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Här är de tävlande från Forshaga som
ställer upp i Omsorgs-VM i friidrott den
20 september på Tingvalla IP i Karlstad.
Varje torsdag fram till mästerskapen
tränar idrottarna från Forshaga
Dagcenter för fullt på Ängevi
idrottsplats. Där övar de på kulstötning,
längdhopp och 100 meter.

6-7 augusti spelades 10-åringarnas
cup i Skåre som Hertzöga BK arrang-
erade. Det var 24 förväntansfulla
pojklag som skulle göra upp om tit-
larna.

Deje IK.s lag P-10 samlades 8,30 på lör-
dag morgon vid Älvkroken för gemen-
sam avfärd. Vädret var varierande med
sol och regn om vartannat.
Sammanlagt spelade killarna och tjejen
sex matcher och hamnade på en 11:e
plats. Under matcherna hade domarna
en speciell uppgift. Ett lag skulle vinna
ett Fair Play pris. Domarna satte poäng
på lagen och publiken hur de skötte sig
på och utanför plan.
Det visade sig att Deje IK:S lag P-10
blev vinnare av detta mycket fina och
sportsliga pris. Killarna och tjejen ska
ha en stor eloge för en mycket fin och
bra genomförd cup.
Kom gärna till Älvkroken och titta på
våra matcher!
Om ni vill följa oss vidare så har vi
också en hemsida www.dejeikp10.se

Vinnare av Fair Play priset i 10-åringarnas Cup 2005

där ni är välkomna att kika in.
Till sist så vill vi ledare, barn och för-
äldrar rikta ett stort grattis till Fors-
haga IF:s lag P-10 som vann hela 10-

Laget stående fr. v. Jesper Johansson, Ricky Karlsson, Pontus Magnusson,
Jesper Palm, Elias Berg. Sittande fr. v. Emmy Larsson, Marcus Hammar, Björn

Lundgren, Emil Hakkarainen, Jacob Fornander-Marchesini
Liggande: Patrik Ahlm. Tränare: Olle Fornander och Jörgen Johansson

åringarnas cup efter en mycket fin
kämpainsats. De två finaste priserna

gick till Forshaga Kommun.

Cecilia Hammar

Uppladdning inför Omsorgs-VM

Två av idrottarna, Daniel Andersson och
Ann-Marie Ryberg som båda ska ställa
upp i samtliga grenar tycker att det ska
bli jättekul att tävla. De är veteraner

Forshagas laguppställning i Omsorgs-VM

Även om Ann-Marie Rybergs starkaste
gren är längdhopp tycker hon att kula

ska bli roligast att tävla i

inom det här evenemanget. Ann-Marie
har flera medaljer hemma och satsar i

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

I år strävar Daniel Andersson efter att
hamna på prispallen

år på nya rekord. För Daniels del är
konkurrensen om prispallsplats
stenhård men i år finns både vilja och
potential att hamna bland de bästa. Hela
laget verkar lovande i flera grenar och
undertecknad hoppas naturligtvis på
medaljregn över deltagarna.

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:402



3

KONTAKTEN
Angelicas kommentar

-är Forshaga kommuns
informationsblad till invånarna

KONTAKTEN

Ansvarig utgivare
Greger Karlsson, tel: 054 - 17 20 07

Redaktör
Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10

Tryck
Prinfo Team Offset & Media, Malmö

Miljömärkt trycksak, licensnr 341 011
Omslagsbild

Berghaget 050826. Foto: Malin Eriksson

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
   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

Forshaga kommun söker stipendiater...
 ...till kommuns miljöstipendium, kulturstipendium

och ungdomsledarstipendium

Stipendierna delas ut till en eller flera personer som i sin gärning gynnat kultur,
ungdomsarbete eller insatser för miljön och visat initiativrikedom och
betydande förmåga inom dessa områden.
Stipendiesumman för vardera stipendiet uppgår till 5000 kronor och delas ut vid
”Seklingnatta” i Deje Folkets hus den 12 november 2005!

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

Anmälan/ansökan senast 12 oktober 2005!

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

Efter alla lata sommardagar är det dags
att återuppta arbetet med att utveckla
Forshaga kommun.
Arbetet med att utarbeta en ny över-
siktsplan för kommunen fortsätter un-
der hösten. Det är mycket att ta ställ-
ning till. Till exempel:
Var ska framtidens bostäder ligga?
Mellan Deje och Forshaga?
Söder om Forshaga?
Ska vi förtäta områden eller bygga nya
områden? Höghus? Villor? Vattennära?
Vilka fritidsområden ska vi utveckla?
Hur vill vi ha de allmänna mötes-
platserna?

En annan sak, som vi måste fundera
över i översiktsarbetet är, hur
kranskommunerna ska förhålla sig till
Karlstad och hur vi vill att Karlstad ska
förhålla sig till kranskommunerna.
Enligt studier har varken Hammarö,
Grums, Kil eller Forshaga tillväxt. Nå-
gon har sagt att Karlstads svaga tillväxt
beror just på att kranskommunerna inte
har tillväxt.
Hur får man reda på om man bor i en
tillväxtkommun eller inte?

Man gör en sammanvägning av följande
faktorer: folkökning, skatteunderlag,
kommunala nettoverksamhetskostnader,
löneutveckling, arbetslöshet, antal hög-
utbildade, nya företag och antal pen-
sionärer.
Man kan också säga att man gör en stu-
die på tre olika ekonomier i en kom-
mun: Företagens ekonomi, kommunens
och medborgarnas.

Det finns många förklaringar till varför
det ser ut som det gör i Karlstads-
regionen. Vad gäller vår egen kommun,
så har den sedan länge varit någon form
av förort till Karlstad. Hit har många
barnfamiljer flyttat. De flesta arbetar i
Karlstad men väljer ett billigare och i
många stycken tryggare boende för sina
barn i Forshaga kommun. Dessutom
finns det mesta av den service en fa-
milj behöver i vår lilla ”nära” kommun.

