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Forshagabostäder planlägger byggna-
tion av två nya hus med lägenheter
och affärslokaler i centrala Forshaga.
Projektidén är att skapa attraktiva
mötesplatser för att stimulera han-
del och andra aktiviteter.

Det finns även ett stort behov av lät-
tillgängliga lägenheter och för att
möta det förses husen med hiss.

Om allt går enligt planerna kan en
byggstart ske våren 2006 och bygg-
naderna kan vara färdiga för inflytt-
ning vid årsskiftet 2006-2007.

De två husen uppförs på bägge sidor
om det nya torget på Järnvägsgatan i
Forshaga (se karta).

Husen byggs i vinkel; en sida mot
Järnvägsgatan (se skiss 1) och en mot
torget. I vinkeln på baksidan på huset
blir det en inhägnad gård för boende
och personal i affärslokalerna. Där blir
det även plats för parkering.

Förhandlingar pågår med intressenter
till affärslokalerna. Det finns dock plats
för fler och alla som är intresserade av
lokalerna samt lägenheterna är väl-
komna att höra av sig. Hyreskostnader
för lägenheterna är ännu inte framtagna

Affärs- och bostadshus centralt i Forshaga

Karta

men så snart projekteringen är färdig
kan en kostnadskalkyl tas fram. Det
finns ännu inget beslut om upplåtelse-
form för lägenheterna, dvs om det blir
vanlig hyresrätt eller den form som an-
vänds i området Berghaget i Forshaga;
kooperativ hyresrätt.

FABO arbetar även
med planering av
lägenhetshus i Deje
och vi räknar med att
kunna berätta mer om
detta i nästa nummer
av Kommunkontakten.

Lokaler
De nya husen vid tor-
get i Forshaga byggs
i tre våningar. I bot-
tenvåningen finns
plats för affärer och
företag. Ingång till lo-
kalerna sker både
från torget och från
Järnvägsgatan. Det
finns möjlighet att
specialanpassa loka-
lerna.

Skiss 1

Skiss 2

Lägenheter
Var hus får sju lägenheter. Alla lägen-
heterna får varierande planlösning och
storlek; från två till fyra rum. Plan-
lösningen blir öppen mellan kök och
vardagsrum och de flesta lägenheterna
har fönster åt flera väderstreck.
Badrummen blir generösa med dusch
och tvättmaskin.

Samtliga lägenheter får balkong. En-
tré till lägenheterna sker från gården
på baksidan.
Exempel på planlösning för en lägen-
het med tre rum, se skiss 2.

Kontakt
Intresserade av lokaler och lägenheter
är välkomna att höra av sig till FABOs
verkställande direktör Lars-Åke Svens-
son, telefon 054 - 17 20 33 eller till
undertecknad.

Anne Hellström
Forshagabostäder AB

054 - 17 20 40

anne.hellstrom@forshaga.se
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Forshaga kommun

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla

hushåll läses in på band och distribueras
till synskadade.

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

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

Box 93, 667 22 Forshaga.
Besöksadress: Storgatan 52

Manusstopp
för Kontakten nr 8

med utgivningsdag 7-8 dec.
är måndag 21 november

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Efter alla år som kommunalråd slår
det mig, hur olika kommuninvånarna
drar gränsen mellan det egna ansva-
ret och kommunens.
Bilister kör för fort.
Vem kör bilen?

Barn använder sig inte av cykelbanor
utan tar genvägar längs trafikerade
vägar och gator.
Vem har ansvar för barnens trafikvett?
Är det bara skolan?

Det slås sönder (Nyligen informations-
tavlor vid busshållplats i Deje).
Vem höll i stenen eller annat tillhygge?

Ungdomar drar runt i centrum nattetid.
Vem har ansvar? Är det bara Ungdoms-
centrum och polisen?

Mor-eller farföräldrar, boende på samma
ort som barn och barnbarn, behöver lite
hjälp med inköp mm.
Vem kan hjälpa? Är det bara hemtjänsten?

Hundskiten eller ölburken eller pappers-
högen som ligger ute på allmän plats.
Vem lämnade det efter sig?

När jag skriver detta känner jag mig
lite av en moraltant. Fast är inte det
fel av mig att känna så?
Visst måste vi bli bättre att ta eget
ansvar? Både du och jag.

Jag blir så himla glad när jag träffar
kommuninvånare, som bjuder på sig
själv, för att andra ska få det bättre.
Jag tänker på alla de som deltar i PAX
och åker runt på nätterna för att för-

hindra brott.
Jag tänker på de 40 medlemmarna i
Anhörigföreningen.
Jag tänker på alla som vårdar sina an-
höriga.
Jag tänker på alla ledare inom idrott
och annan föreningsverksamhet.
Jag tänker på alla som åtar sig förtro-
endeuppdrag.
Jag tänker på de unga kvinnorna i     El-
len-projektet.
Ja, det finns många goda exempel på
kommuninvånare som arbetar ideellt.

Man ska givetvis aldrig dra sig för att
söka hjälp, vare sig från vänner, anhö-
riga eller kommuner och myndigheter.
Jag vill bara att vi ska tänka efter lite,
var går gränsen mellan eget ansvar och
andras?

- 65 barn i kö är jättemycket! Vi har
aldrig tidigare haft så hårt tryck på så
kort tid som vi har nu. En bidragande
orsak till det är inflyttningen till Fors-
haga. Bara i år har det varit en netto-
inflyttning på 46 barn i åldern 1-5 år.
Men födslotalen ligger ungefär lika som
tidigare år så det handlar alltså inte om
någon babyboom.

Vad görs för att möta upp det ökade
behovet av barnomsorg?
- Barn- och utbildniningsförvaltningen
har nu fått ett tillskott på 2 miljoner
kronor.  Av dem är 1,2 miljoner kronor
öronmärkta för barnomsorgen. Reste-
rande 800 000 kronor ska användas till
att förstärka grundskolan, bland annat
inom modersmålsundervisning och
svenska som andraspråk.
- Det har även startats en utredning för
att se över hur resurser kan frigöras på

Idag står drygt 65 barn i kö för att få
förskoleplats i Forshaga. Vad beror det
på? Frågan ställdes till Monica
Swensån, barn- och utbildningschef i
Forshaga kommun.

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

Barnomsorgen i Forshaga
annat sätt för att  bidra till finansie-
ring av ny barnomsorg.

Några nya förskoleplatser?
- En ny förskola öppnar inom kort upp i
Skived. Planer finns även på att ställa
upp paviljonger på gamla Grossbol-
skolans tomt. Så har man bland annat
löst problemet i Karlstads kommun när
förskoleplatserna inte räckt till.

Framtidsutsikter?
- Det är svårt att sia om framtiden, det
sker hela tiden generationsväxlingar
som påverkar behovet av barnomsorg,
men nog kan man räkna med en fort-
satt inflyttning av barnfamiljer till kom-
munen. Berghaget, det nytillkomna
bostadsområdet för 55+, medför ju att
många villor nu kommer att bli lediga
och tillgängliga.  Några problem med att
rekrytera personal har vi i alla fall inte, det
har varit många sökande till våra utannons-
erade tjänster till den nya förskolan.



4

KONTAKTEN

Inför statsbudgeten 2000 beslutades att
staten skulle finansiera utbyggnaden av
bredband i glesbygd. Detta eftersom de
privata bolagen som stod för bred-
bandsutbyggnaden inte ansåg det lön-
samt att gräva ner kablar på landsor-
ten. Det statliga stödet skulle gå till
alla tätorter med ett invånarantal un-
der 3000 invånare. För vår del hand-
lade det om Dyvelsten, Deje, Östra
Deje, Tången, Rudshult, Kvarntorp,
Mölnbacka samt Olsäter. Även platser
med offentlig service och större före-
tag uppfyllde också kriterierna för det
statliga stödet. Det var statens defini-
tion av tätort som bidrog till att var-
ken Edeby eller Butorp kunde kalla sig
tätorter. Därför gavs inget ekonomiskt
stöd till dessa byar.

Nu har dock kommunen avsatt pengar
för att det ska ske en utbyggnad i Edeby
och Butorp. Att det har dröjt så länge
beror på att kommunen har avvaktat

Bredband till Edeby nästa år

Mellan den 19-21 juni 2006 kommer
Deje att koka av kultur. Då invaderas
orten av ungdomar från hela landet
som ska delta i Riksfestivalen Ung
Kultur Möts.
– Det här känns riktigt häftigt att få
hit den stora finalen, säger Janne
Johansson på Ungdomscentrum.

Att utse Forshaga kommun som värd
för evenemanget visade sig vara en-
kelt.
– Forshaga kommun har visat hög klass
på sina lokala UKM-festivaler med stort
antal deltagare med stort engagemang,

UKM Riksfestival i Deje 2006

Malin Eriksson
Informatörstrainee

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

beslut på förslag att omfördela en del
av det statliga bredbandsstödet så att
det kommer de outbyggda delarna av
landsbygden tillgodo. Dessutom har det
tagit tid att hitta en lämplig teknisk
lösning som både är prisvärd och sä-
ker.
– Enligt förslag ska det grävas ner en
fiberkabel från Edeby till telefon-
stationen i Förby där sammankoppling
till telefonnätet ska ske. På så vis blir
man ansluten via sin telefonlinje fast på
en annan frekvens, förklarar Mats Jo-
hansson, IT-chef på Forshaga kommun.

Arbetet med utbyggnaden i Edeby är
tänkt att starta under våren 2006 och
Butorp något senare. Bygget i Edeby
planeras då att vara klart hösten samma
år och Butorp året därpå.

Så om ett år ska det vara fritt fram
för alla boende i Edeby att surfa via
bredband?

– Om allt går enligt planerna ja. Men
först behövs överenskommelse med
markägare och tillstånd att passera äl-
ven från länsstyrelsen. Vilken bandbredd
du slutligen kan få till respektive hus-
håll beror dels på avståndet till tele-
stationen och dels på telefonledning-
ens kvalité, säger Mats Johansson.

Glesbygden väntar

säger Markus Jensen, kultur-
samordnare för Ung Kultur Möts. Fors-
haga kommun har i flera års tid legat i
framkant. Kommunen är en god före-
bild för hur man arbetar med festiva-
len, tillägger han.

