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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 kommun-
kansliets sida. Med sig till den
nya familjemedlemmen har hon
blommor och ”Forshaganallen”

inköpt hos Palle Media AB.
Sidorna 2, 19 och 20.

73 procent av de 37 ungdomar som
under årets första hälft deltog i
sysselsättningsprojektet Ungdoms-
garantin har idag fått arbete eller gått
vidare till utbildning.

– Det här är mycket positiva siffror som
visar att arbetsmarknadsåtgärder som
det här faktiskt ger resultat, säger
Roger Nilsson, chef för Arbetsidécentrum.
Det finns bara vinster med att syssel-
sätta ungdomar så här, att låta dem gå
hemma leder ingen vart, tillägger han.

Projektet Ungdomsgarantin är ett sam-
arbete mellan arbetsförmedlingen och
Forshaga kommun som syftar till att
hjälpa arbetslösa ungdomar i åldern 20-
24 år att få jobb. Främst är det ungdo-
mar som varit arbetslösa under en
längre tid som får möjlighet att delta.

Praktikplats
Som mest kan tjugofem ungdomar åt
gången tas emot i Slottet där Anki Coo-
per och Lotta Pettersson som driver
projektet håller till. Med stöd, hjälp och
uppmuntran får ungdomarna lära sig att
skriva CV, ansökan och hur man på bästa
sätt skaffar sig ett jobb. Tio dagar får
man på sig att skaffa en praktikplats
eller jobb och de som inte lyckas får
praktisera inom AIC:s verksamheter
kombinerat med fortsatt tid hos Anki
och Lotta i slottet.

Ungdomsgarantin -tre av fyra i sysselsättning

Lotta Pettersson i Slottet fungerar
som stöd & bollplank åt ungdomarna

Adrian Pettersson fick anställning
efter praktik genom Ungdomsgarantin

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

– När man väl kommer in någonstans är
det bara att visa vad man kan och ge
allt, tillägger han.

Spark i baken
Det är tufft att ta sig in på arbetsmark-
naden idag, särskilt för ungdomar utan
tidigare arbetslivserfarenhet. På  arbets-
förmedlingen är trycket stort och varje
handläggare har många ärenden att han-
tera. Varför Ungdomsgarantin har givit
ett så lyckat resultat tror Lotta beror
på den hjälp och det stöd som de kan er-
bjuda ungdomarna. Något som  det ofta
inte finns tid till på arbetsförmedlingen.
- I ett projekt som det här har vi även
pressen på oss att prestera, att något
ska hända. Det är också det som ung-
domarna själva i ärlighetens namn
uppskattar, att få en spark i baken
och få någonting gjort!

Adrian Pettersson som deltagit i
Utbildningsgarantin sedan oktober förra
året har nu efter tre olika praktikplatser
äntligen fått anställning.
- Jag hade gått arbetslös i sex måna-
der innan jag kom till Anki och Lotta i
Slottet så det var skönt att komma he-
mifrån. Visst blev det tråkigt ibland när
man bara skrev CV och sökte praktik-
platser men jag blev åtminstone mer
motiverad där än hemma. Dessutom
gav det ju resultat, säger han.

Först fick han fem månaders praktik på
Brobergs plåt och svets och senare tre
veckors praktik på Consale. Slutligen
fick han två veckors praktik på Fors-
haga svets och smide AB som sedan blev
förlängt en månad och som idag har bli-
vit en provanställning. Hans råd till an-
dra ungdomar som går arbetslösa är att
söka allt som går att söka.
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Angelicas kommentar

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054 - 17 20 06
angelica.rage@forshaga.se

Det är mycket nu:
Befolkningen ökar i vår kommun...
En babyboom är på gång...
Nya bostäder planeras i Forshaga och
Deje...
Sporthallen i Deje byggs ut och om...
Ny skola och nytt huvudbibliotek i cen-
trala Forshaga planeras...
De kommunala verksamheterna tycks
hålla sina budgetar i år och en ny bud-
get inför 2006 planeras...
Ohälsotalen minskar bland kommunens
anställda...
Villorna i Forshaga och i Deje blir allt-
mer attraktiva. Priserna ökar och det
är ibland snudd på slagsmål mellan
spekulanterna!

Ja, det kan ju tyckas att allt bara är
solsken, så är det nu tyvärr inte. Ar-

betslösheten bland unga under 24 år är
hög och många invandrare har också de,
stora svårigheter att få ett arbete.
Kommunen och den lokala arbetsför-
medlingen träffas numera ofta och för-
söker åtminstone finna meningsfulla
arbetsmarknadsprojekt. Att gå hemma
är absolut ingen bättre lösning.

Vi hoppas att det lokala näringslivet
utvecklas så positivt, att de behöver
mer arbetskraft samt att antalet arbets-
tillfällen ökar i övriga Karlstads-
regionen.

Häromdagen var det kafferep hos några
av de nyinflyttade på Berghaget i Fors-
haga. Vad trevligt hyresgästerna hade
gjort det i de fina lägenheterna!
Vi får se om intresset från ” +55-are” i

Deje är tillräckligt stort, så att FABO
har ekonomiska möjligheter att bygga
även i Deje.
Ni glömmer väl inte att era idéer be-
hövs i utvecklingen av kommunen?
Maila gärna eller skriv på kommunens
hemsida.
Eller varför inte gå med i ett parti?

I media har det skrivits om att det
varit glest bland besökarna på
Forshagaforsens camping. Det ryktas
till och med om att campingen haft noll
beläggning. Det är något som Victoria
Karlsson, turismansvarig i kommunen
dementerar direkt.
– Vi har i år haft drygt 330 gästnätter
och det är en ökning med 20 % jämfört
med förra året. Men vi är inte nöjda
utan strävar efter att bli bättre, inte
minst arbetar vi med att marknadsföra
campingen mer effektivt.

På vilket sätt?
– Från och med nästa år blir vi
medlemmar i SCR (Sveriges Camping-
& Stugföretagares Riksorganisation)
vilket är en viktig marknads-
föringsåtgärd som tar oss ett stort kliv
framåt. Som medlem blir vi omnämnda
i SCR:s informationsmaterial och blir
därmed mer lättillgängliga för
campare. Idag är vår camping kopplad
till fisketurister och vår ambition är
att bredda verksamheten till andra
typer av campare såsom cykelturister
och barnfamiljer, säger Victoria.

Ung camping under tillväxt
Hur ska man förbättra verksamheten?
– Samarbete är en del. Vi för dialog med
entreprenörer som önskar att
samarbeta med oss. Både svenska och
utländska researrangörer har besökt oss
och blivit intresserade av vår camping.
En annan viktig del är att vi lyssnar på
vad campinggästerna efterfrågar och det
ständigt återkommande önskemålet är
möjlighet att få hyra stuga, enligt Victoria.

Ska det byggas stugor på campingen?
– Beslut om att bygga stugor fattas av
förtroendevalda men personligen anser
jag att man bör omhänderta och
utveckla det man en gång valt att satsa
på, menar Victoria. Ett ökat intresse
för stugor bekräftas dessutom av SCR,
tillägger hon.

De besökare som för närvarande gästar
campingen ger Forshagaforsens camping
ett toppbetyg när undertecknad knackar
på husvagnsdörrarna. Börje och Anita
Andersson, Arne Knutsson och Birgitta
Andersson från Örebrotrakten är
campingveteraner och menar att
campingen uppfyller alla de kriterier
som krävs för att kallas en bra camping;

fräscha utrymmen, närhet till natur och
till fiskevatten, samt prisvärt boende.
– De senaste fyra åren har vi besökt
över 40 campingplatser runt om i landet
och av dessa hamnar Forshagaforsens
camping högt på listan, säger Börje
Andersson som är övertygad om att
besöka kommunen även nästa år, då
med en cykel fastspänd på husvagnen,
redo för nio mil bilfri asfalt, Klarälvs-
banan med andra ord.

Victoria Karlsson påpekar att Forshaga-
forsens camping är en mycket ung
camping under tillväxt.
– Rom byggdes inte på en dag. Vi måste
ha i åtanke att tillväxt tar tid och vi
måste ha tålamod med det i inlednings-
skedet, avslutar hon.

Örebrocamparna gillar läget och har
redan planerat att återkomma till

campingen nästa år

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13
malin.eriksson@forshaga.se
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Idrottarna från Forshaga Dagcenter hade stöd från sina supportrar på läktaren

Det var kallt och lite småruggigt när
årets omgång av Omsorgs-VM gick av
stapeln på Tingvalla IP i Karlstad den
20 september. Men trots vädret fick
åskådarna bevittna äkta sann kämpar-
glädje av friidrottarna nere på tävlings-
arenan. Lag från 11 kommuner i Värm-
land, sammanlagt 200 personer var
anmälda till grenarna 100 meter, kula,
längd, stafett och elrullstolsrace.

Och visst fanns det medaljer att hämta
hem för team Forshaga Dagcenter.
Laila Andersson knep bronsplatsen i kula
då hon stötte 5,96 meter. Men allra bäst
gick det för guldtjejen Anne-Marie
Ryberg. Efter en liten formsvacka förra
året var hon rejält revanschsugen i år.
Så efter mästerskapets slut skramlade
inte mindre än tre medaljer runt hen-
nes hals – två guld (kula 6,51 meter
och längd 2,78 meter) och ett brons
(100 meter 20,15 sekunder).