Till våra ”svagheter” hör att unga fa-
miljer i regel inte är rika och därmed
blir skatteunderlaget väldigt lågt. Det
bor för få högutbildade här och det star-
tas för få nya företag. I och med att vi

är en pendlingskommun har vi dessutom
för få ”dagligarbetare” i kommunen och
det gör också att vi i vissa tabeller be-
tecknas som en kommun i farozonen.
2500 personer pendlar dagligen ut från
Forshaga kommun!

Till våra styrkor hör att vi har en bra
kommunal ekonomi, en relativt ung
befolkning och en relativt låg arbets-
löshet. Även om den borde vara noll och
dessutom tyvärr har stigit under som-
maren. Det pågår ett samarbete mel-
lan arbetsförmedling och kommunen för
att tillsammans sänka den.
Forshaga kommun är trots alla jämfö-
relser en framtidskommun!

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054 - 17 20 06
angelica.rage@forshaga.se
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Färska siffror från Statistiska Cen-
tralbyrån visar att Forshaga kommun
årets första sex månader ökat med
30 personer. Eftersom födelse-
överskottet är negativt beror ök-
ningen på att antalet inflyttade är
större än antalet utflyttade. För för-
sta gången på dryga tio år byggs nya
lägenheter i kommunen och förhopp-
ningsvis kan detta tillskott bidra till
att ytterligare öka invånarantalet.

Berghaget i Forshaga
Hyresgästerna har börjat flytta in i
området Berghaget. Samtliga 26 hus
kommer att vara färdiga i december
och inflyttning sker successivt under
hösten. Arbetet med planteringar och
grönytor fortsätter våren 2006.

De boende som flyttade in början av
augusti är nöjda med sina nya hem.
Det är en trygghet att på äldre dar
kunna flytta in i en lägenhet som är
anpassad även för ett boende med funk-
tionshinder.

Flertalet av Berghagets nya innevånare
har tidigare bott i villor i kommunen.
Villorna kan nu säljas till en ny genera-
tion forshagabor, vilket förväntas bi-
dra till att invånarantalet i kommunen
ökar. Berghaget ger dessutom kommu-
nens invånare en ny typ av boendeform
att välja mellan vid byte av bostad.

Pågående och planerade bostadsprojekt i kommunen

Bostadshus i Deje
Forshagabostäder planerar att under
hösten 2005 ta fram en idéskiss på ett
mindre bostadsprojekt i Deje. Mål-
gruppen är äldre som vill sälja sina vil-
lor och bo centralt i Deje i lättillgäng-
liga lägenheter.

Hittills har FABO fått in ett tiotal
intresseanmälningar för detta projekt.
Fler är välkomna att höra av sig!

Affärs- & bostadshus centralt i Forshaga
Projektering pågår för att försöka för-
verkliga att ett antal fastigheter byggs
centralt i Forshaga. Om projektet går
att realisera kommer Forshaga centrum
att få en annan utformning än idag.
Idén är att skapa attraktiva mötesplat-
ser och genom detta stimulera handel
och andra aktiviteter i centrala Forshaga.
Om allt går enligt planerna kan en bygg-
start ske våren 2006 och fastigheterna
kan vara en verklighet årsskiftet 06/07.

Projektet innefattar även att arbeta
fram en plan på utformning av ett grönt
centrum med mycket blommor och
träd. Utformning av gator, belysning,
parkmöbler samt utsmyckningar vid jul
ska bidra till att ge samhället ett triv-
samt och välskött intryck.

Anne Hellström
Tekniska förvaltningen/FABO

054-172040
anne.hellstrom@forshaga.se

De senaste tre åren har Forshaga kom-
mun deltagit i den Europeiska trafikant-
veckan för att minska bilanvändandet
och underlätta övergången till
miljömässigt bättre transport-
alternativ. Att ställa bilen då och då är
ju även nyttigt och bra för vår hälsa. Vi
fortsätter att utöka aktiviteterna i sam-

16 – 22 september har du chans
att bli en riktig Miljötrafikant!

band med kampanjen och genomför
följande evenemang i år:

16/9 Cykeldag: Aktiviteter på torget i
Forshaga

20/9 Vandringsdag: Invigning av ny
kultur- och naturled i Deje

20/9 Klimatföreläsning med John
Pohlman och Martin Hedberg: Arrang-
emang i samarbete med Forshaga

Naturvårdsförening, Stora Enso Fritids-
förening och Studiefrämjandet.

22/9 Bilfri dag: Så blir du en ”Smart
pendlare”! Aktiviteter i Forshaga cen-
trum.

Håll ögonen öppna för mer information
kring de olika aktiviteterna! Vi ses!

Arrangörer; Forshaga kommun och
Friskvården i Värmland

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:404
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Under två terminer fick högstadie-
eleverna på Centralskolan delta i pro-
jektet Föreningstid. Centralskolan
fick en massa nya entreprenörer och
sammanlagt bildades 25 föreningar av
olika slag – och vann dessutom SPIRA-
priset.

Föreningstid är något som Central-
skolan arbetat med sedan 1997, men
gick då under annat namn. Projektet
syftar till att stärka eleverna och för-
bereda dem inför den framtida arbets-
marknaden.
– Då krävs initiativkraft, ansvarsta-
gande och förmåga att kunna samar-
beta. Men framförallt handlar det om
att förverkliga sina idéer, säger studie-
och yrkesvägledare Lena Westman.

I listan över de 25 föreningar som bil-
dats finns alltifrån dans-, foto-, hund-
och innebandyföreningar till gitarrskola
och en förening där det bakas kakor.
Eleverna verkar väldigt kreativa och
man hittar till och med en förening som
enbart ser bra filmer. Men det som in-
volverade flest elever var föreningen
som jobbade med Centralskolans årliga
vårshow.

Robin Holmgren var delaktig i uppkom-
sten av en TV-spelsförening. Av
föreningsnamnet att döma innebär det
bland annat att testa TV-spel, recen-
sera nya spel men kanske det vikti-
gaste; att umgås. Robins viktigaste
lärdom var hur viktigt det är med sam-
arbete i föreningen.