Att det går så bra för Forshaga kom-
mun i UKM-sammanhang beror på att
man valt att utveckla festivalen suc-
cessivt.
– För tre år sedan bestod vår lokala fes-
tival av 34 deltagare. I år var vi störst
i Värmland med en tvådagarsfestival
med 140 deltagare. Vår arbetsgrupp

Malin Eriksson
Informatörstrainee

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

bestående av ungdomar från kommu-
nen har arbetat hårt för detta, säger
Janne Johansson.

Ung kultur möts på Dejeskolan
Arbetsgruppen har redan påbörjat ar-
betet inför riksfestivalen. Mycket är på
idéstadiet ännu men klart är att Deje-
skolans lokaler blir festivalens centrum.
Den stora scenen kommer att byggas
upp i sporthallen och klassrummen blir
avsedda för workshops samt sovsalar
för deltagarna. Planer finns också att
utnyttja simhallens lokaler för kulturella
aktiviteter.

I år gick riksfestivalen i Arboga och året
dessförinnan i Luleå vilket är stora or-
ter. Klarar Deje av att ordna ett sådant
här stort evenemang?
– Det är jag fullkomligt övertygad om.
En riksfestival i Deje kan om möjligt
bli ännu bättre, säger Markus Jensen
förhoppningsfullt.
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Forshaga har i år tagit sig in på topp-
tiolistan över Sveriges mest näringslivs-
vänliga kommuner. Från förra årets
32:a plats klättrar Forshaga upp till
åttondeplatsen. Det är Affärs- och
kreditupplysningsföretaget (UC) och
Företagarna som utser Årets
Företagarkommun och deras undersök-
ning bygger på var företagandet i lan-
det har utvecklats mest under året.

Det finns många sätt att mäta huru-
vida en kommun är företagsvänlig.
Företagarna och UC:s undersökning har
satt fokus på vad företagarna gjort för
kommunen i form av tillväxt. Rankingen
baseras på fyra mätetal: Hur företa-
gens omsättning förändrats, hur före-
tagens resultat förändrats, hur företa-
gens kreditvärdighet förändrats samt
hur har antalet företag i kommunen
förändrats.
– Det är andra året vi gör den här un-
dersökningen. Förra året utsågs Fors-
haga kommun till Årets Företagarkom-
mun i Värmlands län. Då trodde vi att

det var en tillfällighet. I år när Fors-
haga fortsätter att klättra uppåt i riks-
rankingen vet vi att det inte är en
slump, säger Malin Pfeiffer, regionchef
på Företagarna.

Det är den kraftiga ökningen av anta-
let aktiebolag i kombination med
största stärkningen av kredit-
värdigheten i hela landet som ligger
bakom det förbättrade resultatet för
Forshaga. Kreditvärdighet innebär den
risk för företaget att komma i obestånd
inom ett år. Konkurs, utmätning, be-
talningsinställelse är exempel på obe-
stånd. Anmärkningsvärt är att Forshaga
är bäst i landet på kreditvärdighet. Fö-
retagen i kommunen har alltså mins-
kat sin risk för obestånd mest, jäm-
fört med övriga företagare i Sverige.

Vad betyder den här förbättringen för
Forshaga?
– Det ger en bra grund för fortsatt ut-
veckling av företagandet i kommunen
vilket på sikt ger förutsättningar till

ökad sysselsättning. Undersökningen
visar också att företagen mår bra eko-
nomiskt, säger Greger Karlsson,
kommunchef i Forshaga kommun.

Sedan 2005 pågår ett näringslivs-
samarbete mellan Forshaga och Munk-
fors kommuner. Forshaga blev
Värmlands Företagarkommun förra
året och Munkfors blev det i år. Chan-
serna att samarbetet genererar ännu
högre plats på riksrankingen borde
vara stora.

Kan Forshaga kommun rent av bli
Årets Företagarkommun i landet
framöver?
– Förutsättningarna finns, men det
krävs en fortsatt utveckling av före-
tagens resultat och omsättning, avslu-
tar Malin Pfeiffer på Företagarna.

Förbättrat näringslivsklimat i vår kommun

Rekordmånga företagare kompetensutvecklas

Malin Eriksson
Informatörstrainee

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

Malin Eriksson
Informatörstrainee

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

I Europeiska Socialfondens (ESF) pro-
gram Växtkraft mål 3 deltar mer än
250 personer som arbetar och dri-
ver företag i Forshaga kommun. Det
gör Forshaga Företagscentrum (FFC),
som handlägger företagen, en av de
största i Värmland på att driva
kompetensutvecklingsprojekt.

Svenska ESF-rådet är den myndighet
som genomför Europeiska Socialfond-
ens program Växtkraft mål 3. Program-
met ska bidra till att stärka individens
ställning i arbetslivet och på så sätt bi-
dra till tillväxt och ökad sysselsättning.
EFS-rådet har satsat 12 miljarder kro-
nor av offentliga medel på ökad till-
växt i Sverige under perioden 2000 till
2006.

FFC:s roll i projektet är att hjälpa och
stödja företag i sitt arbete att analy-

sera sin verksamhet. De medverkande
företagen får kunskaper i hur man gör
verksamhets- och kompetensanalyser.
Det sker både individuellt och i form
av konferenser. Arbetet mynnar senare
ut i en handlingsplan vilken berättigar
till att söka bidrag till kompetens-
utveckling.

En företagare som deltagit i projektet
är Marie Öberg på Kanel & Änglar i Fors-
haga.
– Projektet Växtkraft var för mig ovär-
derligt. Det möjliggjorde att på kort
tid utveckla min affärsrörelse i den
riktning jag önskat, berättar Marie,
vars kompetensutveckling främst be-
stod av en utbildning i inredningsläran
Feng Shui.

Att det går så bra för FFC nu beror på
flera faktorer men framför allt har FFC

hittat effektiva arbetsrutiner. FFC
samordnar numera Forshaga-
företagens ansökningar till ESF och
sköter dessutom utbetalningarna av
kompetensutvecklingsbidragen.

För FFC:s del är det främst under se-
nare delen av det här projektet som
antalet medverkande har ökat. Johnny
Grundahl, VD för FFC tror att det be-
ror på ökad medvetenhet hos företa-
garna.
– Man har insett vikten av att granska
sin verksamhet för att kunna avgöra
vilka behov ens verksamhet har. Som
deltagare i projektet får man inte bara
den möjligheten utan också tillfället att
uppfylla behoven, säger Johnny
Grundahl.
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– Det är enkelt att hitta hit. Följ bara
vägen genom byn, förbi skolan och ta
vänster vid kurvan, säger Per Olsson
på Olsäter Såg i telefonen inför vårt
möte. Faktum är att det inte är en-
kelt. Det är busenkelt, för när under-
tecknad kör genom byn ligger sågspån
på vägen liksom ett spår, ända fram
till sågens uppfart.

Per Olsson startade upp sin verksam-
het 1979 tillsammans med sin far Sven.
Sven är numera pensionär men som
fortsatt delägare av företaget syns han
ändå ofta i lokalerna.
– Det var Valter Adolfsson som hade sitt
företag här då och han övertygade oss
att ta över sågen inför hans pension,
berättar Per. Pappa var skogsarbetare
på den tiden och hade intresse av skog
och jag själv var nyutbildad elektriker
utan jobb, så vi tackade ja till erbju-
dandet och startade upp företaget
Olsäter Såg AB.

Företagsnamnet är något missvisande
eftersom sågverksamheten har upp-
hört. Numera beskrivs företaget som
en bygghandel med eget hyvleri.

Olsäter Såg AB

papper och berättar för kunden när
varan beräknas komma in. Järnvaror
såsom spik och skruv har i regel en dags
leveranstid medan trävaror beroende
på mängd tar lite längre tid.

Det är främst privatpersoner och min-
dre byggfirmor som ingår i företagets
kundkrets. Någon riktig storkund har
de inte, men det är en fördel ur risk-
synpunkt, hävdar Per. Kunderna kom-
mer hit från hela Värmland, även om
det företrädesvis är kunder från när-
området som kommer hit och handlar.
– Min uppfattning är att kommun-
invånarna väljer företaget som finns i
hemkommunen istället för att åka till
exempelvis Karlstad, säger Per.

Olsäter Såg AB har fyra anställda. Komp-
etensen ligger inuti företaget vilket
innebär att kunskapen inte är knuten
till en viss person i företaget. Det är
en stor fördel med ett sådant system
om någon anställd skulle bli sjuk. Istäl-
let besitter alla anställda baskunska-
perna och kan rotera på företaget. Men
alla tycks ändå ha sina favoritplatser i
verksamheten. Per hittar man i allmän-
het på säljsidan.

– Det är bra men tufft att vara företa-
gare, säger Per. Det är mycket tid som
sätts i anspråk, speciellt under som-
maren. Under juli och augusti är det

högsäsong vilket innebär många ar-
betstimmar. Det är ju under industri-
semestern som många har tid att bygga
på sina hus. Det ska renoveras eller
byggas nytt. Då ringer telefonen ideli-
gen och vi hinner bara besvara hälften
av alla samtal, ler Per.

Det går bra för bygghandelsföretagen.
Olsäter Såg är inget undantag. Om man
skulle beskriva dagsformen på företa-
get med ett ord skulle det ordet vara
expansion. Det byggs ut och det byggs
ut i takt med att efterfrågan ökar.
Omsättningen var över sex miljoner
förra året men i år förväntas den stiga
till sju eller åtta miljoner. Varför har
det gått så bra?
– Vi har tänkt långsiktigt, berättar Per.
Vi startade den här verksamheten i li-
ten skala och sedan har vi utökat före-
taget etappvis under många år.
Så ser framgångsreceptet ut. Men Per
är inte sen med att påpeka vikten av
att sälja bra produkter.

Per Olsson i butiken

– Vi har allt inom byggvaror och det vi
inte har på lager beställer vi hem åt
våra kunder, berättar Per.