Bra jobbat!

Omsorgs-VM

Ulf Nordström gjorde en tapper insats
i ett av 100-metersheaten

Ann-Marie Ryberg flög längst av alla
tjejer i längdhoppsgropen, (2.78)

Trots att det inte blev några medaljer
var Daniel Andersson nöjd med sina
prestationer under mästerskapen

Elisabeth Westlund står redo för sitt
andra försök i kulstötning...

...liksom Ann Magnusson, som sett
på TV och lärt sig tekniken i kula

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054-17 22 28

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054-17 21 13
malin.eriksson@forshaga.se
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Framgångsrikt filmarbete på Galaxen
I arbetslaget på särskolan Galaxen
Dejeskolan har man under ett par år
arbetat med kommunikation som ett
genomgående tema för verksam-
heten. Att bland annat låta eleverna
ägna sig åt filmproduktion har visat
sig vara ett  lyckat  koncept.

Under året 2003 fick tre av  lärarna gå
en kurs för att lära sig göra animerad
film. Strax därefter köptes en
digitalvideokamera in till skolan och ett
filmarbete med eleverna sattes igång.
Figurer, bakgrunder och annan
nödvändig rekvisita tillverkades och
eleverna som arbetade två och två
tillsammans med en vuxen fick börja
producera egna animerade filmer.
Ungefär en timme tog det att göra en
film som blev en minut lång. De färdiga
filmerna visade eleverna sedan  upp för
varandra med stor förtjusning.

Året därpå utvecklades det hela och ett
lätthanterligt filmredigeringsprogram
köptes in till skolan. Nu skulle eleverna
själva få agera framför kameran.

Elever först skeptiska
Deras första spelfilm blev en version
av ”Rödluvan och vargen” som fick
namnet ”Rödstövel och vargen” Den
var eleverna även med och skrev
manus till.  Syftet var att utveckla det
kommunikationsarbete som tidigare
påbörjats. Filmarbetet blev snabbt ett
populärt inslag i undervisningen och

eleverna ville filma allt som oftast.
Några av eleverna var dock skeptiska
till idén i början men de ändrade sig
snart då de under redigeringsarbetets
gång, såg hur resultatet utvecklades.
Till slut var de till och med oroliga över
att de inte skulle få vara med tillräckligt
mycket i den slutgiltiga versionen.

Succé gav blodad tand
När eleverna sedan blev stolta över
slutresultatet bestämdes det att alla
elever, från förskoleklasser upp till
årskurs fyra på Dejeskolan, skulle
bjudas in på en förevisning.  Denna
blev mycket uppskattad av såväl elever
som övrig personal på skolan.

Efter succén med ”Rödstövel och
vargen” fick  både elever och personal
på Galaxen blodad tand och man ville
göra en uppföljare. Idéerna var många
och tillsammans med eleverna sattes
ett nytt manus ihop. De elever som varit
mest skeptiska till den första filmen,
var nu de som var mest engagerade och
ville ha huvudrollerna.

Positiv uppmärksamhet
Den nya filmen fick namnet ”Sigge fixar
betygen”  och blev fyrtio minuter lång,
nästan dubbelt så lång som den första.
Även denna visades upp för skolans
övriga elever och personal, vilka
imponerades över vad Galaxens elever
kan åstadkomma med rätt stöd i sin
skolgång.

Det var en humoristisk och action-
fylld historia som Dejeskolans elever
bjöds på när Galaxenelevernas film
”Sigge fixar betygen” hade premiär-
visning i Deje Folkets hus under slu-
tet av augusti.

Med roliga ljud- och specialeffekter
skildras  historien om hur bråkstaka-
rna Sigge, Ronny och Ragge på otillå-
ten väg försöker fuska till sig bättre

Det grundläggande syftet med
filmarbetet har varit att få eleverna  att
känna stolthet för utfört arbete men
också att stärka självförtroende och
kommunikationsförmåga.  Filmarbetet
har även  givit Galaxeneleverna en ökad
positiv uppmärksamhet bland skolans
övriga elever och Galaxens arbetslag
hoppas nu att så många som möjligt
ska få möjlighet att se filmerna.

betyg. Dock upptäcker  poliserna Bill
och Bull deras otyg och en vild jakt upp-
står.
Under den fyrtio minuter långa filmen
får vi även möta en rad andra skoj-
friska karaktärer, alla duktigt spelade
av elever och lärare som frikostigt bju-
der på sig själva.

 Niklas Holmberg, Anders Jansson, och
Viktor Ahl som Sigge, Ronny, och Ragge

Poliserna Bill och Bull spelas av
Fredrik Persson och Pelle Bull

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

Arbetslaget Galaxen
0552 - 447 12

Miriam Ellvin som ”väderGreta”

Premiärvisning i Deje Folkets hus
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Vår kommun har ambition att växa
befolkningsmässigt.

Större samhällen har mer utbyggd
service – det finns mer i Karlstad än i
kranskommunerna. Men vi i
kranskommunerna kan erbjuda vår
speciella miljö och en närhet till service
och kommunledning, som är svårare att
finna i en större kommun. Mindre
kommuner måste dock hela tiden vara
uppmärksam så att servicen, varken
den kommersiella eller den offentliga
försvagas.

När vi tittar på det kommersiella
utbudet, kan vi konstatera att det finns
drygt 60 affärer i kommunen, varav ett
25-tal i Deje. Vi har dessutom
specialaffärer med djurfoder,
bilreservdelar, konsthantverk och
golfbutik i Deje och i Forshaga kan vi
finna färghandel, möbelaffär och
sporthandel. Självklart finns
bensinstationer i båda tätorterna.
Friseringar, hud- och hälsovård samt
taxi är annan service som erbjuds.
Utbudet är omfattande och varierande.
För en barnfamilj och även för äldre är
det viktigt att ha tillgång till bra
livsmedelsaffärer.

ATT BO OCH LEVA I DEJE OCH FORSHAGA

Och detta är något som vi finner i såväl
Deje som Forshaga. Vi kan också ståta
med en lanthandel i Olsäter.

Bankerna i Deje har ersatt den
personliga servicen med bankautomat.
Många, särskilt äldre saknar sina
bankkontor. Boende i såväl Deje som
Forshaga når försäkringskassa,
arbetsförmedling och systembolag
endast i Forshaga.

Skolor och förskolor finns väl utbyggda
i båda tätorterna. Just nu pågår
dessutom ett arbete med att utveckla
ett nytt lärcentra. Bibliotek, idrottshallar
och lokaler mm för friluftsverksamhet
hittar vi både i Deje och i Forshaga. En
utbyggnad av sporthallen i Deje är på
gång. Föreningsverksamheten är
omfattande: i vårt föreningsregister
hittar vi 126 föreningar, såväl
idrottsföreningar, kulturföreningar och
andra intresseföreningar.

I Deje finns kommunens simhall medan
Forshaga har kommunens ishall. Ca 350
företag finns i hela kommunen.
Forshaga Företagscentrum har sitt
kontor i Forshaga och har slagit
samman sin verksamhet med Munkfors.
Ett av flera exempel på utökat sam-
arbete mellan kommuner i närområdet.

Folkets Hus, Räddningstjänst, Apotek,
Vårdcentral och Folktandvård finns i
båda tätorterna.

Och uppskattade inslag av caféer hittar
vi både i norr och söder. Tillgången på
matställen är dock betydligt bättre i
Forshaga. Hur skulle vi kunna locka en
restaurang att öppna i Deje?

Numera är medborgarna mer rörliga.
Många pendlar in till sina arbeten i
Karlstad. Viss service finns endast i
Karlstad: gymnasieskola, universitet,
opera, sjukhus och ett stort och
variationsrikt utbud av restauranger och
nöjesställen, mm.

Det är då viktigt för de boende i Deje
och Forshaga att utbudet av allmänna
kommunikationer är omfattande.
Bussförbindelserna med Karlstad är
goda. Drygt 30 turer tur-och-retur
trafikerar både Deje och Forshaga. På
lördagarna går det ca 10 turer, medan
söndagarna har färre än 10 turer. Det
är fyra olika busslinjer som trafikerar
sträckan.Detta innebär att vi kan er-
bjuda nya spekulanter till boende en nära
och bra service, härlig miljö och natur,
och än så länge något lägre huspriser.

Avslutningsvis – vad tycker du att
kommunen ska förbättra sin service
kring och vad bör vi lyfta fram i vår
marknadsföring?

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054 - 17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se

Tårtkalas på Berghaget
För att fira att de första hy-
resgästerna flyttat in i de
nybyggda lägenheterna på
Berghaget bjöd kommun-
ledningen, FABO och Bygg-
bolaget Värmland AB in till
tårtkalas.

De nyinflyttade sågs mysa
Anne Hellström från tekniska förvaltningen

häller upp kaffe till de nyinflyttade.

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

Inflyttning kommer nu ske successivt
fram till den 1 december.

nöjt med kaffe och tårta på sina nya
uteplatser i den värmande september-
solen. På plats fanns även kommunal-
råd Angelica Rage som ville hälsa dem
välkomna.
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Det är inte helt utan anledning som
det nya biblioteket på Skivedsskolan
blivit så populärt bland eleverna. Sko-
lan har nämligen satsat hårt på att
stimulera deras läsintresse.