För sina prestationer fick Centralskolan
motta det regionala skolpriset SPIRA på
10 000 kronor för andra gången på fem
år. Men i år blev det en ”liten” bonus
på den summan. Centralskolans
föreningsprestationer resulterade i att
de hamnade på delad första plats och
fick åka till Stockholm för att ta emot
ytterligare 25 000 kronor. SPIRA, som
är ett skolpris uppmärksammar
grundskolors goda och nyskapande
idéer, och delas ut av Skandia. Priset
är dock inte bara pengar utan även be-
kräftelse och synlighet. Centralskolan
sätter Forshaga på kartan då skolan i
och med detta kommer att omnämnas
i en inspirationsbok om socialt och pe-
dagogiskt arbete, en bok som ges ut
till Sveriges grundskolor.

Centralskolan vann det nationella SPIRA-priset

Prissumman på 35 000 ska användas till Centralskolans Föreningstid

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

Samtliga föreningar på skolan har ar-
betat utifrån samma förutsättningar
när det gäller planering av sin verk-
samhet, de har satt upp mål för sin
förening och hittat verktyg för att ut-
värdera om målen uppfyllts. Till sin
hjälp har skolan också samarbetat med
Ungdomscentrum (UC). UC har hjälpt
till att ordna externa handledare och
fungerat som en förlängd arm. Möjlig-
heterna för föreningarnas överlevnad
stärks dessutom med UC:s hjälp. För
tanken är att flertalet av föreningarna
förhoppningsvis ska kunna leva vidare,
utanför skolan.

Projektet föreningstid kommer natur-
ligtvis att fortgå och Centralskolan vill
nu stärka samarbetet med näringsli-
vet ytterligare och söker därför fler in-
tressenter och mentorer från närings-
livet.

Motivering till priset: Bra socialt ar-
bete med föreningstid för eleverna som
involverats i skolarbetet. Föräldrar och
föreningspersoner har engagerats på
ett naturligt sätt Skolan blir en del av
samhället. Eleverna har genom detta
arbetssätt blivit mer företagsamma
och fått tilltro till sin egen förmåga
att etablera kontakter. Det kommer de
att ha stor nytta av resten av livet.

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:405
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Svenska Flaggans dag firades på
nationaldagen den 6 juni på
Hembygdsgården med en förhållan-
devis stor publik trots det kylslagna
vädret.

Firandet inleddes med att Bertil Svens-
son och Tryggve Larsson hissade flag-
gan under fanfar från Dejefors Musik-
kår.  Ungdomar från Skivedskolan mar-
scherade in och framförde flera sånger.

Svenska flaggans dag

Högtidstalet hölls av Erik Jansson som
bland annat talade om Sveriges flaggas
historia och ursprung. Efter att Fors-
haga Manskör framfört ”Sverige” till-
delades flagga till Stig och Barbro
Boström från Skived och fana till SISU
Forshaga. Erik tog också upp vårt vik-
tiga uppdrag att välkomna nya svenska
medborgare. Därför fick en ny svensk
familj ta emot blommor och märkes-
nålar. Det var de veckogamla svensk-
arna Khalil Morádian med döttrarna
Cheman  och Doman och sönerna Dler
och Hounar.

Nya svenskar: Khalil Morádian med döttrarna Cheman  och Doman
och sönerna Dler och Hounar

Ungdomar från Skivedskolan  sjöng

Dejefors Musikkår förgyllde nationaldagsfirandet

Nationalsången sjöngs unisont och Deje-
fors Musikkår spelade. Till sist sjöngs
vår egen nationalsång ”Ack Värmeland
du sköna…” och i hembygdsgårdens

vackra omgivningar i början av juni kan
väl inget passa bättre än Värmlands-
visan. I logen bjöds på kaffe med ba-
kelse så där var stor trängsel och glada
miner.

Text och foto: Lennart Jonsson

Erik Jansson höll i högtidstalet

Ta ton, dra not, ställ ut,
samla in, visa upp

–har du något att bidra med?

Kulturmanifestationen i Deje och vid
Västbynäset äger rum lördag

12 november 2005

Kontakta Karin Larsson på biblioteket

0552-44660/63

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:406
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Per Holm tar emot i sitt kontor som
ligger i nära anslutning till produktions-
lokalerna och vägg i vägg med
fikarummet. Vi hinner inte sätta oss
förrän Pers kontorstelefon ringer. Per
skrattar och säger att så här är det hela
dagarna.

Per och hans kompanjon Lasse Ström
har ägt och drivit företaget sedan 1992
men Per är äldre i gården än så, då han
tillsammans med två andra personer
startade upp företaget 1989. Per var
tidigare anställd på ett företag som
jobbade inom samma bransch men som
inte satsade på tillverkning av
stålkonstruktioner i första hand. Per
berättar att hans företagsstart under
hösten -89 berodde på en uppmuntran
från en blivande samarbetspartner,
verksam i Forshaga kommun. En
samarbetspartner, som hade sett att
det fanns en stor efterfrågan på
stålkonstruktioner samt tillverkare av
dessa.
- Sagt och gjort, det var bara att starta
upp verksamheten, berättar Per.
Lasse kom till Pers företag som anställd
1990 och blev sedan delägare två år
senare, då de två andra sålde sina
andelar till Lasse och Per.

- Det föll sig naturligt att förlägga
verksamheten i den kommun vi själva
bodde i, svarar Per på frågan varför de
valde att placera företaget i Forshaga
kommun. Det fanns dessutom en

Intervju med Per Holm
–en av de två ägarna av Deje Stålkonstruktioner

passande industrilokal i
det gamla bruket i Deje.
Ett val som några år
senare innebar att
företaget tvingades flytta
då den dåvarande ägaren
inte skötte sina åtagande
som hyresvärd. Lyckligtvis
fanns det andra passande
lokaler till salu i Deje,
men flytten blev dyr.

Deje Stålkonstruktioner,
tar köparen av konstruktionerna över
ansvaret och ser till att de kommer till
monteringsplatsen.

Framtidsplanerna för Deje Stål-
konstruktioner ser ljusa ut.
- Med tanke på den nya konstellationen
av samarbetspartners så spår jag att
vi kommer att öka omsättningen redan
i år med 10-15 %.
Fortsätter omsättningen att stiga även
nästa år finns det ledig kapacitet i
produktionslokalerna och då är det bara
att anställa fler, säger Per.