Kort därefter ringer telefonen. En kund
undrar om en specifik vara finns i la-
ger. Det gör den inte men Per fattar
pennan och skriver ner varan på ett

– I den här branschen är kvalité A och
O. Säljer vi bra varor återkommer kun-
derna. Dessutom är det viktigt med god
service, bra bemötande samt förmåga
att bygga nära relationer med kun-
derna, betonar Per.
Ett tydligt tecken på det är när en kund
kommer in i affären strax efter att in-
tervjun avslutats. Kunden hälsar på Per
med namn, frågar ”hur är läget?” och
kunden blir bemött på samma vänskap-
liga vis. Ett bevis på en god kund-
relation.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054-17 21 13
malin.eriksson@forshaga.se
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Nöjda gäster på
företagshotellen
En konsult inom marknadsföring och
försäljning, en massör, en sadelma-
kare inom bil- och båtbranschen samt
en importör. Fyra entreprenörer med
vitt skilda verksamheter men med en
sak gemensamt; de är alla nöjda hy-
resgäster i Forshaga kommuns
företagshotell.

Sedan några år tillbaka finns två bygg-
nader avsedda för företagare att hyra
in sig i. Det ena, Activum, är en
företagsby som ligger strax norr om
Deje, på väg mot Dömle. Det andra är
företagshotellet Knipan vilket ligger
intill Sportfiskeakademin i Forshaga.

 Activum stod färdigt 1998 och Knipan
2001 och det dröjde inte länge förrän
kvadratmetrarna började fyllas i de
båda byggnaderna. Idag är 27 företag
lokaliserade i Activum och Knipan, de
flesta av dem är småföretag.

Petra Karlberg på PeKa Marketing ser
många fördelar med att ha sin verk-
samhet på Activum.
– Trots att man är sin egen finns det
alltid någon att prata med här. Vi ut-
byter tjänster med varandra och det
finns goda förutsättningar till samar-
bete. Funderar man över något hittar
man alltid ett bollplank, säger Petra.

Som hyresgäst får man lokalen anpas-
sad efter önskemål och efter företa-
gets behov vilket uppskattas av Mag-
nus Olsson, ägare till Magnus Bil & Båt,
Sadelmakeri. Han hyr 71 kvadratme-
ter på Activum.
– Ytorna här passar bra för min verk-
samhet. Stora portar gör att jag kan
ta emot stora gods, berättar Magnus.
Och är jag inte hemma när en leverans
anländer finns det alltid någon annan i
byggnaden som kan ta emot mina va-
ror, fortsätter han.

Gemenskap skapar affärer & nya  idéer
Activum och Knipan är uppbyggda kring
konceptet ”gemenskap skapar affärer
och nya idéer”. Förmånliga hyror, ge-
mensamma personal- och konferens-
utrymmen har skapat en kreativ miljö
som uppskattas av företagarna. Anne-
lie Jensen som driver AJ:s Massage i
Knipan gillar idén med företagsbyar.
– Som småföretagare arbetar man van-
ligtvis ensam och det är lätt att bli iso-
lerad, men här har man bra kontakt

med andra företagare. Det finns goda
grannar för utbyte av idéer och infor-
mation, menar Annelie.

En företagare som nyligen checkat in
på Knipan är Åsa Henriksen med sitt
nystartade företag House of Åsa som
bland annat importerar möbler. Hon
sökte sig till Knipan främst på grund
av de låga hyrorna men också för att
hon inte ville arbeta hemifrån. Hon re-
kommenderar varmt entreprenörer
som är i behov av lokal att söka sig till
kommunens företagshotell.
– Det man får för pengarna är fräscha
och prisvärda lokaler, trivsam arbets-
miljö med trevliga människor som gran-
nar, avslutar hon.

Vill du veta mer om kommunens
företagshotell? Kontakta Johnny
Grundahl på Forshaga Företags-
centrum, 054-87 39 80.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

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

För tre år sedan påbörjade Forshaga
kommun en planläggning över ett nytt
bostadsområde vid Acksjön. Men nu
har planerna lagts på is. Varför? Frå-
gan ställdes till Åke Sjöberg, chef för
miljö- och byggförvaltningen i Fors-
haga kommun.

– Det visade sig under utredningens
gång att det aktuella området låg inom
flygkorridoren för Karlstads flygplats.
Något som framkom först efter att nya
bullermätningar gjorts efter faktiska

flygrörelser. Flygkorridoren visade sig
vara förskjuten längre norrut än vad
som anges i tillståndet för flygplatsen.

Kan inte problemet åtgärdas?
– Länsstyrelsen klargjorde i ett möte att
det inte fanns några möjligheter för
kommunen att driva igenom en detalj-
plan för det aktuella området. Detta för
att flyget betecknas som ett riksintresse
som prioriteras. Att detaljplanlägg-
ningen nekas beror inte på nuvarande
trafikintensitet utan på flygets utveck-

lingsmöjligheter med tätare trafik. Ef-
ter det beskedet avbröt vi planlägg-
ningen tills vidare.

Vad anser kommunen?
- Vi har hela tiden påpekat det märk-
liga i att flygkorridoren förskjutits
norrut i jämförelse med tillståndet för
flygplatsen, dock hitintills utan gehör
från länsstyrelsen.

Bostadsplaneringen vid Acksjön

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28
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Malin Eriksson
Informatörstrainee

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

Att vårda en anhörig ger glädje och me-
ning men kan stundom vara ansträng-
ande. För att synliggöra anhörig-
vårdarnas situation och deras betydel-
sefulla arbete anordnades den 6 okto-
ber en Nationell Anhörigdag. Anhörig-
föreningen i Forshaga kommun bjöd in
allmänheten till B.T.L. för att informera
om deras verksamhet. Angelica Rage
och representanter från social- och
omsorgsförvaltningen fanns också på
plats och talade om vilket värde
anhörigvårdarna har för vårdarbetet i
helhet.
– Vi blir äldre och äldre i vår kommun
och ska vi klara av att hantera den kom-
mande äldreboomen behövs att anhö-
riga finns och ställer upp, sa Angelica.
Angelica som själv varit anhörigvård-
are berättade att hon omedvetet sökte
sig till andra anhörigvårdare.
– Man behöver prata med människor
som befinner sig i en liknande situa-
tion, sa hon. Därför är det bra att det
finns en anhörigförening i Forshaga som
kan erbjuda samtalsgrupper för anhö-
riga som är i behov av stöd.
Anhörigföreningen som funnits i ett och
ett halvt år erbjuder förutom samtals-
grupper kurser i taktil massage, stu-
dieresor, utflykter och trivselträffar. De
kan också förmedla stödjare, det vill
säga frivilliga som ställer upp för att
anhöriga ska få en stunds avlösning.
Föreningen har ett 40-tal medlemmar

men söker efter fler eldsjälar till verk-
samheten. Det handlar framför allt om att
utveckla föreningen så att man kan an-
passa stödet efter anhörigvårdarens behov.
– Att vårda någon närstående som är
gammal, sjuk eller funktionshindrad är
ett arbete som ofta sker i det tysta.
Det är lätt att bara ta anhörighetsvården
för given. Det ses som en självklarhet
att ta hand om sin närstående om denne
skulle insjukna. Den här dagen är till

Nationell Anhörigdag

Anhörigföreningens styrelse. Bakre raden: Lennart Linnman och Caroline Jans-
son Miskin. Främre raden från vänster: Inge-Britt Sander, Berit Jonsson, Lisbeth

Fredriksson. Saknas på bilden gör Maria Schnelzer och Ann-Kristin Källström

för att uppmärksamma anhörig-
vårdarnas värdefulla insats, sa Lennart
Linnman ordförande i Anhörig-
föreningen i Forshaga kommun.

Trubaduren Stefan Molang sjöng och
spelade under fikastunden
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ELLEN-tjejer fr v:  Karin Olsson, Emelie Olsson, Emma Gustafsson, Kristina
Martinsson och Martina Jonsson. Liggande: Rebecca Lindman

Nu ska ELLEN-tjejer forska om läxor
När ELLEN-projektet startade för
tjejer i årskurs 7 på Centralskolan i
Forshaga i våras blev det mycket upp-
skattat. Så uppskattat att det fick fort-
sätta även i höst.

- Det var så roligt att få komma hit och
prata med någon, diskutera och träffa
jämnåriga, säger Emelie Olsson som är
en av deltagarna i ELLEN-projektet.

Samtalsgrupp för unga tjejer
ELLEN-projektet är en samtalsgrupp för
unga tjejer som tagits fram av Rädda
barnen i syfte att stärka unga tjejers
självförtroende. Sedan starten i våras
har tjejerna som nu går i 8:an på
Centralskolan i Forshaga bland annat
fått diskutera fördomar, jämställdhet,
diskriminering, livsviktigt och
prioriteringar samt mediapåverkan.
Dessutom har de fått lära sig självför-
svar och gjort ett besök på ungdoms-
mottagningen.

Visar framfötterna
- Till en början var tjejerna väldigt lugna
och tysta men nu vågar de ta för sig
mer,  berättar Rebecca Lindman som är
en utav ledarna. Men så har vi ju också
jobbat väldigt mycket med åsikts-
övningar för att träna tjejerna i att visa
och stå för sina åsikter, tillägger hon.

Emelie håller med om att de har utveck-
lats.
- Jag tycker att jag har mognat.

Nu vågar säga nej men också visa fram-
fötterna mer.

Forskning och ansvar
I höst tar projektet ett steg vidare. I
ELLEN-steg två är det meningen att
tjejerna ska få börja ta mer ansvar och
arbeta mer självständigt. Bland annat
ska de få fördjupa sig inom något in-
tressant ämne.

Något som ligger dem nära till hands
och som berör deras vardag är läxor.
Varför behövs de och hur många är det
egtentligen rimligt att ha? Det ska några
av tjejerna forska om. Förhoppningen

är att  de ska göra skolledningen  upp-
märksam på hur deras studiesituation
ser ut.

Nu närmast kommer ELLEN-tjejerna att
vara med och hålla i en träff för den
nya samtalsgrupp som startats av ku-
rator och sjuksköterska på Central-
skolan i Forshaga för höstens nya tjejer
i årskurs sju. Temat för kvällen är våld
och ämnet ska bland annat behandlas
genom filmvisning.

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28

Forshaga är en av fjorton kommuner
i Sverige som nominerats till utmär-
kelsen Årets ungdomskommun 2006.

Utmärkelsen Årets ungdomskommun
delas varje år ut till en kommun i
Sverige som på ett ansenligt sätt sat-
sat på ungdomspolitiska frågor och som
gjort betydande insatser för unga.