Såväl nationella som internationella un-
dersökningar visar att barns läsförmåga
sjunker. För att motverka detta har man
på Skivedsskolan under de senaste fyra
åren arbetat med att förbättra biblio-
teket. Nya böcker har köpts in och
gamla har tagits bort. Nu har också lo-
kalerna blivit nya, allt för att stimulera
elevernas läsintresse.

– Man behöver ca 5000 lästimmar efter
det att man lärt sig läsa för att bli en
god läsare, berättar Jenny Gladh,
utvecklingsledare på Skivedsskolan.
Och till det räcker naturligtvis inte
skoltimmarna till. Därför måste vi
hjälpa eleverna att upptäcka läsglädje
så att de på egen hand väljer att läsa
böcker på fritiden, tillägger hon.

Läsglädje på
Skivedsskolan

Bokprat
För att uppmuntra till läsning har man
bland annat infört något som heter Bok-
prat. Då går man ut i klasserna och
berättar om nya eller andra läsvärda
böcker. Ibland anordnas även utställ-
ningar inom olika genrer för att visa
vad mycket olika böcker det finns att läsa.

Biliotekarie Annika hjälperJohan
Cederberg att hitta rätt bland böckerna

Bokslukande fjärdeklassare i Skivedsskolans nya bibliotekslokaler.

Läsning allt populärare
På Skivedsskolan har man nu märkt att
bibliotekssatsningen burit frukt. De ar-
betslag som ägnat mest tid åt läsning
och tid i biblioteket har också genere-
rat bäst resultat. Därför har nu fler ar-
betslag börjat ta efter och läsning har
blivit ett populärt inslag i verksamhete-
rna på skolan. Eleverna slukar böcker
som aldrig förr och personalen gläds åt
den positiva utvecklingen. Nog kan man
påstå att de lyckats med konsten att
förena nytta med nöje.

Natasja Bergman ligger upp halva
nätterna och smygläser

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

Lånarstorm
I biblioteket står både skönlitteratur och
faktaböcker prydligt uppställda för att
locka till läsning. Ett mysigt läsrum finns
för den som vill slå sig ned. I biblioteket
finns även bibliotekarie Annika som kän-
ner barnen och hjälper dem att hitta rätt
böcker. Det är nämligen viktigt att böck-
erna varken är för svåra eller för lätta
att läsa för att läsningen ska bli lust-
fylld. Och nog har läsning blivit någon-
ting lustfyllt bland skolans 294 elever.
Sedan bibliotekets nyöppning vid termins-
start för fem veckor sedan har inte
mindre än 1509 stycken böcker lånats ut.

– Jag gör nästan ingenting annat än lä-
ser, säger Natasja Bergman som går i
fjärde klass. Det är så roligt att jag till
och med ligger uppe halva nätterna och
smygläser, tillägger hon glatt.

Alla försteklassare på Skivedsskolan får
en introduktion i hur biblioteket fung-
erar för att lära sig låna böcker. Att ti-
digt uppmuntra till läsning anses ha stor
betydelse för barnens framtida läsva-
nor. Enligt skollagen ska alla skolor ha
ett eget skolbibliotek men tyvärr så ser
det inte riktigt ut så i verkligheten.
– Det är synd, tycker Jenny som menar
att skolbiblioteket ofta är det första
eller till och med det enda bibliotek som
många barn kommer i kontakt med.
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Uffes Dentalteknik AB

Forts. nästa sida

De anställda på företaget. Från vänster: Thomas Strandh, Sofia Söderlind,
Inger Karlsson, Ulf Rönning, Lena Wallman-Alster och Johan Rönning

Fyra snabba till Ulf:

På visitkortet står det?
Tandtekniker
Färdsätt till och från jobbet?
Går, cyklar, åker bil beroende på
väder
Matlåda eller äta ute?
Äter hemma
Drömyrke som liten?
Långtradarchaufför

På Uffes Dentalteknik i Forshaga är det
dags för fikarast när undertecknad häl-
sar på. På övervåningen i samma bygg-
nad som Rubb och Stubb, håller företa-
get till och det är i det alldeles nyss
tillbyggda lunchrummet som jag får slå
mig ned. Färskt bröd till kaffet serve-
ras idag liksom alla andra dagar, och
samtliga anställda samlas kring bordet.

Ulf Rönning är ägare till företaget och
startade upp sin verksamhet i Forshaga
1991. Han är utbildad tandtekniker och
har varit verksam i sitt yrke i 30 år, ett
yrke som han rent ut sagt halkade in
på.
– 1967 fick jag ett erbjudande om att
börja en elevutbildning på Tandtekniska
Laboratoriet i Arvika. Där fick jag gå
som lärling i två år. Sedan gick jag
Tandteknikerhögskolan i Göteborg och
därefter gjorde jag praktik. Så från elev
till färdig tandtekniker var utbildnings-
processen fyra år, berättar Ulf.

Hans arbetsplatser har varierat. Efter
avslutad utbildning blev han anställd på
det laboratorium där han tidigare gick
som elev och sedan bar det av till Folk-
tandvården i Karlstad innan han slutli-

gen bestämde sig för att starta eget.
Först i Karlstad tillsammans med kom-
panjoner, senare som egenföretagare i
Forshaga.
– Jag tog över lokalen efter kommunen
som ägde fastigheten då, och
iordningsställde den till ett laborato-
rium, säger Ulf.

Uffes Dentalteknik AB tillhandahåller
tandersättningar av olika slag. De till-
verkar proteser, kronor, bryggor och
implantat. Det händer att patienter som
är i akut behov av vård uppsöker före-
taget direkt och får hjälp men framför
allt är målgruppen tandläkare i när-
området som skickar beställningar. En
vanlig arbetsprocess kan vara att före-
taget får in en beställning från en tand-
läkare vars patient exempelvis behöver
en ny tand. Tandläkaren tar ett avtryck
i lera i patientens mun och skickar
avtrycket till labbet på Uffes Dental-
teknik, tillsammans med uppgifter om
vilket material tanden ska tillverkas av,
färgnyans på tanden etc. På labbet gju-
ter man avtrycket i gips för att kunna
se hur patientens bett fungerar samt
hur formen på tanden ska se ut, innan
tillverkningen av tanden börjar. Från

tandbeställning till leveransklar tand är
tiden ungefär en vecka.

De sex anställda på företaget har alla
sina respektive specialistområden.
Medan Ulf specialiserat sig på tillverk-
ning av implantat är kollegan Thomas
expert på metallkonstruktion. Ulfs dot-
ter Sofia arbetar mest och bäst med
keramer och Lena är porslinstekniker.
Inger ansvarar för proteserna och Ulfs
son Johan är tandtekniskt biträde samt
sköter leveranser och transporter. Så
med fadern som ägare och sina två barn
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Forts. Företag i fokus

som anställda är det inte så konstigt
att det känns familjärt när man besö-
ker företaget. Sammanhållningen ver-
kar väldigt bra och det råder god stäm-
ning på företaget. Dessutom märks det
att Ulf trivs i rollen som företagare.
– Det innebär så många fördelar. Frihe-
ten och möjligheten att fatta beslut,
välja utveckling och inriktning av sin
verksamhet är bara några, menar Ulf.
På frågan om det inte finns några nack-
delar som egenföretagare tvingas Ulf
tänka efter en bra stund innan han rik-
tar sin blick mot son och dotter tvärsö-
ver bordet.
– Det skulle i så fall vara att man inte
har lika mycket tid över till sin familj,
erkänner han, och barnen nickar in-
stämmande. Tidigare hade företaget
endast tre anställda och då blev det
sällan under 60 arbetstimmar i veckan.

Men hårt arbete lönar sig, Ulfs verk-
samhet går bra. Som det ser ut i dags-
läget finns inga orosmoln. Konjunktu-
ren styrs till stor del av tandvårds-
politiken och de reformer som fast-
ställs. Ulf känner att han har uppnått
den optimala storleken på sin verksam-
het och strävar inte efter att bli så
mycket större. Snarare handlar det om
att bibehålla den strukturen som finns
och fungerar idag.

Att placera verksamheten i Forshaga
föll sig naturligt eftersom Ulf själv bor
i kommunen.
– Att det sedan ligger en dentaldepå i
kommunen innebär ju en bonus, me-
nar Ulf och syftar på företaget Fors-
haga Dentaldepå varifrån Ulf gör sina
materialinköp.
– Som företagare i en liten kommun är
man är ju beroende av varandra, så
det är viktigt att vi hjälps åt, säger
Ulf. Genom att samarbeta och anlita
företag som är verksamma i kommu-
nen skapas på sikt bättre företagsklimat
som gynnar inte bara företagarna utan
alla i kommunen.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054 - 17 21 13
malin.eriksson@forshaga.se

Sångsällskapet Damer & Herrar, som
firar 25-års jubileum senare i höst,
har under helgen 16 -18/9 besökt vår
norska vänort Råde och där samman-
strålat med kören ”Tomb kammerskor”
som har sin bas på Tomb Jordbruks-
skole. Vi var 20 personer som lämnade
Forshaga och lika många som kom tillbaks
även om vi gärna hade stannat längre.
Vi har förberett oss genom att vi har
skickat noter mellan körerna. Vi har
alltså övat på annorlunda norska låtar.
De har ju förstås tvingats öva på våra
konstiga melodier. När vi åkte kände
vi att vi kunde detta tillräckligt bra
för att kunna göra en gemensam
konsert. Det visade sig vara fel. Vi
hade lagt ner tid på att öva texter och
när vi kom dit för att öva tillsammans
visade det sig att det var tempo och
känsla som var viktigare. Nåja vi har
ju erfarenhet så det var inga problem
att hitta det gemensamma språket,
nämligen musikspråket.
Det blev en intensiv helg med många
trevliga möten. Vi gjorde bl. a. en
utflykt till Gamle byn i Fredrikstad
med nordens bäst bevarade
fästningsstad, som har anor från
1600-talet.