På frågan hur det är att vara företagare
måste Per tänka efter en stund.
- Jag jobbar dygnet runt i tankarna och
det blir sällan några åttatimmarsdagar,
men det är samtidigt inte något som
jag skulle vilja vara utan. Jag har trots
allt frihet att forma min dag som jag
vill.

Som avslutning på intervjun kommer
vi in på lokalt engagemang i form av
sponsring till föreningar i kommunen.
Per menar att det viktigaste med
sponsringen är att företaget framställs
i god dager. Han tror inte att de säljer
så mycket mer konstruktioner i
kommunen på grund av sponsringen,
men de vinner så kallad ”good will” –
en nog så viktig ekonomiaspekt att
komma ihåg, påpekar Per.

Marcus Ekholm

Idag jobbar åtta personer samt
Per och Lasse på företaget.
Årligen passerar 800 ton byggstål
genom förädlingsprocessen som
äger rum i fabriken. Detta
innebär att varje vecka lämnar
tre långtradare produktions-
lokalerna för vidare transport av
stålkonstruktioner ner till
Degerfors där de varmförzinkas
av en samarbetspartner till Deje
Stålkonstruktioner. Efter detta

som numera ligger på Mon i Deje,
tillverkar stålkonstruktioner till
industrilokaler såsom lagerhallar och
flyghangarer. Vidare tillverkar de
konstruktioner till sporthallar, ishockey
och ridhus. Under senare år har de även
börjat göra stallinredningar, hundgårdar
och hundstallar.
- Vi gjorde även ett försök med att
tillverka containrar som levererades till
Ragn-Sells, men stora centrala
upphandlingar som gjordes av Ragn-
Sells innebar att vi förlorade dem som
kund, och tillverkningen lades därför
ner, berättar Per.

- Vi har tre stora samarbetspartners som
vi levererar till; Halltech (som nyligen
köpte upp Olsäterföretaget NIAX),
Hallbyggarna samt CHR Jensen, svarar
Per på frågan hur företaget säljer sina
varor. Stallinredningar, hundgårdar och
hundstallar säljs dock genom mun-till-
mun-metoden.

Per Holm ser ljust på Deje Stålkonstruktioners framtid

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:407
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Många känner sig oroliga för att
använda internet men genom
kampanjen Surfa Lugnt kan du få
kunskap och tips om hur du kan surfa
lugnt. Kampanjen, som startade i
våras, ger information om hur du
undviker att drabbas av och sprida virus
vidare, få bukt med skräpmejl och
upptäcka bedrägeriförsök (s k phishing)
på internet. Bakom kampanjen står en
blandning av femton myndigheter,
organisationer och företag. Mer
information finns på www.surfalugnt.se.

Tips för att surfa lugnt:
1. Ha en brandvägg och ett
antivirusprogram installerat på datorn
- håll dem uppdaterade. Kontrollera din

hårddisk mot ditt antivirusprogram
regelbundet.
2. Uppdatera ditt operativsystem
och din webbläsare regelbundet. Välj
säkerhetsnivå i din webbläsare.
3.  Undvik skräppost – använd flera
e-postadresser. Oönskad e-post kan
anmälas på Konsumentverkets hemsida
www.konsumentverket.se.
4. Var vaksam på bifogade filer i e-
post och var försiktig när du laddar ned
filer.
5. Var försiktig med att lämna ut
personliga uppgifter.
6. Var uppmärksam på spion-
program –kontrollera datorn regelbundet.
Det finns antispionprogram som du kan
ladda ner gratis från nätet.
7. Ta regelbundet säkerhetskopior
av viktig information lagrad på datorn.
8. Var noga med lösenord – välj med

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

Surfa Lugnt
omsorg, byt ofta och håll det hemligt.
Lösenordet bör bestå av minst åtta
tecken som kombinerar både bokstäver
och siffor.

På  www.testdatorn.se  kan du testa
hur säker din dator är.

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.

Sista dagen i maj anordnades Gross-
bolskolans dag. Skolgården och klass-
rummen var fyllda av marknadsstånd i
form av lotterier, växthandel, bakverks-
försäljning och annat smått och gott
som eleverna själva tillverkat. Det
fanns också utrymme för att spela
bandy, skjuta prick på burkar, eller titta
på korttrick. I idrottshallen kunde man
fynda på loppis och senare också gå och
se en musikal och uppträdanden. Da-
gen erbjöd även en mängd andra akti-
viteter som besökarna kunde syssel-
sätta sig med; ponnyridning, tipspro-
menad, femkamp eller varför inte en
stunds massage för en liten slant?

23 500 kronor insamlades och en del av
pengarna har avsatts till att förbättra

Torget i Deje den 8 augusti.
Eftermiddag. Solsken och vindstilla.
Ändå blåste det rejält.
Orsak? Den 50 man starka
blåsorkestern Perg Stadtkapelle från
Österrike höll konsert.

Grossbolskolans dag skolans högtalaranläggning som an-
vänds till skolans olika evenemang.
Dessutom har skolan investerat i grill-
och kokkärl som man kan ha med under
skogsutflykter. I år liksom förra året
skänks också pengar till ett barnhem i
Bolivia.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

Grossbolskolans svar på Joe Labero, Marcus
Bohm (t.v), visar upp sina kortkonster för