Att Forshaga nominerats i år beror till

stor del på de kommunala satsningar
som  har gjorts de senaste tre åren samt
den mångsidiga bas av ideell ungdoms-
verksamhet som finns i kommunen. Ett
exempel är kommunens Ungdoms-
centrum som arbetar i nära samarbete
med ungdomar, skola, föreningar och
samhälle för att ge ungdomar en rik fri-
tid och ökat demokratiskt inflytande i
kommunen.

Konkurrerar om utmärkelsen Årets
ungdomskommun 2006 gör även Bot-
kyrka, Haparanda, Karlstad, Kristine-
hamn, Kungsbacka, Linköping, Marie-
stad, Motala, Nässjö, Sollentuna, Stock-
holm, Sundbyberg och Värmdö.

Vilken kommun som vinner offentliggörs
den 9 november på Ungdomsstyrelsens
rikskonferens i Lund.

Forshaga årets ungdomskommun?

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28
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Nu är det november och tiden för snö
och halka närmar sig. Vi på tekniska
förvaltningen vill därför lämna litet in-
formation inför vintersäsongen.

Kommunal snöröjning
Kommunens tätorter är uppdelade i
sexton plogdistrikt. Kommunens per-
sonal plogar hälften och resten sköts
av anlitade entreprenörer. Målet är att
det maximalt ska ta tio timmar att
ploga varje distrikt. Är det långa snö-
fall sker plogning kontinuerligt. Gång-
och cykelvägar centralt i tätorterna
samt genomfartsgator plogas först.
Snögräns för plogning på gång- och
cykelvägar är 4 cm och på gator 6-8 cm
(beroende på typ av snö).

Forshaga fortsätter arbetet med att
höja trafiksäkerheten i kommunen.
Under november startar arbete med
åtgärder för att minska hastigheten
på Bruksgatan i  Forshaga.

För att sänka farten och göra gång-
passagerna säkrare kommer av-
smalningar att göras på två ställen.

Tekniska informerar

vallar bort efterhand vid vägkorsningar
och trottoarer.
Varje fastighetsägaren måste normalt
skotta själv in till sin tomt. Personalen
som kör snöröjningsfordonen försöker
underlätta för fastighetsägarna genom
att lägga snön på den sidan av gatan
med minst antal infarter. Några fordon
har dessutom utrustning för att kunna
vinkla halva plogen och kan därmed
lägga mindre snö vid infarter. Det skulle
dock ta orimlig tid i anspråk och bli
avsevärt dyrare att ta bort snö från alla
infarter.  Kostnaden för kommunen vid
varje plogtillfälle är ca 73.000 kronor
på ordinarie arbetstid och ca 105.000
kronor vid övertidsarbete (kvällar, nät-
ter, helger).

Halkbekämpning när
det har snöat färdigt
dvs tidigast dagen ef-
ter avslutad plogning.
Om svår halka upp-
står, t ex vid underkylt
regn, sätts halkbe-
kämpning in så snart
som möjligt. Vid stora
mängder snö tas snö-

Snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utmed fastigheter åligger fastighetsägaren. Om det snöar mycket tar
kommunen gångbanan i anspråk för plogvallar och då frigörs fastighetsägaren denna skyldighet. Tänk på att det
enligt ordningsstadgan inte är tillåtet att köra ut snö från fastigheter och infarter ut i körbanan.

Fastighetsägaren ansvar också att se till att häckar och träd inte hänger ut över gator, gång- och cykelvägar. Träd och
speciellt buskar har växt mycket i sommar. Kontrollera växtligheten så att det är 3,5 m fritt över gångbanan och 4,6
m över körbanan. Tänk på att snöröjningsfordonen är höga och kan skada både ditt träd och snöröjningsfordonet om
höjden inte är tillräcklig.

Sandningssand
För att underlätta halkbekämpning får
privatpersoner hämta sandningssand
eller flis i hink eller liknande på
kommunförråden i Forshaga och Deje.
Personal finns säkrast på plats klockan
9.00-9.30 samt 13.00-13.30.
Det finns ett flertal gröna sandlådor
utplacerade i kommunen. Sanden i
dessa lådor ska i första hand använ-
das i t ex backar i närheten av där de
står.

Dels där Klarälvsbanan passerar
Bruksgatan, dels vid Värmlands-
pizza.

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bruksgatan

Fastighetsägarens ansvar

Morgan Häggbom
Planeringsingenjör

054 - 17 20 38

morgan.haggbom@forshaga.se

Sven-Erik Heggen
Driftschef gator/park

054 - 17 20 37

sven-erik.heggen@forshaga.se
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För 30 år sedan bildades Föreningen
Värmländska Industriminnen med syftet
att verka för bevarandet av det hotade
fysiska industriarvet i länet.
Föreningen består idag av kommuner,
företag och föreningar som genom
ägande eller förvaltande värnar det
industrihistoriska arvet. Idag arbetar
föreningen med elva anläggningar som
berättar om en del av Värmlands
industrihistoria.

Värmlands Museums industriantikvarie
arbetar med årlig översyn och
administration av de vårdinsatser som
görs varje år inom föreningens
åtagandeområde. Ett av de objekt som
omfattas av föreningens insatser utgörs
av Dejeforsens gamla kraft-station.
Stationen är den första av de fyra
generationer av kraftstationer som är
samlade kring fallet som Klarälven gör
i Dejefors. Den byggdes i två etapper,
1906 och 1914. År 1906 installerades
fem maskinaggregat som bestod av en
francisturbin med turbinregulator och
en elektrisk generator, år 1914
installerades ytterligare två aggregat.

Vad vill vi med Dejeforsens gamla kraftstation?

Idag finns endast tre av de sju
ursprungliga generatorerna och
turbinregulatorerna kvar inne i
maskinhallen. Den tidiga kraftverks-
industrins arkitektur finns väl repre-
senterad i Dejeforsen.

Föreningen Värmländska Industri-
minnen avser att arbeta fram en
detaljerad plan för hur anläggningen
kan användas i framtiden. Den kan
utvecklas till en turism- och besöks-
attraktion och till ett intressant
visningsobjekt. Den kan även utvecklas
till att bli en tydligare del av det övriga
värmländska industrihistoriska utbudet
och på ett tydligare sätt utgöra en del
av det värmländska industrihistoriska
kulturrummet.

En avgörande målsättning är emellertid
att ett utvecklingsarbete dels överens-
stämmer med föreningens vård-
ambitioner och att anläggningen på ett
tydligt sätt kan dockas med
hembygdsförening, byalag och lokala
utvecklingsgrupper. Vi ser det som
angeläget att ett utvecklingsarbete

skall kunna engagera bygden och att
lokala intressenter bli delaktiga i
framtida visningsverksamhet och
aktiviteter i och kring anläggningen.

Föreningen Värmländska Industri-
minnen vill nu genomföra en förstudie
med målsättningen om att arbeta fram
ett förslag till utvecklingsplan. Denna
förstudie skall resultera i ett förslag till
verksamhetsinriktning och hur en
sådan verksamhet kan förankras och
drivas av lokala intressenter.
Föreningen har uppdragit åt TURTEK,
Daniel Edelbring i Karlstad att arbeta
fram ett förslag till utvecklingsplan för
anläggningen/området. Detta förslag
till utveck-lingsplan kan komma att
ligga till grund för ett genomförande-
projekt som sannolikt kan startas under
år 2006.

Förslaget skall ha sin utgångspunkt från
Dig som bor och verkar i Deje/
Forshaga. Därför inbjuder vi till ett
möte i Deje Folkets Hus tisdag 15
november kl. 19.00

Jan Ceder
Turismutvecklare

054 - 17 21 35

jan.ceder@forshaga.se

Cykeldag, vandringsdag, klimat-
föreläsning och miljöbilsdag. Fullt
med aktiviteter under årets Miljö-
trafikantvecka.

Cykla, gå, ta bussen eller varför inte
köra etanolbil?
Massor av goda exempel visades upp
under Miljötrafikantveckans avslutande
evenemang den 22 september. Tidigt
på torsdagsmorgonen delades belöning-
spåsar ut till alla som på ett ”miljö-
vänligt” sätt tog sig till jobbet eller
skolan. De 300 påsarna gick åt som
smör i solsken.
Nästa år få vi dela ut fler!

Sedan på eftermiddagen kom Ford,
Saab, Toyota och Volvo för att visa upp
de allra senaste modellerna av miljö-
bilar. Istället för bensin och diesel går

dessa på gas, etanol eller el. Dessutom
fanns Sunne Trafikskola på plats och
berättade om Eko-driving. Ett smart
körsätt där man sparar både miljö och
pengar.
Stort TACK alla Ni som deltagit eller
medverkat under veckan!

Miljö- och byggförvaltningen är intres-
serade av att veta hur många i vår kom-
mun som kör etanolbil idag.

Anledningen är att vi vill försöka få
någon av bensinstationerna i Forshaga
kommun att installera en etanolpump.
Som det är idag måste man ju åka in
till Karlstad för att tanka. Varken bra
för miljön eller plånboken i längden. Så
kör du etanolbil ring och berätta det
för oss på telefon 054-17 20 29 (ni som
har svarat på vårt etanolbilsenkät har
vi redan skrivit upp).

Många Miljötrafikanter i Forshaga!

Katrin Johansson
Folkbildare/LIP-samordnare

054 - 17 20 04

katrin.johansson@forshaga.se

Vi efterlyser bilister
som kör på etanol!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se
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Vid en prisceremoni 21 oktober
i franska Lille, tilldelades Klar-
älvsbanan andrapris i  Euro-
pean Greenway Award. Täv-
lingen är arrangerad av EU kom-
missionen (miljödirektoratet),
franska sportministeriet och
European Greenway Associa-
tion. Pris delas ut till bästa bil-
fria leder i Europa och som ar-
betat med temat ” Activities
and promotion of Greenways”.

- Det är roligt att banan uppmärk-
sammas även internationellt ef-
tersom den blivit en sådan succé
här hemma, säger Jan Ceder från
Klarälvsbanans samarbetsgrupp.

Nio bilfria asfaltmil genom Värmland har prisats av EU
Priset består förutom en hel mängd
uppmärksamhet i media också av en
publikation samt en CD-ROM som pre-
senterar leden plus införande på kom-
missionens och EGWAs hemsidor.