Bejublad Körresa med en svensk ”kammarkör” utan detta
är ett glatt sällskap som ”liker og synge
på kammern” och det passade oss
perfekt. Vi blev faktiskt hembjudna till
Mona, en av deras damer, som glatt tog
emot oss 20 plus lika många från den
egna kören. Som ni förstår hade deras
gästfrihet inga gränser.

Anders Halvarsson
Ordförande i Sångsällskapet

Damer och Herrar

Le grand finale med samtliga körmmedlemmar på scen

Givetvis hade vi många trevliga möten
med våra värdar i ”Tomb kammerskor”
som också firar jubileum. De har hållit
på i 10 år. Det är skäl att tala om att
en ”kammerskor” inte ska jämföras

På söndagen gjorde vi en gemensam
konsert i Tomb kirke och många
kramar senare åkte vi tillbaks hem till
Forshaga. Trötta men lyckliga kom vi
hem och nu laddar vi för vår egen
jubileumskonsert den 15 oktober. Då
hälsar vi alla Forshaga-bor välkomna
till kyrkan.

Ja, men Tomb kammerkor då kommer
de hit? Ja, till våren är det planerat.

Lördagskvällen avslutades med
pizza och sång
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LÄSTIPS från Biblioteket

Öppettider:

BARN/UNGDOMSBÖCKER

Milda makter
Arto Paasilinna

Gud är trött på människorna och hur
det ser ut i världen. Det var inte så här
han tänkt sig att det skulle bli. Ett sab-
batsår, en välbehövlig semester, skulle
vara på sin plats.
Men vem ska träda i hans ställe? Vem
ska agera Gud och ta ansvar för mänsk-
ligheten? Sankte Per och ängeln Gabriel
vill inte axla ansvaret. Det bästa vore
om en helt vanlig människa kunde bli
Guds vikarie.

Tornkransförare Birger Ryynänen trivs
bra på det stora hela med livet. Han
tycker bra om sitt självständiga arbete
högt uppe i luften även om det ibland
kan vara ganska långtråkigt. På senare
år har han försökt samtala med Gud.
En dag knackar någon på hans kran-
hytt och det visar sig vara ingen min-
dre än ängeln Gabriel som meddelar att
Ryynänen utsetts till att bli nästa Gud.
Ett erbjudande av det här slaget kan
man knappast tacka nej till. Redan
nästa dag är Birger redo att bege sig
till en gammal borg högt uppe i de bul-
gariska bergen. Det är nämligen där
hans nya arbetsplats, himlen ligger…

Den hemliga trappan
William Corlett
Vad är det för ont som lurar i det gyl-
lene huset? Barnen vet…

Syskonen William, Mary och Alice till-
bringar jullovet i det gyllene huset i den
gyllene dalen, på gränsen till Wales. Det
dröjer inte länge förrän de upptäcker
att det är något mystiskt med det gamla
huset. Vilka är de märkliga djuren som
verkar kunna läsa deras tankar? Vad är
det som får dem att dras till hemlighe-
ten i tornrummet? Och vem är Stephen
Tyler?

Kattkalaset
Viveca Lärn & Anders Hultman

Rut jobbar på café och vill helst ha en
hund. Men en dag kommer katten Bus
hem till henne, en katt som är van att
ta för sig. Och Bus bestämmer sig för
att bli kvar. Så fort hans nya matte har
åkt iväg bjuder han in alla sina katt-
kompisar till ett hejdundrande kalas.
Festen varar ända tills grannhunden
Knut dyker upp på andra sidan staketet.
Då blir det plötsligt allvar!

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

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

Fredag 10-14

Karavanen har haft besök av vice am-
bassadören Foud Lamin och hans fa-
milj. Ambassaden har under en längre
period varit en viktigt samarbetspart-
ner för Karavanen. De har hjälpt till med
viktig dokumentation inför de bistånds-
resor som genomförts. Foud Lamin var
intresserad av att träffa medlemmar
från Karavanen strax innan nästa
biståndsresa (4/11) för att se arbetet
från den andra sidan. För oss i Karavanen
var det angeläget att träffas då det un-

Karavanen har haft betydelsefullt
besök från Marockanska ambassaden

derlättar inför fortsatt samarbete.

Madelene Nilsson
Sekreterare Karavanen
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Just nu byggs det för fullt ute på
Bergsgården. Stallet har renoverats
och snart ska även ridhus och ridbana
stå färdigt. Men området är inte tänkt
att bara intressera ridfolk.

Kvarntorps häst- och aktivitetscenter är
en ideell förening som sedan starten
2003 kämpat för att få ett ridhus där
folk kan samlas och träna olika aktivi-
teter tillsammans. Tack vara Nils Mag-
nus Nilsson som äger Bergsgården och
600 000 kronor i föreningsstöd från
Forshaga kommun har drömmen nu gått
i uppfyllelse.

Nya träningsmöjligheter
Att det fanns ett behov av nya tränings-
möjligheter för ryttare har redan
märkts. Det nyrenoverade stallet hann
knappt bli färdigt innan alla sjutton
boxar var uthyrda till privata hästägare.
Stallet som är fint och fräscht har både
duschspilta och ett speciellt torkrum för
hästarnas täcken.

De nyinflyttade hästarna verkar trivas
bra, Jenny Franzén som driver fören-
ingen menar att till och med oroliga
hästar blivit lugna när de kommit ut till
Bergsgården. Och detta trots det inten-
siva byggandet som pågår just nu.

Tävlingsbana
På det stora grusområdet bredvid stal-
let står traktorer och grävskopor redo
att ta sig an arbetet med att färdig-
ställa ridbanan. Med måtten fyrtio
gånger åttio meter kommer den bli till-
räckligt stor för att kunna användas för
tävlingar. Något som Jenny tycker är
viktigt för att det ska bli full aktivitet
på området.

Bortanför banan kommer sedan
ridhuset att byggas. Vecka 41 börjar
stomresningen och sedan rullar det på.
Det kommer att bli en stor ljus lokal
med träfasad, tänkt att passa för trä-
ning inom det mesta från ridning och
hund- och kaninsport till fotboll med
mera.

Fiskebrygga
På området finns även ett vandrarhem
öppet under sommartid vilket skapar
bra möjligheter för att anordna täv-
lingar, kurser eller läger. En tanke är
bland annat att under sommaren hålla
lantläger för barn och ungdomar. Tänk
vad spännande att få sova en natt på
höloftet, fiska och paddla kanot. Pla-
ner finns nämligen på att bygga en fiske-
brygga nere vid vattnet där även kano-
ter skulle kunna finnas tillgängliga.

Fler föreningar
Bergsgården med sina byggnader, sitt
natursköna läge och närheten till skog
och vatten är perfekt för föreningsak-
tivitet tycker Jenny som hoppas att fler
ska komma till. Det finns möjlighet till
det mesta på området och hon uppma-
nar därför att den som har någon idé
ska ta kontakt med henne. Målet är att
inte bara ridfolk ska husera på områ-
det utan att en blandning av olika in-
tressen ska finnas samlade och tillsam-
mans skapa en spännande och livfull
atmosfär.

Mångfald vision för nya Bergsgården

Hästarna är lugna och trivs bra trots det intensiva byggandet på Bergsgården.

Arbetet med ridhuset och ridbanan
kommer att bli färdigt under hösten

Marie Kåberg och Susanne Trygg är
två av dem som fått nya stallplatser

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28
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Den 2-16 juli hölls det läger på
Arnäsgården för tjugofyra barn i ål-
dern 11-14 år. De kom tillsammans
med fem ledare från staden Kobrin i
Vitryssland. Det här var det femte läg-
ret som Baptistmissionen/SBUF I
Värmland arrangerade för barn som
lever i följderna av kärnkraftsolyckan
i Tjenobyl för snart tjugo år sedan.

I december 2004 fick vi bud om att inga
kristna grupper skulle få lämna Vitryss-
land för några veckors lägervistelse. Då
skrev representanter för Baptist-
missionen i Sverige, Danmark och Tysk-
land brev till parlamentet i Vitryssland.
De beskrev vår lägerverksamhet och
vilken stor betydelse den har för barn
och ungdomar. Detta ledde till att vi-
sum kunde skaffas och att vi fick tillå-
telse för att anordna läger i juli 2005.

Ett paradis
Efter ca 40 timmars resa med buss och
färja anlände lägerdeltagarna till Arnäs
strax före klockan fyra på morgonen.
De förvånades över hur ljust det var
här så tidigt på morgonen. Redan efter
första dagen tyckte de att de kommit
till ett paradis. Luften var ren, naturen
så vacker och kranvattnet gick att
dricka. Dessutom behövde man inte
duscha efter att ha badat i Visten och
maten som var jättegod fick man ta
flera gånger av.

Förmiddagarna på lägret ägnades åt
bibelstudier i tre grupper. Efter lunch
och vila ordnades olika aktiviteter som
tygtryckning, tovning, fiske, sport,
bad, målning, lek, bygge av gunga, tips-
promenad med mera. Kvällarna avslu-
tades med lägerbål, sång och aftonbön.