Kim Juhlin

Från vänster: Sara Edman och Freja Stewart
lottade ut små flintskalliga gubbar som

efterhand skulle få gräsligt (!) hår på hjässan

Österrikisk orkester roade Dejebor

Det var många Dejebor som hade
samlats på torget denna måndag där
musikkåren Perg Stadtkapelle inledde
sin veckoturné i Värmland. Att

orkestern gästade Deje beror på den
resa som Klarälvsblåset från Munkfors
och Dejefors Musikkår gjorde ner till
staden Perg i Österrike i maj. Då
besökte de orkestern Perg Stadtkapelle
samt reste runt i nio dagar och höll

konserter. Och i augusti fick
alltså Klarälvsblåset och
Dejefors Musikkår vara
värdar åt de österrikiska
musikanterna. I Deje fylldes
lyssnarnas öron av tongångar
från flera marscher och
wienervalser men även lite
svängig jazz, en kompott
som var uppskattat hos
publiken.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:408
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Forshaga Folkets Park anlades 1919 och
markområdet var en gåva från bolaget
Mölnbacka-Trysil. Tanken med parken
var att skapa en samlingsplats för
arbetarna och övriga invånare i
Forshaga. Folkparken hade då blivit ett
begrepp och vid den här tiden anlades
flera parker runt om i landet. Som mest
fanns det 258 stycken, däribland
Forshaga. Folkparken som är en typisk
svensk företeelse var platsen där
människor samlades för att ha det
trevligt, se sina idoler, dansa, äta eller
söka romantik. Glansperioden för
Forshaga-parken var framför allt kring
1950-1960-talen. Då anordnades
evenemang flera kvällar i veckan,
framför allt dans och uppträdanden.
Sveriges svar på Elvis – rockkungen
Little Gerhard spelade i parken men
publikrekordet innehar Gösta
”Snoddas” Nordgren som året 1952
uppträdde inför över 4000 besökare.

Sedan har trendfaktorn gått i vågor
men Folkets Park fick ett rejält uppsving
med en ny generation besökare under
1980-talet. Då var det Lili & Sussie och

Lena Ph som lockade publik till parken i
Forshaga.

Idag är parkens storhetstid sedan länge
förbi. Numera är målgruppen
barnfamiljer. Ett dagis ligger inne på
området och då och då sker teater-
föreställningar på den stora scenen.
Parken är dessvärre inte i samma skick
som den en gång har varit. Det är något
som Arbetsidécentrum (AIC) har sett till
att ändra på. Med bidrag från
kommunen har sen en tid ett antal

Välkomna alla ”gamla” och nya medlemmar
till en ny termin. Anhörigföreningen har
nu funnits till ca 1½ år och vi är nu 40
betalande medlemmar. Vi hoppas att få fler
medlemmar och här kommer en informa-
tion om vad som händer under höstterminen.

-En Cafèverksamhet kommer att starta upp
på Forsgården, för att du som anhörig skall
ha någon plats att kunna mötas på, och
för att kunna träffa andra i liknande
situationer. Vi träffas på Cafè Gemytet
(torsdagar) 8/9, 22/9, 20/10, 3/11, 17/11
samt 1/12 kl:14 – 16 för att samtala över
en kopp kaffe. Eva-Lisa Svensson, Caroline
Jansson och Inge–Britt Sander kommer att
finnas där.

-Samtalsgrupp för närstående/
anhörigvårdare i Forshaga startar upp i
Svenska kyrkans lokaler i församlings-
hemmet i Forshaga. Första gången blir
måndagen den 26/9 kl: 14 – 15.30. Fler
datum efter överenskommelse. Anmälan till
Ann-Kristin Källström eller Lisbeth
Fredriksson som är samtalsledare.

-En Cafèverksamhet kommer även att starta
upp i Deje på Cafè Höjda på Ulleruds-
gården. Vi träffas torsdagarna den 15/9,
13/10 samt 10/11 kl. 14 – 16. Eva-Lisa Svensson

medarbetare från AIC arbetat i parken.
Serveringsbyggnaden, spelhallen och
dansbanan har målats om, trasiga
bräder har bytts ut, grusgångarna har
fräschats upp och toaletterna på
området har blivit upprustade.
Förhoppningen är också att återställa
parkentrén i dess ursprungliga skick
med de två höga tornen som mötte
besökarna förr.

– Det är en ju fin park som är värd att
bevaras, menar Roger Nilsson,
enhetschef för AIC. Dessutom är den till
för att användas, fortsätter han.

Lördag 8 oktober
Barnen -vår framtid
Forshaga Folkets Hus

kl. 13 - 17 Barn och ungdomar uppträder,
skapande verksamhet, miljötävling mm

kl.17 - 19.30 Disco för de lite yngre
kl. 20 - 23 Disco för de lite äldre

Arrangör Rädda Barnen, Forshaga

Höstterminen 2005 med Anhörigföreningen i Forshaga kommun
samt Lennart Linnman kommer att hålla i
dessa träffar.

-Samtalsgrupp för närstående/
anhörigvårdare i Deje fortsätter med start
den 7/9 kl: 10.00 – 12.00 och kommer även
att vara den 5/10 och 9/11. Vi ses i lilla
samtalsrummet på Ullerudsgården i
Deje.Eva-Lisa Svensson och Lennart
Linnman är samtalsledare.

-En nybörjarkurs i Taktil Massage börjar,
och är en utbildning som är riktad till dig
som är anhörigstödjare/närstående.
Eftersom det finns ett stort behov av
detta, så ges det möjlighet att kunna gå
kursen nu i höst. Detta för att vi skall få
egna redskap till att ge Taktil
massage till våra närstående.
Max antal är 20 personer.
Utbildningen betalar anhörig-
föreningen. Vi är i Svenska
Kyrkans församlingshem i
Forshaga. Aktuella datum är
20/9, 4/10 samt 18/10 kl: 10 –
12. Utbildningsledare är Gunvor
Ralling som är Adjunkt på
Universitetet i Karlstad och
har kurser inom alternativ
medicin. Först till kvarn...
Anmälan till Maria Schnelzer

-En uppföljning i Taktil Massage för er som
gick kursen hösten 2004 kommer det att
bli den 6/9 kl: 10 – 12. Vi är i Svenska Kyrkans
lokaler i Forshaga. Anmälan till Maria
Schnelzer.

-Den 6/10 är det en nationell anhörigdag
som kommer att uppmärksammas över hela
landet och så även i Forshaga kommun.

Telefonnummer
Eva – Lisa Svensson 054/874911
Lennart Linnman 0552/10889
Ann – Kristin Källström 054/870459
Lisbeth Fredriksson 054/871108
Maria Schnelzer 0730/482824

Vi ses!

Forshaga Folkets Park rustas upp

I parkens gömmor kan man hitta de stora
affischnamnen

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

Parken som drivs av en ideell
förening välkomnar att det sker
en upprustning av parken. Dels
för att parken inte ska förfalla,
dels för att locka fler besökare.
– Visionen är ju trots allt att
Forshaga Folkets Park åter blir
en naturlig mötesplats för
kommuninnevånarna, säger
parkföreståndaren Kjell-Åke
Kihlgren.