-Detta innebär att vi får en oerhörd
draghjälp med lanseringen av Klarälvs-
banan på framför allt den europeiska
marknaden, berättar Jan Ceder.
Greenways o aktiviteter kring dem är
STORT nere i det tätbefolkade Europa.
Vår natur,tystnaden och friska luften
lockar säkert många till ett besök i
Värmland.

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

Sista fredagen i september hade per-
sonalen i skolområde Ullerud studiedag
i Folkets hus i Deje. Dagen gick ut på
att fastställa vad som ska ingå i
Ullerudsandan. Ullerudsandan syftar till
att fungera som ett rättesnöre för så-
väl personal som elever på skolan. Barn,
elever och personal inom skolområde
Ullerud får med denna anda en gemen-
sam grund att stå på samt kunskap om
vilka rättigheter och skyldigheter de
har.

Ullerudsandan – normen för en god arbetsmiljö i skolan

 Arbetsgruppen med en representant för respektive arbetslag har samman-
ställt undersökningen om vad som ska utmärka Ullerudsandan.

Följande vill skolpersonal, elever och
deras föräldrar ska ingå i Ulleruds-
andan:

Ullerudsandan

- Vi hälsar på varandra

- Vi kommer i tid

- Vi visar omtanke, hänsyn och

  respekt

- Vi använder ett vårdat språk

- Vi är emot kränkningar, mobbning,

  våld och rasism

- Vi hjälps åt att hålla rent och är

  rädda om gemensamma saker

- Vi tar ansvar för våra handlingar

- Vi följer de regler som gäller

Det tyngsta underlaget till att fastställa
Ullerudsandan baseras på enkäter som
delats ut till skolans arbetslag, och till
elever och deras föräldrar. I undersök-
ningen har de fått svara på frågor om
vad som krävs för att få en bra arbets-
miljö i skolan. Vad krävs för att må bra
i skolan, hur ska man känna trygghet,
hur ska elever uppträda mot varandra
och mot personal, vad blir konsekven-
serna om man inte följer reglerna etc.
är exempel på frågor som besvarats i
den omfattande enkäten.

– Det är viktigt med en gemensam
värdegrund för alla. Det skapar trygg-
het både för elever och skolpersonal,
menar Håkan Eilard, rektor och
verksamhetschef för skolområde
Ullerud, som presenterade resultatet av
undersökningen.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054-17 21 13
malin.eriksson@forshaga.se
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Som vanligt gick Svenska Natur-
skyddsföreningens Miljövänliga
vecka av stapeln vecka 40. I år var
det fokus på bananer och bekämp-
ningsmedel.

Tisdag 4 oktober fanns representanter
från miljö- och byggförvaltningen, Fors-
haga Naturvårdsförening och Natur-
skyddsföreningen Värmland på plats i
butikerna i Deje och Forshaga och in-
formerade om ekologisk bananodling.
Att många tycker att detta är viktigt
var tydligt. Vi träffade många intres-
serade kunder och på mindre än tre tim-
mar såldes ca 50 kg KRAV-bananer!
Under veckan fanns även information
och en tipspromenad på biblioteken i
Deje och Forshaga. Tipssvaren håller
vi på att rätta som bäst. Vinnarna kom-
mer att kontaktas per telefon.

453.5 kg kapsyler har samlats in under 2005
-inte illa!

Om det finns radon i ens hus eller villa märks inte.
Det varken syns eller luktar. Men det kan vara skadligt.
Därför är det tur att det både är enkelt och billigt att
mäta. Genom kommunens Miljö- och byggförvaltning kan
du få råd om hur du ska göra. Mätningen kostar ungefär
300 kr.

Mer information finns också på www.radonguiden.se.
Behöver du sedan sanera
din villa från radon,
finns bidrag att söka
hos Länsstyrelsen.

Är inte allt som är farligt förbjudet?
Nej! Det lätt att tro att alla baby-
produkter är ofarliga att använda men
så är det inte idag. Många schampon,
tvålar och krämer innehåller ämnen som
är skadliga både för miljö och hälsa.

Värmlands bästa kapsyljägare!
Ett stort grattis till årskurs 6 på
Centralskolan i Forshaga som
har blivit länsvinnare i Metall-
kretsens Kapsyljakt. Vinsten på
5000 kronor kommer att går till
klasskassan och till ett miljö-
projekt i kommunen. Miljö- och
byggförvaltningen uppvaktade
med specialgjord kapsyltårta
gjord av Forshaga Finbageri och
ekologisk saft.
De insamlade kapsylerna går nu
vidare till återvinning och blir

till nya förpackningar, bildelar, arme-
ringsjärn till byggindustrin mm. Vilken
miljöinsats!

Katrin Johansson
Folkbildare/LIP-samordnare

054 - 17 20 04

katrin.johansson@forshaga.se

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Strykande åtgång på KRAV-bananer!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Vad tvättar och smörjer vi in
våra barn med egentligen?

Kom och hör vad vi
kan göra åt detta.
Måndagen den 7 no-
vember kl. 10.30 -
12.00 kommer Mi-
kael Karlsson, ord-
förande  i Svenska
Naturskyddsföreningen, hit och pratar
om ”Kemikalier i barns vardag”.
Lokal: Slottet i Forshaga.
Varmt välkomna!

Vad lätt det vore om radon var grönt!

Anna Grenholm
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 21 32

anna.grenholm@forshaga.se

Lördag 17 december kl. 14—16
på Forsgården, Storgatan 55 i Forshaga

Hyresgästföreningen i Forshaga inbjuder alla medlemmar
i Forshaga Hyresgästförening till julfest där julbordet står
dukat för endast 50 kr/pers (Barn under 12 år gratis).

Anmälan senast den 12 december till:
Monica, tel: 87 40 84 eller Marianne, tel: 87 17 20
Anmälan är bindande!

Julfest

Alla medlemmar är
hjärtligt välkomna!

Styrelsen
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Samverkan ska minska arbetslösheten

Att tänka nytt och samverka är
Forshagas framgångsmodell. Fors-
haga kommun har målinriktat jobbat
tillsammans med arbetsförmedlingen
för att minska arbetslösheten. Inte
minst med deltidsarbetslösheten och
ungdomsarbetslösheten.

För att lösa deltidsarbetslösheten i
kommunen har kommunen och arbets-
förmedlingen tillsammans skapat en
modell, som utgår ifrån pengar i stäl-
let för timmar. Tanken är att alla ska
kunna ha en månadslön på 17 000 kro-
nor, berättar Inger Granlund, personal-

chef på Forshaga kommun.

Enkelt uttryckt går modellen ut på att
ordinarie personal själv går in och
täcker upp frånvaro i schemalagda
tjänstgöringsrutiner, och därigenom
kan man enkelt öka sysselsättnings-
graden hos deltidsanställd personal.

När det gäller ungdomsarbetslösheten
har kommunen och arbetsförmedlingen
satsat på en ungdomsgaranti (som pre-
senterades utförligare i förra nummret
av Kontakten), där ungdomar mellan 20
och 25 år erbjuds utbildnings- och

praktikplatser som är tänkta att leda
till jobb. Projektet har varit lyckosamt.

- under årets första sju månader hade
73 % av alla som deltagit i projektet
gått vidare till jobb eller utbildning,
berättar Roger Nilsson, enhetschef på
Arbetsidé- och Ungdomscentrum. Siff-
ror som visar att arbetsmarknads-
åtgärder faktiskt ger resultat.

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

Mötesplatsen för ungdomar

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:  klockan 16 - 21

Onsdagar:  klockan 16 - 21

Fredagar: klockan 16 - 21

Halloween party
fredagen den 4:e november

kl. 21:00 – 01:00

Entré: Unmasked: 2 selmor    Masked: 1 selma

On stage: Emissary
Video DJ’s

Pris till bästa förklädnad
1:a – 3:e pris

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

Skivstagatan 3 Forshaga
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Aktiviteter för både kropp och själ
Aktiviteter som främjar både kropp
och själ är viktiga för få behålla häl-
san på äldre dar. Men vad finns det
egentligen för aktiviteter för pensio-
närer i Forshaga kommun?

Det är onsdag förmiddag och på Fors-
gården i Forshaga pågår redan flera
aktiviteter. I träslöjdssalen arbetar en
grupp herrar med att tillverka
piedestaler, pallar, smörknivar och an-
dra diverse träföremål. Det är sådant
som ska användas till försäljning på
PRO:s och Forsgårdens marknad. Grup-
pen som är i PRO:s regi är öppen för
alla intresserade men träslöjdssalen
kan också nyttjas när inte träslöjds-
gruppen är där. Förutsatt att man kan
hantera de maskiner och redskap som
finns, berättar Bosse Wennerström som
håller i träslöjdsverksamheten.

Qigong
En trappa ned pågår ett träningspass i
Qigong för seniorer. Det är en öster-
ländsk träningsform som bygger på rö-
relse, andning och koncentration och
som anses stärka både kropp och själ.
Elsa Bergbom som är utbildad ledare i
Qigong för seniorer berättar att
träningsformen till en början kan upp-
levas svår, men efter en tid lär man sig
och då kommer effekterna.
– En del upplever till exempel att de får
bättre sömn, säger hon.

Evy Kjellin har tränat Qigong i 3-4 år

nu och hon tycker det är väldigt skönt
med den avslappning som träningen ger.
– Annars skulle jag inte fortsätta komma
hit år efter år, tillägger hon glatt.

I rummet bredvid träslöjdssalen har ett
antal damer samlats runt ett bord täckt
av stora ramar och garn. Det är bild-
vävning på gång. Barbro Paulsson hål-
ler upp ett av motiven.
– Se en sån vacker tulpan! Det är så
roligt att se hur bilden växer fram, sä-
ger hon och tillägger att handarbetet
är både rogivande och socialt.

som kommit för att ägna tiden åt sim-
ning, vattengymnastik, bastubad eller
bara för att umgås. Och nog är det ett
trevligt sätt att umgås; temperaturen
i simhallen är behagligt varm, glad
musik hörs spela för vattengympa-
grupperna och i bubbelpoolen kan den
som vill få sig en skön behandling. Sim-
ning och vattengymnastik sägs också
vara skonsam träning för kroppen ef-
tersom inga leder kommer till belast-
ning.