Spännande utflykter
Några utflykter gjordes till Karlstad, Kil,
Västra Ämtervik och Forshaga. I Karlstad
åkte vi Solabåten och badade i bad-
huset. Alla tyckte att besöket i badhuset
var underbart roligt eftersom badhus
är någonting ovanligt och dyrt i Vitryssland.

Knappt hälften av barnen kunde simma
varpå vi lånade med oss simdynor från
badhuset. En av utmaningarna på läg-
ret blev att lära sig simma tio meter
med eller utan simdyna. Efter en och
en halv vecka klarades detta av alla!
Det var fantastiskt att se deras glädje
över de personliga simrekorden.

Under vårt besök i Västra Ämtervik
klappades djuren lite extra, för när man
kommer från en stor stad i Vitryssland
är det nästintill exotiskt att få komma
ut på landet i Sverige.

Rena julafton
Besöket hos tomten i Forshaga var
också uppskattat. Han tog väl hand om
våra långväga gäster och, kan ni tro,
han delar även ut paket på sommaren!

Vid gudstjänster i Kil och Karlstad samt
under en Öppet-hus-kväll på lägret
sjöng barnen av hjärtans lust vackert i
kör. Flera av dem spelade också piano,
gitarr och valthorn.

En kväll fick vi njuta vitrysk speciali-
tet som ledarna hade lagat till. Det var
raggmunk med inbakad korv samt
gurk- och vitkålssallad med crème
fraiche som serverades. Jättegott!

Solen strålade över Arnäs nästan varje
dag men regnskurarna som föll under
lägrets sista dagar gjorde inte barnen
ledsna. Då fick de använda sig av regn-
kläder som var en ny spännande erfa-
renhet!

Det känns roligt och meningsfullt att få
vara med och göra någonting bra för
dem som inte har samma möjligheter
som vi i Sverige. Tack alla ni i Fors-
haga kommun som på olika sätt har bi-
dragit till att göra detta läger möjligt.

Annika Fall
Lärare

054 – 17 22 86
annika.fall@forshaga.se

På kvällarna samlades alla  runt lägerelden vid Arnästjärn

Lägret bjöd på mycket skoj och
aktiviteter

Vitryska barn på läger i Deje
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Niklas Holmberg, 12 år från Galaxen
Dejeskolan, deltog i särskole-SM i frii-
drott på Stockholm Stadion under sista
helgen i augusti. Han hade kvalificerat
sig till tävlingen  genom att vinna
distriktmästerskapet i Kristinehamn
tidigare under sommaren.

Niklas var en av de ungdomar som re-
presenterade Värmland i SM-tävling-
arna och han deltog i grenarna höjd-
hopp och längdhopp.

Förutom dessa två grenar tävlades det
även i löpning (60 meter, 100 meter och
400 meter) och kula. Värmlandslaget
som bestod av ca 15 deltagare åkte med
buss från Karlstad på fredagen och sov
över två nätter i idrottshallen på
Engelbrektskolan i Stockholm.

I längdhoppet kom Niklas på fjärde plats
efter att ha hoppat 3.43 meter. Åtta
centimeter fattades till bronsmedaljen.
Även i höjdhoppet kom Niklas på fjärde
plats efter att ha tagit sig över 110
centimeter. Den här gången var Niklas
endast fem centimeter från tredje-
platsen. Segerhoppet mätte hela 130
cm.

Niklas fyra i Friidrotts-SM

Niklas hopp mätte 3,43 m

Värmlandsrepresentanter på
Stockholm Stadion

På lördagskvällen åkte samtliga delta-
gare till Gröna Lund. Där tyckte Niklas
att det var roligast att åka ”Jetline”,
som är en slags berg-och-dalbana.
På söndagseftermiddagen åkte laget
tillbaka till Värmland igen.

Anders Jansson
Lärare

0552 - 447 12
anders.jansson@forshaga.se

”Lek på is” är en skridsko-
skola för pojkar och
flickor i Forshaga IF:s regi.
Säsongen 2005/2006 vän-
der sig skridskoskolan till
barn födda -99 och yngre

klubba som hjälpmedel. För de barn
som behöver hjälpmedel i form av
koner eller små målburar för att hålla
balansen finns en del av isytan till för-
fogande med instruktörer. Första till-
fället med klubba är sedan den 30 ok-
tober.

För att delta i skridskoskolan behöver
du vara medlem i Forshaga Idrottsför-
ening. Det kostar 100 kr per person
eller 250 kr per familj. Medlemskapet
gäller för kalenderår. Om du först vill
prova en eller ett par gånger går det
bra utan medlemskap.

Obligatorisk utrustning är halsskydd
och ishockeyhjälm med galler (tejp med
namn på hjälmens framsida).

För mer information se vår hemsida
www.forshagahockey.se. Under rubriken
ungdom finns den senaste informationen.

Varmt välkomna tillskridskoskolans verk-
samhet på söndagar klockan 9.00 - 10.10.

Succén ”Lek på is” har startat

Under skridskoskolans förra säsongen deltog ca 50-60 barn per träningstillfälle

men ger även plats för äldre barn som
vill prova på. Vi startade den 25 sep-
tember men alla som vill vara med är
hjärtligt välkomna till Ängevi ishall
på söndagar  klockan nio.

Under föregående säsong provade 140
barn på verksamheten inom skridsko-
skolan, med ett snitt på mellan 50-60
barn per tillfälle. Målsättningen den här
säsongen är att överträffa detta.

Vi har ingen åldersgräns nedåt i åld-
rarna utan vi menar att skridskoåkning
kan påbörjas när barn kan gå och
springa. Genom inlärning och utövning
av skridskoåkning ges en fantastisk
möjlighet att träna och förbättra sin
balans, motorik, koordination och kon-
dition. Skridskoåkning är en bra fysisk
och framförallt rolig aktivitet.

Vi startar verksamheten med fem
veckor utan klubba för att ge grunder i
balans och åkställning utan att använda
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Nytt för gymnasieungdom i Forshaga

Gymnasieungdomar i Forshaga kommer f r o m 7 okt. ha möjlighet att odla deras fritidsaktiviteter/intressen eller testa på
nya, tack vare initiativ mellan Forshaga kommun och stiftelsen BTL som har gett Kenneth Lill och hans medarbetare i
uppdraget att starta upp fritidsverksamhet för gymnasieungdom i Forshaga. Vissa förslag finns men meningen är att

ungdomarna själva skall kunna styra viss del av verksamheten via sina egna önskemål.
I samband med detta kommer en enkät att skickas ut till alla 16 åringar i Forshaga.

Sponsorer: Forshaga kommun, stiftelsen BTL i samarbete med Ungdomscentrum.

Boka plats på open stage, kom med egna förslag på happenings
Se oss på www.D-DOORHOUSE.se

Allt är möjligt på

Möjligheter varje dag vi har öppet: It-Café-Biljard-Dart-Schack-Filmhörna

Måndagar: turneringar i bl a biljard, och dart

Onsdagar: ev. film / teater

Fredagar: Open stage för Forshagaungdomar,

musik, teater, stand-up, etc.
Allt som passar på en scen är OK

D-DOORHOUSE
Skivstagatan 3 Forshaga

-har premiär fredagen den 7 oktober

På scen från kl. 18
lokala förmågor + surprise

Max 150 pers. Kom i tid
Efter spelningen visas lokalerna upp och det bjuds på

dryck med tilltugg

Övrig verksamhet
öppnar 10 oktober

D-DOORHOUSE
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Sommaren 2005 är idag endast ett
minne blott och ännu ett gäng
drömsommarjobbare har påvisat sitt
brillianta entreprenörskap i Forshaga
kommun. Denna sommar har nio
ungdomar fått chansen att prova på
sina drömsommarjobb.

Under sommarlovets första vecka kom
nio förväntansfulla ungdomar till
Ungdomscentrum för att påbörja sina
drömsommarjobb. Alla hade väl
genomtänkta planer och idéer men det
blir inte alltid som man har tänkt sig.
Meningen med drömsommarjobb är
inte att resultatet ska bli det bästa utan
att man lär sig något på vägen dit.
Planerna och idéerna kanske måste
korrigeras under arbetets gång och
sedan blir resultatet så bra som möjligt
utifrån det.

Den här sommaren har Magnus planerat
och genomfört en öppet hus kväll i
kommunens nya skatelokal. Kvällen
erbjöd bl a korvgrillning, musik-
uppträdande och filmvisning. Ett
lysande tillfälle för kommunens
invånare att besöka skatarnas
efterlängtade lokal.

Robert, Fredrik och Rebecka hade
tröttnat på hur Går´n i Deje såg ut och
ville själva göra någonting åt det.
Tillsammans med Christer från AIC har
de målat om Går´ns tråkiga
källarväggar i färgglada nyanser.

Tomas och Jerry har tillsammans skrivit
ihop ett lekhäfte för barn i förskoleålder.
Tyvärr fick de aldrig chansen att
använda häftet i någon förskoleklass.

Karin har med sitt hjärta av guld, hjälpt
pensionärer med trädgårdsarbete.
Någonting många trodde var för bra för
att vara sant.

