var vår lokala fes-
tival välrepresenterad, genom Anna
Wibron som ansvarade för konstutställ-
ningen och Daniel Lindman som utveck-
lade konferencierens roll till artisteri
av hög klass.

Helgen fylldes annars av möten mellan

Julia Wingård & Viktor Jansson från Kil sjöng Heroes of honour som de kompo-
nerat själva. Med den valdes de ut att representera Värmland på riksfestivalen.

Tommygun rockade loss så hela
publiken gungade med
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ida!

UKM länsfestival 2005 forts.

Återigen har C-unit tillsammans med
Ungdomscentrum skapat en aktivitet
för tonåringar i Forshaga. Kvällen star-
tade 17:30 med knattedisco för de små
och avslutades 20:00. Sen slogs dör-
rarna upp för tonåringarna mellan
20:30-23:00. Och till sist vill vi passa
på och tacka vår artist CK som rockade
fett som busen, trots att folkan inte
var fullsatt.

Tack C-unit och personal på Folkets Hus!
Joachim Nilsson

Rap i Folkets hus i Forshaga

unga kulturutövare från hela Värmland.
I caféet, på den öppna scenen, i
Workschops och i korridorerna pågick
ständigt livliga samtal, gitarrklinkande,
sång, cirkuskonster och erfarenhets-
utbyten mellan ungdomarna.

Mängder av nya kontakter skapas un-
der en länsfestival! När inte dagarna
räcker till kan man utnyttja nätterna
till att spela spel och umgås med nya
bekantskaper och det är precis det som
är syftet med UKM;

Att unga kulturutövare får mötas och
inspireras av varandra!

Med en blandning av cirkusföreställning och konsert inledde den belgiska
gruppen Bagger UKM:s länsfestival på ett mycket medryckande sätt.

Moa Rosenberg från Kil övar på att gå
på lina i cirkusworkshopen. Moa

kommer att representera Värmland
med sina konstverk i UKM:s riks-

festival i Arboga.

Janne Johansson
Ungdomscentrum

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

…som blev Övre Ulleruds Hem-
bygdsgård har anor från 1700-
talet. För 100 år sedan hände
något märkligt i Edeby. Järn-
vägen kom rätt genom  byn.
Gården Där Ner fick spåret
genom sin trädgård, 10 meter
från boningshuset. Man kan
undra vad gårdens ägare Olle
och Emma samt sonen Valde-
mar Larsson tyckte och tänkte
om att få stånkande ånglok in
på knuten. NKlJ-banan var helt
klar från Filipstad över Hagfors
till Karlstad 1904. Olof Larsson
dog i början av 1930-talet.
Gården såldes till en järnhand-
lare som behöll skogsmarken,
styckade åkermarken till tom-
ter och själva gårdstunet med
byggnaderna blev Hembygds-
gården Där Ner.

Övre Ulleruds Hembygdsfören-
ing bildades 1932 på initiativ
av folkskollärare Tord Ljung-
ström. Gårdens byggnads-
bestånd har senare utökats
med Hultängstugan, Smedjan
och Bagarstugan. Ett taklöst
dansgolv har funnits sedan
1970-talet. Detta golv har un-
der våren 2005 fått ett välbe-
hövligt tak. Föreningen hoppas
att den snart färdiga Klarälvs-
banan skall ge bygden samma
uppsving som järnvägen gjorde
för 100 år sedan.

Den första helgen i juli, 2/7 –
3/7 är det öppet hus på Går-
den mellan kl. 10-17.

Välkommen!

Gården ”Där
Ner” i Edeby…
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Allmänhetens frågestund och kortfat-
tad information från kommun-
ledningen är två drag i kommunfull-
mäktiges arbetssätt. Man har också
bestämt att vissa sammanträden skall
bjuda på olika kulturevenemang och
att besluten skall redovisas i Kontakten.

Tid för frågestunden avsätts från kl.
18.30.

Frågorna skall vara skriftliga och in-
sända i förväg. Det innebär att de frå-
gor man önskar ta upp nästa samman-
träde - 30 augusti 2005- skall vara
kommunkansliet tillhanda senast
2005-08-12!

Information
Varje fullmäktigesammanträde inleds
med en kortfattad information från
kommunledningen om aktuella frågor
mm som är uppe till diskussion/be-
handling sedan föregående möte. Dock
kan inga beslut fattas av kommunfull-
mäktige i samband med dessa
informationstillfällena.

Min fråga till kommunfullmäktiges frågestund vid
sammanträdet i Forshaga Folkets hus den 30 augusti 2005:

Jag önskar att följande fråga, idé eller problem diskuteras:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................
Namn..............................................
Adress.............................................
Telefon............................................

Du kan posta  din fråga portofritt.
Lägg den i ett kuvert där du skriver:

Forshaga kommun
Kommunkansliet
FRISVAR
6500 180 00
667 22  FORSHAGA

--------------------------------------------------------------------------
Alla medlemmar i Forshaga hyresgästförening
inbjudes till Forsgården den 18 juni kl. 14-16 till

sommarfest!
Dagen innehåller allmän information, vi bjuder på

förtäring. Kostnad: 20 kr per person

Svar om deltagande senast den 14 juni till:
Monica telefon: 054-87 40 48

Inger telefon: 0552-122 10

Välkommen! Styrelsen för Forshaga Hyresgästförening
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Daniel Jahish Emma Spångberg  Ella Edén

Adam Alfredsson

KONTAKTEN

27

Förskolans dag firades den 19
maj med grillfest på Junibackens
förskola. Vädrets makter var
med oss denna mycket trevliga
kväll.
Uppslutningen var stor och kväl-
len bjöd på många glada skratt.

Den 17 maj åkte vi Deje-
dagmammor med våra 6-
åringar på en bussresa till
Mariebergsskogen. I strålande
vårväder besökte vi Lillskogen
med alla djuren. Grisarna hade
fått ungar och de var på sitt
bästa bushumör. Till allas
förtjusning. Det blev många
glada skratt.

Vårutflykt till
Mariebergsskogen

 Grymt(!) busiga kultingar

Vi fick en trevlig guidad tur runt
i Naturum, där vi också fick se
en fin djurfilm från Värmland.

Det var en lyckad dag. Nu
önskar vi våra 6-åringar lycka
till i skolan.

Gun, Inez, Gittan, Ingrid
”Dagbarnvårdarna”

Förskolans dag på Junibackens förskola i Deje

Kvällen avslutades med tårta,
saft och kaffe.

Britt O, Eleanor, Kristina, Lena
och Marie önskar alla barn och
föräldrar en riktigt trevlig sommar.

Grillad korv är smaskens
tycker Melker Persson

Bebis-
uppvaktning!
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 27 och 28.
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Gry Johansson  Izadora Callh  Linn Johnsen

Nils Breckoff

Rasmus Malmgren Bowenius Simon Mollstedt Victor Olofsson

 Lisa Hastö

KONTAKTEN

Marcus Blomqvist

Bebisuppvaktningar. . .
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