Aldrig för sent att börja
Att friskvårdsaktiviteter inte bara är
bra för hälsan utan också främjar den
sociala biten är något som Barbro Jons-
son från SPF framhåller när jag ringer
och frågar om SPF:s olika aktiviteter i
Forshaga kommun. Därför kan hon inte
förstå varför det är så dålig uppslut-
ning till de olika aktiviteterna stav-
gång, boule och cykling som brukar an-
ordnas i SPF:s regi. Om det beror på
utbudet eller något annat är svårt att
säga, dock vet hon en sak och jag är
benägen att hålla med.
– Det är aldrig för sent att börja!

Pensionärsbad
Även i Deje pågår denna dag aktivite-
ter för pensionärer. I simhallen är ti-
den mellan 13.15 och 16.00 reserve-
rad för pensionärsbad. Många är de

Träslöjdsgruppen tillverkar föremål
som ska säljas på PRO:s och Fors-

gårdens marknad

Barbro Paulsson visar en vacker
bildväv som växer fram

Välgörande vattengymnastik för
pensionärer, varje onsdag i Deje

simhall.

Qigong bygger på rörelser, andning
och koncentration

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet
054 - 17 22 28
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SKOLLUNCH
Vecka 44

L O V

Vecka 45 (7 - 11 november)
mån: Kebabsås, pasta
tis: Korv Yokohama, ris

ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg
tors: Fisk i ugn, sås, potatis

fre: Skinkfrestelse

Vecka 46 (14 - 18 november)
Dejeskolans önskevecka

mån: Hamburgare, potatismos,
bröd, dressing

tis: Chickenbits, sås, ris
ons: Lasagne

tors: Skinksnitzel, sås, potatis
fre: Fisk crispy, filsås, potatis

Vecka 47 (21 - 25 november)

mån: Köttbullar, sås, potatis
tis: Soppa, mjukt bröd, pålägg

ons: Portergryta, potatis
tors: Sambalgratinerad fisk, ris

fre: Stekt korv, stuvade makaroner

Vecka 48 (28 nov. - 2 december)

mån: Cassler, potatisgratäng
tis: Chiliconcarne, ris

ons: Fisk crispy, kall sås, potatis
tors: Skinksås, pasta
fre: Överraskning!

Vecka 49 (5 - 9 december)
mån: Pannbiff med lök, sås, potatis

tis: Lasagnette SoleRosso
ons: Fiskbullar, sås, potatis

tors: Soppa, mjukt bröd, pålägg
fre:Lunchkorv, potatismos

Varje dag serveras:
Salladsbord, matfett, mjölk

och bröd.

DEJE OCH FORSHAGAMatsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 44 (3 – 6 november)
Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikossoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan
Lördag: Stekt lax, 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

Vecka 46 (14 – 20 november)
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 47 (21 – 27 november)
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 48 (28 november - 4  december)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm med mjölk
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Ugnsstekt falukorv, stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa
Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor med grädde
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding med bärsås

Vecka 49 (5 – 11 december)
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. Äpplemaräng med grädde
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Detta händer i Forshaga Evenemang efterlyses

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

Internet
Det blir allt vanligare att människor söker
information på internet. När det gäller
evenemang är Forshaga kommuns och
Värmlands Turistråds hemsidor väldigt
populära. Har du ett evenemang som är
öppet för allmänheten och passar in under
någon av nedanstående rubriker, är du
välkommen att kontakta någon av 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

NOVEMBER
4 Kl. 19.30  Innebandy div II herr ”GS 86-Sjöstads IF” i Grossbolshallen
4 Kl. 21  Dand till Mona:s i Forshaga Folkets hus
6 Kl. 9 - 10.10  ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn i Ängevi Ishall.

6 Kl. 17  Ishockey div II ”Forshaga IF-Fagersta AIK”, Ängevi Ishall
6 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L. Caféprogram med musik, gäster,kaffe,allsång & tävling
6 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

6 Kl. 19.30  Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus
7 Kl. 10  Barnteater ”Guds lille narr” i Forshaga Folkets hus
7 Kl. 19  Bingo i Forshaga Folkets hus

8 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. ”Från fjäll och hav i nordnorge”
8 Kl. 17  Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden.
8 Kl. 18.30-20  ”Deje under 100 år” -100 bilder om och kring Deje av och med Staffan

Fridh.Dessutom visas Staffan Jofjells film om Klarälvsbanan Deje Folkets hus.
11 Kl. 19.30  Innebandy div II dam ”GS 86-Grums IBK” i Grossbolshallen
12 Kl. 12.30  Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Valbo AIF”, Ängevi Ishall

12 Kl.13-18 Seklingnatta, Deje Folkets hus och Visten
12 Kl. 14  Innebandy div II herr ”GS 86-IBF Tranås” i Grossbolshallen
12 Kl. 21  Dand till Svennes i Forshaga Folkets hus

13 Kl. 9 - 10.10  ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för i Ängevi Ishall.
13 Kl. 13.30  Innebandy juniorallsvenskan herr ”GS86-IBK Lidköping” i Grossbolshallen
13 Kl. 16  Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus. Matiné

13 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L. Caféprogram med musik, gäster,kaffe,allsång & tävling
13 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons förs. hem, Deje. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
13 Kl. 19.30  Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus

14 Kl. 19  Bingo i Forshaga Folkets hus
15 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. ”Peru! Kyrkan i Inkaland”
15 Kl. 17  Arbetskväll på Forshaga Hembygdsgård där vi förbereder inför julmarknaden.

15 Kl. 19 ”Vad skall vi göra med Dejefors kraftstation?” - Diskussionsmöte i Deje Folkets Hus.
16 Kl. 19  Ishockey div II ”Forshaga IF-Kristinehamns HT”, Ängevi Ishall
19 Kl. 10  Arbetsdag i Dömlebacken, Deje Alpina Klubb

19 Kl. 14  Handboll div II dam ”Brukspôjkera-Kållandsö” i Deje Sporthall
19 Kl. 16  Handboll div III herr ”Brukspôjkera-Guldkroken” i Deje Sporthall
20 Kl. 9 - 10.10  ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn i Ängevi Ishall.

20 Kl. 10  Arbetsdag i Dömlebacken, Deje Alpina Klubb
20 Kl. 13-17 Julmarknad den 25:e i ordningen! Arr. Forshaga Hembygdsgård
20 Kl. 15  Höstkonsert med Dejefors Musikår i Deje Folkets hus. Fri entré

20 Kl. 17  Ishockey div II ”Forshaga IF-IFK Hallsberg”, Ängevi Ishall
20 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L. Caféprogram med musik, gäster,kaffe,allsång & tävling
20 Kl. 17  PRO-dans i Forshaga Folkets hus
20 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

20 Kl. 19.30  Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus
21 Kl. 19  Bingo i Forshaga Folkets hus
22 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Kropp, själ och ande.

24 Kl. 19.30  Musikprogram ”Swing Cats” i Forshaga Folkets hus
25 Kl. 18  Disco i Forshaga Folkets hus
26 Kl. 10-14  Julbasar i Missionskyrkan, Forshaga

26 Kl. 10-13  Basar med försäljning, lotterier, fiskdamm, mm i Hvilan, Forshaga. Arr. IOGT-NTO
26 Kl. 12.30  Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Skåre BK”, Ängevi Ishall
26 Kl. 14.30  Innebandy div II dam ”GS 86-Sjöstads IF” i Grossbolshallen

26 Kl. 21  Dand till Hedins i Forshaga Folkets hus
27 Kl. 9 - 10.10  ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn i Ängevi Ishall.
27 Kl. 14-18  Julbasar i Missionskyrkan, Forshaga

27 Kl. 16  Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus. Matiné
27 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L. Caféprogram med musik, gäster,kaffe,allsång & tävling
27 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons förs. hem, Deje. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

27 Kl. 19.30  Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus
28 Kl. 19  Bingo i Forshaga Folkets hus
29 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Samoansk dans och bildvisning.

29 Kl. 18.30 Kommunfullmäktige i Forshaga Folkets hus
30 Kl. 19  Ishockey div II ”Forshaga IF-Karlskoga HC”, Ängevi Ishall

Torsdagar
kl 14.00-16.00
på Barnträffen,

Familjecentrum, Forshaga

Välkomna
alla föräldrar med barn

under 1 år
hälsar personalen på FC

Babycafé
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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

Små barn har mycket att upptäcka,
men många faror lurar i hemmet.

Köket är en rolig men farlig lekplats.
Se till att hushållskemikalier står oåt-
komligt för barn, likaså mediciner. Sätt
barnsäkra reglar på lådor, dörrar, föns-
ter och balkonger. Kontrollera att
eluttagen är petsäkra.

Var extra uppmärksam när du köper
leksaker till barn under tre år. Fråga
efter information och bruksanvisning i
butiken. Alla varningar ska vara på
svenska. Känn och dra i leksaken för
den ska tåla hårda tag. Ögon, nos,
knappar och andra detaljer ska sitta
ordentligt fast och sömmarna får inte
gå upp. Lukta på leksaker i mjukplast.
Om det luktar illa kan det bero på att

leksaken innehåller skadliga kemikalier.

Köp inte ”billigt skräp”. Det är ofta
bättre att köpa märkesvaror i fack-
handeln. Spara kvittot ifall leksaken går
sönder. Du har du tre års reklamations-
rätt enligt Konsument-köplagen (änd-
rad 1 april 2005). Har köpet gjorts ti-
digare gäller två års reklamationsrätt.

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

Barnsäkerhet

 Barnsäkerhet på webben:

www.elsakerhetsverket.se
Information om hur man gör
hemmet elsäkert för barnen.

Invigning av
Solåkers förskola

 i Deje
Många barnfamiljer flyttar just nu till
Forshaga kommun. Därför har kom-
munen startat upp en ny förskola på
Tjusbol i Deje, med fantastiska loka-
ler och i naturskön miljö. Den 21 ok-
tober invigdes Solåker med band-
klippning, tal, sång och förtäring.

Barn och personal sjöng visor för besökande grannar, föräldrar och syskon

Alla barn hjälptes åt att klippa av
invigningsbandet

Förskollärare Veronika Kindbom höll
invigningstal och berättade om

Solåkers verksamhet

På Solåker finns tre anställda med 15
barn i åldern 1-5 år. Precis som alla an-
dra förskolor så arbetar vi efter förs-
kolans läroplan, Lpfö -98. Några vik-
tiga punkter som vi strävar efter är:

- Att barnen ska känna sig trygga här
hos oss.