Sist men absolut inte minst kan vi stolt
berätta om Emelie och Isabel som har
gjort ett fantastiskt bra jobb, en
teaterskola för barn. Från en suveränt

Ruskigt kul på Skivedskolans Dag
Den 7 september bjöd Skivedskolans
Dag som brukligt på mycket skoj och
aktiviteter.

För den som var spelsugen fanns ett
antal lotterier att välja mellan. Hos
Niklas och Julia kunde man satsa på
sitt lyckonummer.

Lika ruskigt var det utomhus där reg-
net öste ned. Men det hindrade inte
Emmy Kjellberg från att ta en tur på
ponnyn Charathons rygg.
- Han är så snäll! försäkrade  hon.

Nytt för i år var Spökhuset där man, om
man vågade sig in, kunde få se livs
levande spöken. Ruskigt kul tyckte
eleverna om att få skrämma fröken.

All förtjänst från dagens färsäljning
kommer att användas till inköp av lek-
saker och annat önskat material.

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

Sommarens Drömsommarjobbare!

välgjord jobbansökan till ett mycket
lyckat resultat. Så länge vi har
ungdomar som dessa nio i vår kommun
är framtiden säkrad

Madelene Nilsson
Ungdomscentrum

054-17 22 72
madelene.nilsson@forshaga.se

Isabel och Emelie tillsammans med barnen i teaterskolan
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SKOLLUNCH
Vecka 40 (6 - 7 oktober)

tors: Köttbullar, potatismos,
ättiksgurka

fre: Chickenbits, sås, ris

Vecka 41 (10 - 14 oktober)

mån: Bratwurst,  potatismos
tis: Biff Stroganoff, ris

ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg
tors: Måltidens dag!!

fre: Köttfärssås, spagetti

Vecka 42 (17 - 21 oktober)
mån: Potatisbullar / Blodpudding,

lingon
tis: Mexigryta, pasta

ons: Tomatbräserad falukorv,
potatismos

tors: Fiskarens festgratäng, potatis
fre: Oxjärpar, sås, potatis

Varje dag serveras:
Salladsbord, matfett, mjölk

och bröd.

DEJE OCH FORSHAGAMatsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 40 (6 – 9 oktober)
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 41 (10 – 16 oktober)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm med mjölk.
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.
Torsdag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk.
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsaker. Soppa.
Lördag: Köttförsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor med grädde.
Söndag: Köttgryta, grönsaker, potatis. Vaniljpudding med bärsås.

Vecka 42 (17 – 23 oktober)
Måndag: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker. Soppa.
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail.
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt.
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk.
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äppelmaräng med grädde.

Vecka 43 (24 – 30 oktober)
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm.
Onsdag: Fiskarens festgratäng alt. Dragonfisk, potatis, ärter. Ananaskompott.
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt.
Fredag: Lunchkorv, senapsås, potatis, grönsaker. Soppa.
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel- och kanelkräm.
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp.

Vecka 44 (31 oktober - 6 november)
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 45 (7 – 13 november)
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

Anhörigvårdarnas situation och
betydelsefulla insats har blivit
alltmer uppmärksammad.För
att synliggöra det gemensamma
arbetet kommer en nationell
anhörigdag att anordnas över
hela landet, så även i Forshaga.

Torsdag 6 oktober kl. 14 inbjuder
anhörigföreningen i Forshaga
kommun till en samling i B.T.L.

Kommunalrådet Angelica Rage,
och kommunens medicinskt an-
svariga sjuksköterska Britt-Marie
Johansson kommer att tala.
Vissångaren Stefan Molang un-
derhåller med sång och musik.
Det blir kaffeservering och in-
formation om anhörigföreningens
verksamhet i Forshaga kommun.

Allmänheten hälsas
hjärtligt välkommen!!!

Nationell anhörigdag
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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

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

OKTOBER
18 sept - 14 okt Utställning med blyertsteckningar av Lars-Erik Asplund, Munkfors, i
Forshaga bibliotek. Arr. Konstföreningen Lusten
5 Kl. 19 Modevisning i Forshaga Hotell Gästis. Entré 165 kr, biljetter säljes hos Kläd-
butiken i Forshaga
6 Kl. 10-16.30 ”Dyslexidag” i Forshaga Folkets hus. Föreläsningar med John Åhman,
Frölunda Data, Roger Bodin, Lärareförbundet, Anders Halvarsson och Liselotte
Kullenberg. Föreläsning + lunch 50 kr. Arr. FMLS Södra Värmland, ABF och LO
6 Kl. 14  Anhörigföreningen i Forshaga kommun inbjuder till nationell anhörigdag i B. T. L.
Information och föreläsningar.
7 Kl. 20 Handboll div III herr ”Brukspôjkera-Falköping” i Deje Sporthall
8 Kl. 10 Örtagårdsdag på Forshaga Hembygdsgård
8 Kl. 12 Handboll Newbody cup, C-flick -93 i Deje Sporthall. Deltagande lag:
Brukspôjkera, Skara 2, Guldkroken, Höfers, Backa och Önnered
8 ”Barnen -vår framtid”, Forshaga Folkets hus. Kl. 13-17 Barn och ungdomar uppträ-
der, skapande verksamhet, miljötävling mm. Kl. 17-19.30 Disco för de lite yngre.
Kl. 20-23 Disco för de lite äldre. Arr. Rädda Barnen Forshaga
9 Kl. 9  ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn födda -99 och yngre i Ängevi Ishall
9 Kl. 10-12 Tipspromenad vid skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
9 Kl. 14 Innebandy div II herr ”GS 86-Solfjäderstadens IBK” i Grossbolshallen
9 Kl. 14 Bingo Ängevi IP Forshaga
9 Kl. 14.30 Handboll div II dam ”Brukspôjkera-Borås” i Deje Sporthall
9 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L. Caféprogram med musik gäster,kaffe,allsång och tävling
9 Kl. 18-20 Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
10 Mästarmöte KM Finaldag golf Arr. Forshaga golfklubb
11 Kl. 9.30-11 Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Urban Persson, sång & musik
11 Damavslutning golf Arr. Forshaga golfklubb
11 Kl. 17 Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden
14 Kl. 19.30 Innebandy div II dam ”GS 86-SK Örnen” i Grossbolshallen
15 Kl. 14.30 Handboll ICA-cup fl-91 i Deje Sporthall. Deltagande lag: Brukspôjkera,
Cyrus, Westermalm, Aranäs, Särökometerna
16 Kl. 09 Handboll ICA-cup fl-91 i Deje Sporthall fortsätter
16 Kl. 9 ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn födda -99 & yngre i Ängevi Ishall
16 Kl. 10-12 Tipspromenad vid skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
16 Kl. 14 Bingo Ängevi IP Forshaga
16 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L. Caféprogram med musik gäster,kaffe,allsång och tävling
16 Kl. 18-20 Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille
och Ulleruds Folkdanslag
18 Kl. 9.30-11 Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Mitt liv på hjul med
gitarr och bibel, Sven-Erik Sundström sjunger o spelar
18 Kl. 17 Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden
18 Kl. 19 ”Kosovo” föreläsning om ett värmländskt projekt i Kosovo i syfte att öka
förståelsen för andra människors livssituation med Emma Rung. Forshaga Folkets hus.
Avgift 30 kr (under 20 år gratis). Arr. ABF
22 Kl. 10 ”Tomtehälja” hos Wermlandstomten i Halla. Angelica Rage inviger, tomtar
från Sverige och Norge, underhållning av Deje dragspelsklubb och trubadurerna Stefan Molang och Haakon Pedersen. Tivoli,
hoppborg, ponnyridning, häst o vagn, fiskdamm. Tomtarna bjuder på gröt och godis. Försäljning.
22 Kl. 14.30 Innebandy div II dam ”GS 86-Åmotfors IF” i Grossbolshallen
22 Kl. 17 Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden
23 Kl. 9 - 10.10 ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn födda -99 och yngre i Ängevi Ishall.
23 Kl. 10-12 Tipspromenad vid skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
23 Kl. 12 ”Tomtehälja” hos Wermlandstomten i Halla. Tivoli, grötbjudning och försäljning. Kl. 14 underhåller bröderna
Öjeberget från Nyskoga.
23 Kl. 13.30 Innebandy juniorallsvenskan herr ”GS 86-Lillån IBK” i Grossbolshallen
23 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L Skivsta3, caféprogram med musik gäster, kaffe, allsång och tävling
23 Kl. 18-20 Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille och Ulleruds Folkdanslag
24 okt - 11 nov ”Min bild av Karlstadsregionen”, fotoutställning i Forshaga bibliotek
25 Kl. 9.30-11 Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Gladjazz med Swing Cats från Karlstad
25 Kl. 17 Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden
28 Kl. 20 Handboll div III herr ”Brukspôjkera-Gustafsberg” i Deje Sporthall
29 Kl. 10-12 Cancerfondens Riksmarsch vid skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
30 Kl. 9 - 10.10 ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn födda -99 och yngre i Ängevi Ishall. Första gången med klubba
30 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L Skivsta3, caféprogram med musik gäster, kaffe, allsång och tävling
30 Kl. 18-20 Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och Ulleruds Folkdanslag

NOVEMBER
1 Kl. 9.30-11 Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Senaste nytt från riksdagen Vivianne Gerdin (c)
1 Kl. 17 Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden
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Solen strålade denna sensommar-
lördag då det var dags för invig-
ningen av den fjärde etappen av Klar-
älvsbanan som nu sträcker sig från
Karlstad i söder till Uddeholm i norr.
Färdigställandet av de 30 nordligaste
kilometrarna firades med fest och ak-
tiviteter i Munkfors.