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:409
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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

Bilden av Sveriges historia
Marika Hedin
Åsa Linderborg
Torbjörn Nilsson

Vi har sett många av bilderna förut:
soldaten som bevakar tyska soldater vid
ett tåg någonstans i Sverige under an-
dra världskriget. Eller demonstranterna
en ödesdiger majdag 1931, strax innan
fem personer skjuts till döds av militär
och gör ”Ådalen” till ett begrepp i
svensk 1900-tals historia. Med tiden
har sådana bilder etsat sig fast. Vi tror
att vi vet vad bilden visar och vad den
står för.

Men vad föreställer omslagsbilden
egentligen? Varför har den använts så
flitigt för att illustrera den svenska
hållningen till Tyskland under andra
världskriget? Och tänk om skotten i
Ådalen hade undvikits. Vem hade då i
dag brytt sig om bilden av demonstran-
terna?

Bilder - och historiska händelser – kan
ges fler tolkningar och perspektiv än
vi kanske tror. Alltifrån öppnandet av
Karl XII:s grav, stormaktstidens fiasko
som har blivit en succéartad turistatt-
raktion i vår tid.

Med utgångspunkt i fyrtio fotografier
presenterar här tre historiker nya sätt
att se på viktiga händelser och förete-
elser i Sverige under 1900-talet.

Flykten från Frank
Herbjørg Wassmo

Sanne är författare och Frank är hen-
nes gifte älskare. Han är antikhandlare
och träffar henne när det passar ho-
nom. En dag deponerar han fyra miljo-
ner på hennes konto, ”vinstpengar från
travet” enligt vad han säger.

Ska hon ta pengarna och dra? Efter en
kort inre kamp beslutar hon sig för det,
livligt stödd av Frida som hon träffat
på ett kafé. Det är Sannas alter ego,
och med hennes hjälp vågar hon äntli-
gen bryta sig loss från vardagen och sin
hopplösa offer roll.

Överlevnadshandboken
Thomas Eriksson
Per Gustavsson

Här finns allt du behöver veta för att
ta dig fram i svensk granskog eller för
att klara en natt i snöstorm. Hur du
ska ta dig upp ur en vak eller vad du
ska tänka på när du slår läger i hemma-
skogen. Du blir en riktig expert! Du vet
precis vad som gäller. Och om du skulle
hamna bland krokodiler vid Nilens
stränder så får du veta hur du klarar
det också….

Tågmysteriet
LasseMajas Detektivbyrå
Martin Widmark

Tåget dunkar mot rälsen och allt är
sövande lugnt.

I godsvagnen ligger en säck full med
pengar, som polismästaren ska be-
vaka. Men så nickar han till, och vak-
nar först när någon drar i nödbromsen.

Då upptäcks att pengarna är för-
svunna! Lasse och Maja misstänker att
brottslingen är kvar på tåget…..

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:4010
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Årets midsommarfirande på Hem-
bygdsgården fick en rekordpublik
och en rekordförsäljning i ett ena-
stående vackert sommarväder.
Det var som en midsommardröm, sol-
sken hela dagen, blommor blommade
som aldrig förr, publiken njöt och
glassarna gick åt som smör i solen. Den
smyckade majstången bars in av folk-

Midsommarfirandet på hembygdsgården i Forshaga slog alla rekord!
danslaget till gånglåtsmusik och Jan-
Eric, vår egen Bosse Larsson, sjöng både
bra och nästan rätt hela vägen om rask-
ande rävar och svanslösa grodor.
Tillsammans med dansledaren Sara och
spelmannen Per-Olov Davidsson blev
ringlekarna precis som de ska vara en
midsommarafton på Hembygdsgården.

Text och foto: Lennart Jonsson

Den traditionsenliga
midsommarfesten på
Lintjärn i Forshaga fick
sommarvärme. Personalen
hade under dagen plockat
blommor till den vackra
midsommars tången,
vilken restes på efter-
middagen utanför bygg-
naden. De boende med
familjer fikade ute i det
soliga vädret.

Än har vi gäster kvar ute i bygderna
och sommarvärmen har inte helt
släppt greppet. Dock har kommunens
turistbyrå nu stängt igen portarna och
det är läge att göra en kort summe-
ring.

Det är härligt att konstatera att
många av våra turismentreprenörer
meddelar mycket positiva sommar-
siffror. Detta gäller såväl boende-
anläggningar som arrangörer av di-
verse evenemang. Butorps byalag
berättar t.ex. om sommarcaféet, där
stolarna knappt räckt till vid årets
kvällsaktiviteter. Nu gäller det själv-
klart att värna om intresset för Fors-
haga och att vi tillsammans satsar
än mer på information och marknads-
föring om vår fina bygd.

Försäljning av fiskekort och båt-
uthyrning i Forshagaforsen ökar
också, liksom intresset för allas vår
bilfria led – Klarälvsbanan. Turistby-
rån har denna säsong ett plus på 55
% i besöksantalet jämfört med 2004.
Den stora ökningen står i år svenska
besökare för, med hela 89 %. I år har
också fler tyskar och norrmän dykt
upp på turistbyrån, medan holländare
och danskar besökt oss i ungefär
samma utsträckning som tidigare.
Ifjol hade vi dock fler, i turism-
sammanhang, ovanliga europeiska
nationer noterade än denna säsong.

Forshagaforsens camping har så långt
17 % fler gästnätter jämfört med fjol-

Ett lyft för sommarturismen!
året. Vi får även i år många förfråg-
ningar om stugboende på campingen
och hoppas kunna erbjuda detta i en

nära framtid. Även välutrustade, pri-
vata stugor efterfrågas och vi välkom-
nar fler objekt för informations-
spridning, t.ex. via våra hemsidor.

Även om turistbyrån nu stängt för sä-
songen har vi fortfarande ett helårs-
öppet sportfiskecenter vid Forshaga-
forsen. Här finns också personal som
arbetar med utvecklings- och
informationsfrågor året runt.