- Att barnen ska utveckla medkänsla
och respekt för andra och sin omgiv-
ning.

- Att barnen ska våga tänka, tycka och
prova, bli självständiga och kreativa.

- Att vi utgår från barnens intressen
för att stimulera deras inlärning om sig
själva och omvärlden.

Personalen på Solåker
0552 - 109 18

www.kemi.se
Kemikalieinspektionen har
broschyren ”Kemikalier i
barns vardag”.

www.konsumentverket.se
Barnsäkerhet på 14 språk.

www.radron.se
      Tester på t ex barnstolar,

barnvagnar, skötbord.

www.skyddsnatet.nu
Barnsäkerhet.
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Fredagen den 14 oktober fick skol-
enhet Skived besök från Myndighe-
ten för skolutveckling. Det var Ge-
neraldirektör Pia Enochsson och Eli-
sabeth Wallton hennes pressekrete-
rare från Stockholm, Ingmar Gull-
stram samt Maria Källstrand från
kontoret i Karlstad som kom för att
se och höra om kvalitetsarbete i
vardagen. De hade redan innan be-
söket fått information om Forshaga
och mer ingående om skolenhet
Skived. När de kom strax före tio
fick de möjlighet att först träffa
personalen och ställa egna frågor.
Sedan samlades vi i konferensrum-
met för att berätta mer ingående
om hur och på vilket sätt vi tar till-
vara på de resultat vi får fram från
uppföljningar, mätningar och
utvärderingar för att hela tiden ut-
veckla arbetet. De fick också ta del
av vårt pågående utvecklingsarbete
med individuella utvecklingsplaner

för elever och personal. Eleverna
Johanna, Anton och Linnéa från elev-
rådet visade mycket föredömligt
runt våra gäster på en rundtur på
skolan för att de skulle få se så
mycket som möjligt under den hel-
dag de var hos oss. Gästernas öns-
kemål  var också att  få möjlighet
till att ställa frågor till de styrande i
vår kommun och ordförande i Barn
och Utbildningsnämnden Benny
Pedersen, ledamot Benny Eileryd,
Personalchef Inger Granlund och
Förvaltningschef Monica Swenson
kom under eftermiddagen och fick
svara på frågor.

Detta var en mycket trevlig dag och
våra gäster från Myndigheten ställde
bra frågor, var kunniga, intresse-
rade och våra gäster var nöjda med
sin dag i Forshaga kommun.

Skolenhet Skived

Myndigheten för skolutveckling på besök

 Pia Enochsson, generaldirektör för
myndigheten för skolutveckling besökte

Skivedsskolan

LÄSTIPS från Biblioteket
1905
De glömda revolutionernas år
Börje Isaksson
Varför gråter Oscar II? Och varför ser
den norske statsministern Christian
Michelsen så självsäker ut i sin roll som
kapten på skeppet Norge?

Norge hade den 7 juni förklarat att den
svenske kungen inte längre var kung
över Norge. Sverige svarade med att hota
med vapenmakt. Medan förhandlingar
pågick höll folken i båda länderna andan.

Men katastrofen uteblev. Norge drev
igenom sin självständighet. Den ålder-
stigna svenska ämbetsmannakonserv-
atismen fick ge vika för ett Norge dri-
vet av den nya tidens politiska idéer.

1905 var ett av de mest dramatiska
åren under det förra seklet. Sverige
skakades av sin dittills största arbets-
konflikt när 18000 man lockoutades.
Socialdemokratin och liberalismen vann
allt fler anhängare och kvinnorna krävde
att bli betraktade som fullvärdiga med-
borgare.

BARN/UNGDOMSBÖCKER

Fängslande matematik
Kjartan Poskitt
Tycker du matte är frustrerande? Blir
du svettig av siffror och alldeles darrig
av decimaltecken? Då kan Fängslande
matematik vara något för dig.

Garanti!
Den här boken innehåller inga otäcka
övningar eller tråkiga räkneuppgifter.

Isgalopp
Lin Hallberg
När Santos får syn på hindret tar han
bettet och nästan flyger fram. Myggan
njuter av farten och spänningen. Det
känns precis som när de hoppade i sko-
gen.

” Sakta av!” Sofias röst är arg.
”Visst gick det bra?” Myggan ler men
Sofia ser inte ett dugg imponerad ut.

”Det syns på långt håll att du har hållit
på och flängt runt” säger hon. ”Snart
har Santos glömt allt jag lärt honom.”

Det ser inte riktigt ut som i Myggans
drömmar när hon blir fodervärd åt
Santos. Träningen går inget vidare och
hon känner sig missförstådd. Och vad
ska Myggan svara när klasskompisen
Emma undrar varför hon inte ska vara
med på ridskolans hopptävling, trots
att hon har en stjärna till hopphäst…
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Själva resan startade den 18 juli kl
08:00 med samling utanför vår
scoutlokal ”Hvilan”. 15 spända scouter
och 5 ledare skulle med hjälp av ett
antal föräldrar ta sig från Forshaga till
Island via Gardermoen i Norge. Vi
packade in vår gemensamma ut-
rustning, personliga utrustningen och
oss själva i bilarna och började åka mot
Norge, vid Morokulien stannade vi för
en fikarast. När vi hade checkat in och
gått igenom säkerhetskontrollen så
försvann alla vind för våg och handlade
godis inför den 130 minuter långa
flygturen till Keflavik på Island. När vi
blivit bussade till det scouthus där vi
skulle sova så gick vi och handlade
kvällsmat och frukost så att vi inte
skulle svälta ihjäl första dygnet. Några
gick och tittade på utsikten från en
kupolbyggnad som hette Pärlan och som
hade café, museum och en artificiell
geyser med kallt vatten. Till slut
somnade vi på madrasser och
liggunderlag.

Dagen där på kom bussen efter lunch,
den körde oss och de andra
scoutgrupperna till lägret. Ganska snart
visade det sig att bussen var för liten i
förhållande till vårt bagage. Tio minuter
senare kom det en ny buss som tog oss
på slingriga och smala vägar över
bergen till Ulfljotsvatn där vi skulle
tillbringa våra lägerdagar. Vad vi inte
hade räknat med var den invasionen
av knott och andra flygfän, lägershopen
sålde många myggnät till scouter som
inte stod ut med att ha flugor i och runt
huvudet. Första dagen på lägret bestod
i att bygga upp lägret, här kom en
trevlig överraskning vi fick slanor så
vi kunde bygga oss ett bord. På kvällen
var det invigning och tillfälle att
utforska lägret. Tystnaden gick kl
00:00, en ledare från den Isländska
gruppen som vi bodde granne med
spelade tapto på trumpet.

Första heldagen på lägret började med
väckning kl 08:00 med revelj från
isländarnas läger och sen var det

frukost och fortsatt organisation för att
få vår lägerplats så som vi ville ha den.
Efter lunch så kunde man delta i olika
aktiviteter som tillexempel lösa gåtor,
utforska lägerområdet mm. Efter
middagen så var det öppna aktiviteter
där man kunde samla stämplar till ett
energi märke. För att få detta märke
så måste man göra tolv aktiviteter, där
vissa som Global Development Village
var en av flera som var obligatorisk att
göra. Vi scouter var inte särskilt mycket
vid våra tält utan skapade mycket
kontakter med både svenska, irländska,
isländska och österrikiska scouter. Men
det är så det ska vara på läger att man
söker nya vänner. Kl 23:30 var nästan
alla tillbaka i lägret i alla fall och hittade
olika anledningar att få gå där ifrån
igen, ex två timmars tandborstning.

Så blev det dags för första dagen med
Programaktiviteterna som vi valt i
förväg, killarna tog en promenad runt
sjön och tjejerna hade energi
aktiviteter, vilket betydde att genom
olika energikällor göra saker som pumpa

Orka Jardar – Earth’s energy – scoutläger på Island

Vy över lägret

Dragkampen under subcamp lekarna, vi var obesegrade!

forts. nästa sida!

vatten med hjälp av cykel, flyga
drake. På eftermiddagen besökte vi
ett geotermiskt kraftverk. Men innan
aktiviteterna startade för dagen så var
det något som vi scouter inte var vana
vid, nämligen lägerinspektion. Men
detta löste sig och visade sig inte vara
så farligt. Kvällen ägnades åt öppna
aktiviteter och fortsatt samlande av
stämplar till energimärket. Efter
middagen så var det poängjakt, där
man skulle samla poäng för att få
energipärlor. Dessa pärlor reagerar på
UV-ljus och får olika färger. Efter denna
aktivitet så var det jakt på nya vänner
och snygga killar som gällde, fram till
dess att det var dags att somna kl
00:00.
Fredagen liknade torsdagen väldigt
mycket bortsett från subcamp

aktiviteten på kvällen. Denna gång var
det olika lekar så som dragkamp, gå
på träklossar och äta och dricka på
kortast tid. Drycken var inte särskilt
uppskattad eller vad sägs om
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fiskleverolja, CocaCola och Mysk – en
sorts sur mjölk som blir över när man
framställer grädde. Som vanligt så
försvann vi efter aktiviteten och innan
det var läggdags. Denna kväll så
började vi slarva lite med tiderna och
fick skäll, vi skärpte oss för stunden.
Lördagen var besöksdag, under denna
eftermiddag skulle vi presentera vårt
land, region eller hemstad på ett livligt
sätt. Vi förberedde oss på förmiddagen
genom att rita en Sverige- och
Värmlandskarta på bordet och satte upp
en pläd med märken som man kan få
via kår, distrikts eller SSR (Svenska
Scout Rådet, paraplyorganisation för
scouter i Sverige). På eftermiddagen
hade vi tre olika pass, det var inte så
många som hittade till vårt hörn men
några svensktalande isländare kom till
oss i alla fall. Under eftermiddagen så
var det öppen scen också, då fick de
grupper som ville göra ett
framträdande på Scenen. Vi gjorde ett
framträdande där en av killarna
agerade Darin. På kvällen var det ett
gemensamt lägerbål för hela lägret.
Många av de icke isländska scouterna
tyckte nog att det var synd att mycket
var på isländska. Lägerbålet avslutades
med fyrverkeri som var ett riktigt
slöseri då det var så dimmigt att man
bara hörde smällarna. Efter lägerbålet
så var det disco men först fick vi lyssna
till Islands svar på Spice Girls. Många
av oss scouter försvann till lägret för
att göra oss vackrare inför discot. På
dansmarken fanns det mestadels tjejer
ur vår grupp, killarna hittade på andra
saker att göra.