Redan klockan elva på förmiddagen bör-
jade aktiviteterna. Först ut var ett
minimarathon på 4219 meter mellan
Stensdalen och Munkfors centrum för
inlinesåkande och löpande ungdomar.
En timme senare var det dags för de
äldre att rulla fram på perfekt asfalt
mellan Deje och Munkfors i Wermlands
Inlinelopp.

Wermlands Inlinelopp
Det var sjätte året i rad som tävlingen
anordnades och nära tvåhundra åkare
deltog. Vinnare blev Johan Homås från
Hallby, som segrade efter att ha över-
rumplat karlstadsåkarna Johan Olsson
och Matte Bruus med ett ryck direkt
efter spurtpriset. Segrartiden stannade
på strax under 59 minuter och höll en
snitthastighet på ungefär 30 kilometer
i timmen. Damklassen vanns av Mia
Petersen från Team Branäs Lillsport på
tiden 58.10 minuter.

Lovord
Många var de som efter loppet lov-
prisade banans kvalité. ”Det här måste
vara den bästa banan i landet” löd flera
omdömen.

Nytt för i år var att inlineloppet även
hade deltagare på specialcyklar. I fort-
sättningen, förutsatt av att loppet över-
lever, kommer det troligtvis att finnas
en särskild tävlingsklass även för denna
kategori.

Ny löpartävling
Historia skrevs när det för första
gången anordnades en löpartävling på
banvallen. ”Klarälvsmaran” kallade ar-

rangörerna HK Brukspôjera och OK
Grane den halvmara som startade vid
Östra Ulleruds kyrka och sedan via
Edeby gick upp till målet i Munkfors.
Här stod hemmasonen Stefan Eliasson
som segrare efter avverkade 21 kilo-
meter. Snabbast bland damerna var
Rigmor Johansson från Sunne.

Staffett mellan kommunalråd
Mellan de olika tävlingarna genomförde
kommunalråden i de berörda kommu-
nerna en stafett på cykel mellan Karl-
stad och Munkfors.

I Munkfors centrum pågick full aktivi-
tet. Bland annat fanns det möjlighet
att utmana Pelle Prestberg i
speedshooting. Viking och IFK Munk-
fors drabbade samman i en femkamp
samtidigt som Geijersskolan, Klarälv-
sblåset och Staffan Stridsberg under-
höll med musik.

Banan viktig för Klarälvsdalen
Senare under eftermiddagen var det
dags för invigningstal och prisutdel-
ning. Prominenta gäster från European
Greenway Association (EGWA) hade
kommit för att närmare titta på banan
och invigningen. Tillsammans med kom-
munalrådet Hector Vallejos, riksdags-
ledamot Ann-Christin Johansson och OS
medaljören Anders Olsson hyllade man
Klarälvsbanan och slog fast att den
kommer att betyda mycket för utveck-

4:e etappen av Klarälvsbanan invigd

Forts. nästa sida
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lingen i södra klarälvdalen. Banan an-
ses vara en utmärkt bas för att utvidga
det turistiska samarbetet mellan kom-
munerna och för att etablera nya
entreprenörer på och omkring banan.

Europeiskt samarbete
 Från EGWA: s sida ser man nu att ar-
betet med att länka ihop Europa med
bilfria leder också tagit ett ordentligt
kliv framåt i Sverige. För ett utbyte av

kunskaper och erfarenheter mellan olika
”gröna vägar” vill man gärna ha repre-
sentanter med från Klarälvsbanan. Ge-
mensam profilerad marknadsföring
över hela Europa skulle kunna bli resul-
tatet av ett sådant samarbete.

Forts. 4:e etappen av Klarälvsbanan invigd

Jan Ceder
Turismutvecklare

054-17 21 35
jan.ceder@forshaga.se

Växthuseffekten är ett faktum
menar meteorologerna Martin
Hedberg och John Pohlman som
besökte ett välfyllt Forshaga Fol-
kets hus den 20 september. Hur
stor del som sedan är naturlig el-
ler mänskligt betingad är egentli-
gen inte intressant. Vi måste ta
tag i frågan nu. När effekterna väl
blir tydliga är det kanske försent.

Det handlar främst om att mini-
mera utsläppen av koldioxid.
Detta betyder att vi måste
minska användningen av fossila
bränslen (olja, kol och naturgas).
Mycket kan göras! Potentialen
för energieffektivisering är stor,
alternativa bilbränslen kommer
allt mer och mer, många byter ut

Vilka vandringsleder finns det i kom-
munen? Det och mycket mer kunde man
få veta om man besökte PRO-lokalen i
Deje under
”Vandringsdagen” den 20 september.
Under dagen visade även Annika Svens-
son på Friskvården i Värmland rätt tek-
nik för ”Stavgång”.

En alldeles ny vandringsled i Deje in-
vigdes på eftermiddagen av Kultur- och
fritidschef Jan Hagstrand. Vandrings-
leden går en rundslinga i tätorten och
man utgår från en broschyr med en
karta i. Där kan man läsa om de olika

platser som man passerar efter vägen.
Leden är ca 10 km lång, men man kan
såklart gå den i etapper. Det är ett gäng
pigga pensionärer som verkligen kan
allt om Deje som har skrivit texterna i
brochyren. Ett mycket stort tack till -
Sven Klarstöm, Karin Hjelm, Bengt

Larsson, Birgitta o
Lars Mangsbo - för
ett mycket gediget
arbete. Stort tack
även till Staffan
Fridh som frikos-
tigt delat med sig
av sina foton. Om
några veckor kom-
mer brochyren att
kunna köpas på
Biblioteket i Deje.

Mia Widlund (Forshaga kommun),
John Pohlman, Martin Hedberg, Annebeth
Mangsbo (Forshaga Naturvårdsförening)

Klimatföreläsning fyllde Forshaga Folkets hus!

sin gamla oljepanna och satsar på pellets och allt
fler ställer bilen då och då eftersom det inte bara
är bra för miljön utan också för vår hälsa.
Förutom diskussionerna kring växthuseffekten
fick vi en inblick i hur TV gör sina väderprognoser

och hur själva presentationen
går till.Utanför Fokets hus fanns
även Energirådgivare Kåre
Arvidsson på plats med sin
energivagn och visade de se-
naste uppvärmnings-systemen
för våra hushåll.

Arrangörer för denna spännande
klimatkväll var Forshaga
Naturvårdsförening i samarbete
mer Stora Ensos Fritidsförening,
Forshaga kommun, Studiefräm-
jandet samt Region Värmland.

Glöm inte: ”Naturen argumenterar
inte, den reagerar!!!”

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Katrin Johansson
Folkbildare/LIP-samordnare

054-17 20 04
katrin.johansson@forshaga.se

Alla som passade på att ”vandra” un-
der dagen bjöds även på fika vid kyr-
kans sockenstuga. Tack för hjälpen
Börje Larsson mfl.

Delar av författarskaran till vandringsbroschyren
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Den 16 september var det precis som
det har varit de senaste 4 åren i Fors-
haga nämligen – Cykeldag. På Torget i
Forshaga var det aktiviteter hela da-
gen. Flera lokala företagare och fören-
ingar medverkade tillsammans med
miljö- och byggförvaltningen, trafiksäker-
hetsinformatören samt Friskvården i
Värmland.  ”Cykeldoktorn” Carl-Erik
hjälpte den som hade bekymmer med
sin cykel, och det visade sig vara många
som behövde sevicehjälp.
CK Hemgården hade ordnat en teknik-
bana som alla kunde prova. Cykel-
klubben medverkade även förra året
och ordföranden berättade att de hade
fyrdubblat sitt medlemsantal sedan
dess.
Kul att cykelintresset har ökat så i kom-
munen!
Från Vägverket hade vi lånat en cykel

som var mycket krånglig att cykla på.
Den som klarade 5 m skulle få en cykel-
hjälm. Ingen klarade utmaningen men
många försökte tappert! Mellan Deje
och Forshaga tätorter, längs Klarälvs-
banan, fanns det tipsfrågor för vuxna
och barn. Många skolelever cyklade och
svarade på frågorna. Väl framme vid
Forshaga Folkets Hus föreläste Lena
Johansson från SATS för dem om vad
man ska göra för att må bra.

Cykeldagen 16 september

Rimbusters visade sina cykelkonster
från en ramp och många beundrade
deras hopp och trick. Alla cyklister
bjöds på fika och Forshaga Finbageris
KRAV-märkta muffins var väldigt upp-
skattade.

Tack till alla cyklister och medverkande!

Kort tillbakablick
Sommaren 2003, efter en markant ök-
ning av skadegörelse främst på kom-
munala byggnader som skolor, daghem,
mm, beslöt kommunledningen att nå-
gonting måste göras. Arbetsidecentrum
(AIC) gavs i uppdrag att ordna någon
form av bevakning i kommunen på nät-
terna, PAX-projektet var fött.

Projektet kom i korthet att se ut som
följer:
kommunen ställer upp med bensin + bil
utrustad med mobiltelefon, brandsläck-
are, förbandslåda och annan nödvän-
dig utrustning. AIC fick i uppdrag att
söka rätt på frivilliga kommuninvånare
som åtog sig att vara ute nattetid och
patrullera, och då främst titta till sko-
lor, daghem, affärscentra och industri-
områden. Ett samarbete med polisen
drogs igång där information fortlö-
pande utbyttes i båda riktningarna.