Ha en riktigt skön sensommar!

Traditionell midsommarfest på
Lintjärn och Ullerudsgården

På Ullerudsgården i Deje hölls firandet
inomhus eftersom vinden tilltog under
eftermiddagen. På borden i samlings-
salen var det vackert dukat med små
midsommarstänger och sommar-

buketter. Trubaduren Håkan Engmalm
med gitarr underhöll under fikastunden.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

Victoria Karlsson
Turismenheten
054 - 17 20 87

victoria.karlsson@forshaga.se

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:4011
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och

Forsgårdens restauranger SKOLLUNCH
Vecka 35 (1 – 4 september)
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 36 (5 – 11 september)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm.
Onsdag: Fiskarens festgratäng/Dragonfisk, potatis, ärter. Ananaskompott.
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, lingon, blomkål. Bär med grädde.
Fredag: Korvrätt, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel och kanelkräm.
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, Chokladmousse med crips.

Vecka 37 (12 – 18 september)
Måndag: Värmlandskorv/köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikossoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 38 (19 – 25 september)
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa, grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk
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 39 (26 september - 2 oktober)
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: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 40 (3 – 9 oktober)
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: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 35 (1 - 2 september)
tors: Fiskarens festgratäng, potatis

fre: Pytt-i-panna, rödbetor

Vecka 36 (5 - 9 september)
mån: Fiskbullar, sås, potatis

tis: Köttfärs i ugn, sås, potatis
ons: Korvgryta Yokohama, ris

tors: Soppa, mjukt bröd, pålägg
fre: Cassler , potatisgratäng

Vecka 37 (12 - 16 september)

mån: Pannkaka, sylt, keso
tis: Lunchkorv, potatismos

ons: Fisk i ugn, sås, potatis
tors: Pastagratäng

fre: Chili-con-carne, ris

Vecka 38 (19 - 23 september)
mån: Grillburgare, potatismos,

dressing
tis: Soppa, mjukt bröd, pålägg
ons: Fisk Crispy, filsås, potatis

tors: Penne a la carbonara
fre: Portergryta, potatis

Vecka 39 (26 - 30 september)
mån: Tonfisksås, ris
tis: Skinkfrestelse

ons: Schnitsel,sås, potatis
tors: Nachos

fre: Lovdag

Vecka 40 (3 - 7 oktober)
mån: Vitgröt, pålägg

tis: Dragonfisk, potatis
ons: Dundergryta Kajun, pasta

tors: Köttbullar, potatismos,
ättiksgurka

fre: Chickenbits, sås, ris

Varje dag serveras:
Salladsbord, matfett, mjölk

och bröd.

DEJE OCH FORSHAGA

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:4012
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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 under-
tecknade. 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

SEPTEMBER
1 Kl. 15  Dagledighetsträffen startar, Ukulele-gruppen från Deje, Missionskyrkan, Forshaga
1 Kl. 18.30  Fotboll div. 5 dam ”Olsäters SK U - Lesjöfors IF”, Olevi IP, Olsäter
2 Kl. 19  Fotboll div. 7 herr ”Olsäters SK - Rännbergs IK”, Olevi IP, Olsäter
3     Kl. 11  Klarälvsloppet-minimaran. 4219,5 meter löpning eller inlines. Start

Stensdalen - mål Munkfors.
3 KL.12  Wermlands inlinelopp. Ca 28 km. Start Deje - Mål Munkfors.
3 Kl.13.30  Klarälvsloppet. Halvmaraton löpning mellan Edeby och Munkfors.
3 Kl. 14  Fotboll Div. 4 herr Forshaga IF- Råtorps IF, Ängevi
3-4 Kl.10-15  Vandringsdagar. Upplev Butorps natur på vandringslederna som utgår

från byn. Våffel- och kolbulleservering.
4 Kl. 16  Fotboll Div. 5 herr Deje IK - Sunne Plats: Älvkroksvallen
4 Kl. 14  Bingo  Ängevi IP Forshaga
10 Kl. 10  Örtagårdsdag på Forshaga Hembygdsgård
10 Kl. 12  Fotboll div. 7 herr ”Olsäters SK - Sunnemo IF”, Olevi IP, Olsäter
10 Kl. 15  Fotboll div. 3 dam ”Olsäters SK - Skattkärrs IF”, Olevi IP, Olsäter
10 Kl. 15  Fotboll Div. 4 dam Deje IK - Kil  Plats: Älvkroksvallen
10 Kl. 13  Fotboll Div. 5 herr Östra Deje - Ekshärads BK  Plats:Tallmovallen
11 Kl. 17  Bingo Tallmovallen, Östra Deje
17 Kl. 15  Fotboll Div. 5 herr Deje IK - Rinn Plats: Älvkroksvallen
17 Kl. 16  Fotboll div. 5 dam ”Olsäters SK U - Fagerås BK U”, Olevi IP, Olsäter
17 Kl. 15  Fotboll Div. 4 herr Forshaga IF- Immetorps IF, Ängevi
18 Kl. 14  Bingo  Ängevi IP Forshaga
18 sept - 14 okt Utställning med blyertsteckningar av Lars-Erik Asplund, Munkfors,

i Forshaga bibliotek. Vernissage 18 sept. kl. 15 - 17. Arr. Konstföreningen Lusten
18 Kl. 18  Café 18, countrykonsert m. Göran Isaksson & band, Missionskyrkan, Forshaga
23 Kl. 19  Stugsittarkväll med gemytlig körsång och allsång. Underhållning av

Forshaga manskör. Arr. Forshaga hembygdsgård
24 Kl. 11  Fotboll div. 7 herr ”Olsäters SK - Lysviks IF”, Olevi IP, Olsäter
24 Kl. 15  Fotboll div. 3 dam ”Olsäters SK - Grums IK”, Olevi IP, Olsäter
25 Kl. 14  Fotboll Div. 5 herr Deje IK - Örnen Plats: Älvkroksvallen
25 Kl. 16  Fotboll Div. 4 dam Deje IK - FC Norrstrand  Plats: Älvkroksvallen

OKTOBER
1 Kl. 14  Fotboll Div. 4 herr Forshaga IF- IFK Kristinehamn, Ängevi
2 Kl. 14  Bingo  Ängevi IP Forshaga
3 Herrfinal golf Arr. Forshaga golfklubb
4 Kl. 17  Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden
6 Kl. 14  Anhörigföreningen i Forshaga kommun inbjuder till nationell anhörigdag

i B. T. L. Information och föreläsningar.