På söndagen var det program
aktiviteter igen. Aktiviteterna var
intressanta och roliga, kanske med
undantag för energi aktiviteten som
inte var direkt energikrävande. På
kvällen var det subcamp lägerbål utan
ledarna. Ledarna åkte på en bussresa
till Tingvalla som är Islands heligaste
plats, det var där som alltinge valdes
och lagarna antogs. Under bussresan
fick dom höra om älvor som bor i stenar
och hjälper människor. Tron på älvor

på Island är så stor att man bygger
vägar runt kända älvstenar. Kvällen
avslutades med ett bad i en bassäng.
Till ledarnas stora glädje hade vi tagit
vårt ansvar och gått och lagt oss.
Ledarna fick dock ta hand om våra
kläder som hängde på tork då det börjat
blåsa väldigt kraftigt.

Sista heldagen på lägret var även sista
dagen på lägret. Killarna hade
patrullaktiviteter del av dagen och
tjejerna utforskade grottor som var en
smutsig och trång upplevelse. På
kvällen var det avslutningslägerbål och
ett coverband spelade. I sedvanlig
ordning så var det ut och träffa
kompisarna sista kvällen som gällde
fram till läggdags. Killarna blev nog lite
besvikna på ledarna då de inte fick sova
hos sina nya vänner sista natten.

Efter frukost började vi att packa den
personliga och gemensamma
utrustningen. Vi stressade inte men
ville få det gjort innan avslutningen.
Efter avslutningen tog vi vår packning
och marcherade genom hela lägret till
uppsamlingsplatsen. Där satt vi i drygt
en timme och väntade på bussen. När
vi kommit fram till scouthuset vi skulle
övernatta i så åt vi lite mat, sen gick

forts. Orka Jardar - Earth´s energy...
några till en strand och hälsade på de
kompisar som var på pizzapartyt. Vi
tyckte att det skulle bli skönt att få sova
på madrasser i stället för liggunderlag.
Dagens aktivitet var att åka till Blue
Lagoon och bada, efter lite strul med
bussen så kom vi fram och blev bjudna
på lunch. Badet efter lunchen var

mycket skönt i ett ca 37 gradigt
vatten. Solen stod högt på himmelen
och hjälpte oss bättra på solbrännan
istället för att ta bort den som vi fått
reda på i förväg kunde hända. På
kvällen gick vi till olika scouthus och
hälsade på våra nya vänner.

Så var det dags att ge sig ut och rida
på Islandshäst. Bara att stå bredvid
hästen kändes pirrigt. Under turen blev
vi uppdelade i två grupper, en lite
snabbare och en långsam.
Den sista dagen var full av väntan då
vi fick reda på att flyget var framflyttat
sex timmar på grund av dimma. Istället
för klockan ett så blev vi hämtade ca
kl sju. Detta gjorde att vi blev
stressade, hur skulle vi hinna att
shoppa på taxfree? Nu löste det sig och
vi blev bjudna på mat av flygbolaget.
När vi kom fram till Gardermoen kl
02:15 så fanns det några föräldrar där
för att hämta oss. Kl 06:15 var vi
hemma och fick sova i våra egna sängar
i några timmar innan föräldrar och
syskon ville veta allt om vårt äventyr.
Vi kunde berätta om en sagolik ö som i
motsats till vad vi hört innan vi åkte,
bjöd på en varm och solig vecka.

Text: Scouter från Nykterhetsrörelsens
ScoutFörbund (NSF) i Forshaga

Foto: Jan Ericsson och Peter Tjäder

På kvällen sveptes bergen runt lägret in i dimma

Vi pustar ut vid ingången till den
drygt 500 meter långa grottan.

Ingången var ett litet hål i marken
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Fråga Vårdcentralen
I detta nummer finns inga frågor att besvara då inga frågeställningar inkommit från kommuninvånarna.
För att kunna besvara frågor i nästa nummer behöver vi din fråga senast den 15 november till:
”Fråga Vårdcentralen”, Vårdcentralen, Europavägen 4, 667 32 Forshaga

Måndagen den 3 oktober var det ”In-
ternationella Barndagen”.Detta fira-
des, för sjätte gången, på Forshaga
Folkets hus.
Lördagen den 8 oktober – en familje-
dag med tonvikten på barn och de-
ras rättigheter. Enligt Barnkonven-
tionen är man barn tills man fyllt 18.

Det var, som vanligt, fullt ös hela da-
gen!!! Kerstin Björklund, rektor på
Skolenhet Skived, invigde dagens eve-
nemang. Konferencier Rebecka och hen-
nes två praoelever, Viktoria och Mag-
dalena, tog sedan över scenen. De pre-
senterade den ena stjärnan efter den
andra, varvat med lokala förmågor. På
scenen uppträdde dansare, sångare och
mimare i olika åldrar.

Där fanns världsartister som ”Rihanna”,
”Christina Aguilera”, ”Jennifer Lopez”,
”Beyoncé” m.fl. Från Sverige kom ”Da-
rin”, ”Sarek”, ”Shirley Clamp”, ”Jimmy
Jansson”. ”Roy och Roger” gjorde ett
succéartat framträdande med sin låt
”Raggarkungen”. Från Forshaga kom
Henrik Syvertsson, 10 år. Han spelade
egna kompositioner på piano.

Internationella Barndagen på Forshaga –vis!!!
Vad månde bliva!
Där fanns också Jakob Larsson, 9 år,
som spelade fiol. Han har redan spelat
i tre år!

Tre av de kvinnliga samtalsledarna i
projektet spelade upp en scen för oss, för
att visa vad samtalen kan handla om.

I skaparverkstaden skapades det av
hjärtans lust. Vilken kreativitet!
Där fanns också möjlighet att få en tju-
sig målning i ansiktet. Det fiskades i
fiskdamm, köptes lotter och fikades för
fullt hela eftermiddagen. Där presen-
terades också Rädda Barnens verksam-
het i Forshaga.

Slutligen så vill vi sammanfatta det
hela som en mycket lyckad dag.
Det är alltid lika roligt att del av ung-
domarnas glädje och kreativitet på och
utanför scenen.

TACK
 -till alla duktiga barn och ungdomar som såg
till att Internationella Barndagen firades or-
dentligt
 -till Rebecka, Viktoria och Magdalena, våra
tre duktiga konferencierer, som på ett mycket
trevligt sätt höll ihop dagens program
 -till våra sponsorer; Forshaga Folkets Hus,
Konsum Forshaga, Cosmos och Tony’s tapet-
serarverkstad
 -till alla ni som bakade bröd till vår cafeteria
till de ungdomar och vuxna som ställde upp
och hjälpte till – både dag och kväll
 -Rädda Barnens lokalförening, Forshaga

Den 17 oktober var det invigning av
utställningen ”Gud har 99 namn” i
B.T.L. i Forshaga.

Angelica Rage invigningstalade och se-
dan bjöds på afrikansk rytm och dans
från Blå Björk, där vi som besökare
bjöds in att delta i dansen. Ann-Sofie
Hylander, vår multireligiösa guide, var
kunnig och berättade om såväl utställ-
ningsföremål som religioner och reli-
giösa företeelser på ett fängslande
sätt.

Invigning av utställningen ”Gud har 99 namn”

Blå Björk

Ann-Sofie Hylander guidade oss genom en mängd utställningsföremål

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

Rädda Barnen, Forshaga driver ett pro-
jekt som kallas ”Ellen”. Projektets syfte
är att erbjuda en mötesplats för tonårs-
tjejer med olika bakgrund. Där deltagarna
får möjlighet att diskutera livsfrågor
med utgångspunkt i Barnkonventionen.

”Sarek” Ida Sandqvist, 10 år
och Moa Appelgren, 10 år

Jakob Larsson, 9 år
Yvonne Enochsson

ordf. Rädda Barnen,Forshaga
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Alexander Thunberg Celia BåtmanAmanda Berg

 Albin Nordqvist

KONTAKTEN

23

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 19 och 20.

Bebisuppvaktning!

Alla är hjärtligt välkomna till Hembygdsföreningens
25:e julmarknad på Hembygdsgården.

På logen säljs julpynt, hantverk, broderier, hembakat
bröd, lingonriskransar, julkärvar, lotter mm.Fiskdamm
för barnen, som kan lämna önskelistor till tomten.

Handelsboden säljer spekekorv, nymalet kaffe, svag-
dricka, enbärsdricka, karamellstrutar, honung mm.

Det gamla tryckeriet säljer julkort som trycks i de
gamla pressarna från Helge Berglunds tryckeri.

I Gammelstugan serveras kaffe och nybakade
pepparkakor vid en sprakande brasa i öppna spisen.

Julmarknad på Hembygdsgården 20 november kl. 13-17

Utställning av gamla leksaker
I Skifwegården pågår en utställning med gamla leksaker. Dockor och Märklintåg och mycket annat som lånats ut av
personer i forshagatrakten.
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Christoffer Moen Larsson Darko Abdullah  Judit Lundqvist

Wilma Pettersson Lova Engström

KONTAKTEN

Melker Anteryd

Bebisuppvaktningar. . .

Välkommen hälsar kulturföreningen Seklingnatta i samarbete med
Deje Folkets hus och Forshaga kommun

- Stefan Holm delar ut sitt stipendium
- Övriga stipendier och ”mästare” uppvaktas
- Tvärdraget spelar
- ”On and off” sjunger
- Sven Ove Svensson kåserar
- Lars Emilson berättar om notdragningen vid Visten
- Dejefors Musikkår
- Årets författare?
- Deje Dragspelsklubb
- Utställningar
- Ulleruds Rödakorskrets serverar kaffe och Dejekringlor

För sjätte året i rad!

12 november
Deje Folkets hus kl 13.00-18.00

Västbynäset, Visten efter kl 18.00