Rekryteringen av frivilliga gick bra,
inom en månad hade projektet drygt
100 aktiva.

PAX-projektet 2 år –Brottstrenden har vänt

Situationen idag
2 år efter PAX-projektets start kan
några positiva trender skönjas, vilka
kan sammanfattas i att Forshaga har
blivit en säkrare och tryggare kommun.
-Under 2003 kostade skadegörelsen i
kommunen 376 000 kronor, ifjol 140 000
kronor. Och i år har den fram t o m sista
augusti kostat 113 000 kronor, och då
ska man tänka på att den mesta av all
skadegörelse inträffar under somma-
ren, säger Tommy Jonsson, projektle-
dare i PAX-projektet. Statistik från
Brottsförebyggande rådet pekar också

på positiva förändringar mellan åren
2000-2004. Våldsbotten har minskat
med 14%, hoten med 21 %, skadegö-
relsen med 43 %, stölderna med 53 %
och alkohol/knark med 57 %. Även Po-
lisens uppgifter pekar åt samma håll, i
s k ungdomsspecifika brott ligger Fors-
haga lågt sett till hela landet.

Att PAX-projektet bidragit till den po-
sitiva trenden råder det ingen tvekan
om. Flera exempel finns där patrullen
genom sin närvaro avstyrt skadegö-
relse och stölder.

Idag är ett 80-tal personer aktiva i PAX-
projektet, men de blir gärna fler.
-Ju fler som deltar, desto längre emel-
lan patrulleringstillfällena. Det är inte
så farligt betungande att åka ut en
gång varannan månad ungefär, avslu-
tar Tommy Jonsson, som uppmanar
intresserade att kontakta honom på tel
: 070-316 28 62.

Utvärdering 2 år efter starten, Tommy
Jonsson, projektledare i PAX-projek-
tet tog emot blommor av kommunal-

rådet Angelica Rage

Mattias Sköld
Informatör

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

Katrin Johansson
Folkbildare/LIP-samordnare

054-17 20 04
katrin.johansson@forshaga.se

Våghalsigt med Rimbusters

Cykeldoktorn hade mycket att göra
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Det har blivit vanligt att konsumen-
ter får brev, e-post eller telefonsam-
tal på engelska om att de vunnit
mycket pengar eller lyxiga resor. En
grundregel är att om det verkar för
bra för att vara sant är det troligen
inte sant. Betala heller aldrig avgif-
ter i förskott och lämna inte ut per-
sonliga uppgifter.

mer ska lämnas ut. Sedan får konsu-
menten veta att avgifter måste beta-
las för att vinsten ska kunna betalas
ut. När avgifterna är betalda bryter fö-
retaget kontakten och de inbetalda
pengarna är förlorade.

De lyxiga vinstresorna är en vilsele-
dande säljmetod. Ofta blir konsumen-
ten uppringd av en automatisk upp-
ringare som vill att konsumenten ska
ringa ett telefonnummer i USA. För att
höra mer ska en siffra tryckas och då
kommer ett meddelande som säger att
en lyxig resa har vunnits. För att få vin-
sten ska en avgift betalas. En variant
på detta är vissa försäljare som säger
att konsumenten har vunnit rabatt på
en resa. Även i dessa fall måste kun-
den betala avgift för att få den s k vin-
sten. Resorna kan finnas på riktigt men
oftast är standarden sämre än vad som
sagts och kostnader kan tillkomma i ef-
terhand så att resan blir mycket dyrare
än vad man först fått intryck av.

Telepriskollen
Telepriskollen är en hemsida som
innehåller prisjämförelser för fast te-
lefoni, mobiltelefoni och internet,
www.telepriskollen.se. Det går att
göra en personlig kalkyl utifrån hur
mycket eller lite man ringer eller sur-
far och se de billigaste alternativen.
Det finns även topplistor, allmänna
fakta och råd. Post- och Telestyrelsen
står bakom hemsidan.

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

Ina Jönsson,
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

Flottningsmuseet har nyligen stängt
portarna för säsongen och i skriv-
andets stund håller man som bäst på
med att ta upp båtarna ur älven. Det
är läge för en liten summering av som-
maren som gått.

Något färre besökare än i fjol gästade
i år de sedvanliga kvällsarrangemang
vid flottarkojan som den här säsongen
gästades av Christer och Anders
Halvarsson, Pär Sörman och Torleif
Styffe.

Populär Luffare
Mest folk drog Pär Sörman som med sin
enmansteater ”Luffare” efter Harry
Martinssons ”Vägen till klockrike” bjöd
på dikt och sång från bland annat Frö-
ding och Ferlin.

För museets del har man under som-
maren ägnat tid åt byggnadsvård och

Sommaren på Flottningsmuseet

underhållning av båtar. I caféet har även
ett larm installerats.

Till besöksskaran hör som vanligt allt
ifrån barnfamiljer till pensionärer och
utländska turister. Även många från
närområdet tittar förbi för att stilla sin
nyfikenhet eller bara ta en fika och
njuta av utsikten över älven.

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

10-års jubileum
Nästa år firar museet 10-års jubileum.
Vad som står på programmet då är ännu
inte klart men man hoppas på ett åter-
seende av den så populära Packmopeds-
turnén.

Varning för blufflotterier

Blufflotterierna ska inte besvaras - det
kommer aldrig att betalas ut någon
vinst! När konsumenten får ett med-
delande om en vinst, fast någon lott
aldrig har köpts, vill företaget att per-
sonliga uppgifter som t ex kontonum-
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Tack för brev med frågor!
Följande frågor är några av dem som
inkommit till Vårdcentralen. Fortsätt att
skriva frågor till oss under adressen
” Fråga Vårdcentralen”,
 Vårdcentralen, Europavägen 4,
667 32 Forshaga

Senast den 17/10 vill vi ha dina frågor
inför nästa nummer av Kommun-
kontakten.

Jag är en 60-årig kvinna som har högt
blodtryck sedan många år. Tidigare fick
jag alltid höra att man kunde ha ett
blodtryck som motsvarade ålder + 100
dvs 160 genom 100 och det skulle vara
normalt. Nu säger min doktor att jag
bör ha ett blodtryck som är under 140
genom 90. Varför denna förändring?

 Undrande blodtryckspatient

SVAR:
Senare års studier och undersökningar
har visat att kan man nå ett mål med
blodtryck under 140/90 så minskas
riskerna för att drabbas av
komplikationer så som stroke och
hjärtsjukdom. Risken för att drabbas
av stroke minskas med 40-45% och
risken   att drabbas av hjärtsjukdom
minskas med 15%.

Livsstilsförändringar så som att sluta
att röka, börja motionera och minska i
vikt är också faktorer som ytterligare
kan minska riskerna för att få andra
komplicerande sjukdomar.

Varför ska jag välja Familjeläkare ?

Tveksam väljare

SVAR:
Det finns ett politiskt beslut på att alla
invånare i Värmland ska kunna välja en
Familjeläkare om de vill, för att få
bättre kontinuitet i vårdkontakten inom
primärvården i Värmland. Det finns
också i lagen bestämt att en patient
ska kunna välja en läkare vid vilken
vårdcentral som helst.
Ett poängsystem är framtaget utifrån
ålder. En heltidsarbetande distrikts-
läkare ska ansvara för 2500 poäng.
Från och med 2006 får Vårdcentralerna
budget utifrån hur många personer som
listat sig. Om få listar sig får alltså
vårdcentralen mindre resurser vilket
kan komma att få konsekvenser på sikt.
Om många listar sig kan det tex.
innebära fler läkartjänster. Därför är det
viktigt att du listar dig även om du nu
är frisk för att kunna få den vård du
behöver om du skulle bli sjuk i
framtiden.

-är Forshaga kommuns
informationsblad

till invånarna

KONTAKTEN

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

Redaktör
Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10
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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 distribu-

eras 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

   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

Fråga Vårdcentralen
Jag lider av ”övergångsbesvär” och
funderar på att prova hälsokost-
preparat mot mina besvär. Är det att
rekommendera?

Varm 48-årig kvinna

SVAR:
De allra flesta hälsokostpreparat är inte
kontrollerade och testade som vanliga
läkemedel. Ordet hälsokost eller
naturläkemedel får oss lätt att tro att
det är ett hälsobringande preparat som
är ofarligt. De flesta naturläkemedel
är dock att beakta som potentiella
läkemedel och kunskapen om dem i
många fall vaga.
Många naturläkemedel kan också
påverka effekten av andra läkemedel
vilket bör beaktas.
Jag rekommenderar därför att du ska
diskutera dina besvär med din
familjeläkare. Kanske finns det andra
alternativ som kan vara bättre.

Kulturmanifestationen i Deje
och vid Västbynäset

äger i år rum

För 6:e året

lördag 12 november

Välkommen!
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Joel Sandström Linn RöhrKaren Bruchmüller

Gustav Olsson Htet Linn Shwe Hugo Wallqvist

Elin Näslund Felicia Fors Gustav Nilsson

KONTAKTEN
Bebisuppvaktningar. . .
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Madeleine Wahlund Mattis Tejler Melvin Ljung Andersson

Oskar Owesten

Philip Larsson Vidar Eliasson Vilmer Paulsson

Noa Lungström

KONTAKTEN

Noah Thegel

Bebisuppvaktningar. . .
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