Under en vecka i juni fick 14 barn från
Deje och Forshaga delta i en sommar-
lovsteaterkurs. Det var Kalasfabriken i
samarbete med ABF som stod för

Sommarkurs för teatersugna barn

undervisningen.
– Under sommarlovet anordnas många
sysselsättningar för barn men det är
främst sportaktiviteter. Det är viktigt

att barnen får fler valmöjligheter under
sommaren, säger Linn Mossberg från Kalas-
fabriken och initiativtagare till kursen.
Barnen fick lära sig agera och spela
teater, hur man lär sig repliker och hur
man improviserar.
Skådespelarglädjen var stor när de
avslutade kursen med gatuteater i
Forshaga centrum. De hade under veckan
jobbat med teatersmink och filmblod,
något som märktes i föreställningen. En
skådespelare råkade nämligen spika sig
i handen så blodet började rinna. Men
det var ju bara på låtsas, som tur var.

Ensemblen samlad efter den lyckade
föreställningen. Efteråt köptes glass för de
pengar som insamlades under skådespelet

Fejk eller äkta?
Läskigt köttsår som inte gör

ont tyder nog på att det är fejk

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

Mattias Sköld, informationsansvarig
tel: 054 - 17 20 10, fax: 054 - 17 20 88
e-post: mattias.skold@forshaga.se

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:4013
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Bebisuppvaktning!
Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla nyfödda

och deras familjer som en ”guldkant på sitt politiska uppdrag”.
Hennes besök aviseras alltid,

både av BVC och från kommunkansliets sida.
Med sig till den nya familjemedlemmen har hon blommor

och ”Forshaganallen” inköpt hos Palle Media AB.
Sidorna 15 och 16.

Det är födelsedagskalas. Kok-kaffet hälls upp i
koppar och marsipantårtan dukas fram på bordet.

Ja, må hon
leva

Men i tårtan sitter inga ljus
som ska representera antalet
år. De skulle ändå inte få plats
eftersom födelsedagsbarnet
fyller 100 år.

Elsie Norén är Forshagadamen
som föddes den 9 augusti
1905. Hon är uppväxt på
Enåsen i Skived och har bott
i kommunen sedan dess. Hon
trivs bra här. 1997 flyttade
hon till en lägenhet på
servicehuset Forsgården, där
vårdpersonal bistår henne i
hemmet.
– Personalen är mycket
hjälpsamma, säger Elsie, som
under fikat får hjälp av
dottern att öppna ett paket
från kommunen och FABO
(Forshaga Bostäder).

Det är många som har
uppvaktat Elsie, en bland dem
är Värmlands landshövding
Eva Eriksson.

På vardagsrumsbordet trängs
blomsterkvastar och presenter. Ett 40-
tal personer har varit och hälsat på.
Men så har hon också en stor släkt då
hon har fött nio barn varav den äldsta
är 82 år. I bokhyllan står flera porträtt
och bröllopsfoton uppradade.

Under fikastunden talas det om Stefan
Holms pågående höjdhoppskval i
friidrotts-VM och det visar sig att Elsie
är mycket idrottsintresserad, speciellt
fotboll och ishockey. Hon hänger
engagerat med i Färjestads och
Forshagas hockeymatcher. Nu blir det
mest att hon lyssnar eftersom synen
har försämrats, fast i övrigt är hon
frisk som en nötkärna. Men hur känns
det egentligen att fylla 100 år?
– Det känns bra, det känns som vanligt,
säger Elsie som inte verkar tycka att
det är något märkvärdigt att fylla 100
år. Men hon tillägger att det bästa är
nog att hon fortfarande är pigg.

Från och med nästa nummer av
kommunkontakten har du som invå-
nare i Forshaga kommun möjlighet att
ställa frågor till Vårdcentralen. Du kan
ställa frågor om hälsa, sjukdom, frisk-
vård, organisation mm och vi kommer
att svara på några frågor i varje num-
mer. Den som svarar kan vara läkare,
distriktsköterska, kurator, fotvårds-
terapeut, barnmorska eller chef utifrån
frågans kompetensområde. Du kan
vara anonym men lämna en signatur.
Det underlättar om frågan är kortfattad.
Inför nästa nummer av Kommun-
kontakten kan du skicka din fråga till:

”Fråga Vårdcentralen”
Vårdcentralen
Europavägen 4
667 32 Forshaga

Vi vill ha din fråga senast den 12 sep-
tember.

Hösten närmar sig och snart är det dags
för årets influensavaccination.

Vaccination mot influensa kan Du få på
Vårdcentralen kostnadsfritt om du är:
-65 år eller äldre
-har en kronisk sjukdom oavsett ålder
som tex diabetes eller  hjärt/kärl- eller
lung-sjukdom
Du kan också vaccinera dig mot lung-
inflammation var 6:e år mot kostnad.

Om Du inte tillhör riskgruppen kan du
ändå vaccinera dig mot kostnad.
Håll utkik efter ytterligare information
om vaccinationsmottagningar och spe-
ciella öppettider i lokala blad och dags-
pressen under oktober månad.

Fråga Vårdcentralen

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13

malin.eriksson@forshaga.se

43422kontakt5.p65 2005-08-23, 08:4014
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Isak Cederberg Henriksson Jonathan Cederberg HenrikssonJoline Bakken

Edwin Thorn Emilia Cerovina Söderberg Fröken Lindgren

Alice Högefjord Anton Olesen Jansson Disa Klein

KONTAKTEN
Bebisuppvaktningar. . .
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KONTAKTEN

Lill-Karlsson Lovisa Frödin Lovisa Hagström

Marcus Andersson

Martina Söderlind Måns Enqvist Oliver Noresäter

Lukas Olsson

KONTAKTEN

Malte Landfors

Bebisuppvaktningar. . .
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