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I samband med arbetet med en ny över-
siktsplan för kommunen, har några
önskvärda framtidsbilder tagits fram.
Dvs hur vill Forshagaborna att samhäl-
let ska se ut om 20 år. Det är represen-
tanter för föreningar, näringsliv, politi-
ker och förvaltningar som har medver-
kat till dessa bilder. Tio positiva bilder
har lyfts fram, det handlar t ex om att
vi vill ha vackra torgmiljöer, där folk
kan mötas. Eller attraktiva områden för
nya bostäder. Det handlar också om att
utveckla turismen och annat näringsliv.

Du kan läsa mer om dessa bilder i
Framtidsanalysen – ett underlag till
Översiktsplanen för Forshaga kommun.
Den finns på vår hemsida.

Det är viktigt att ha positiva framtids-
bilder att sträva mot, men det är också
viktigt att ha en realistisk uppfattning
om hur det ser ut idag. Dessutom måste
man känna till vad som planeras av andra.

Staten står för en del av den samhälls-
service, som vi har ute i våra kommu-
ner. Det handlar om försäkringskassa,
apotek, post mm. Denna service ge-
nomgår just nu många förändringar.

Dessutom pågår för närvarande den sk
ansvarskommitténs arbete, där en hel
del av samhällsservicen utreds. Ansvars-
kommittén, arbetar sedan 2003, under
ledning av landshövdingen i Västerås,
Anders Svegfors. Ansvarskommitténs
uppdrag är att identifiera, belysa och
övergripande analysera de samhälls-
förändringar som inverkar på och kan
förändra relationen mellan staten, kom-
munerna och landstingen avseende
strukturer och uppgiftsfördelning. Ut-
redningens resultat kommer att ha stor
betydelse på lokal nivå. Frågor som för-
ändrat huvudmannaskap för hälso- och
sjukvården, landstingens vara eller inte
vara samt regionstorlek och regionindel-
ning kommer att behandlas av kommittén.
Slutrapport beräknas presenteras 2007.
Här kommer lite information om dagsläge

och framtid för den service som ges av
försäkringskassan, apoteken och posten.

De allmänna försäkringskassorna bilda-
des 1963. Den 1 januari 2005 ombilda-
des försäkringskassan till en statlig
myndighet. I varje län finns en delegation,
som har bl a har till uppgift att svara
för samverkan med andra parter i länet.

Socialförsäkringen styrs av lagar och
förordningar som beslutas av riksdag
och regering. Socialförsäkringen ger
ekonomisk trygghet vid bl a sjukdom,
handikapp, ålderdom och föräldraskap.
Det svenska trygghetssystemet består
av många delar som utvecklas succes-
sivt. För närvarande hanterar
Försäkringskassan cirka fyrtio olika
försäkringsslag.

Den största förändringen som sker just
nu, är övergången till att hantera allt-
fler tjänster över Internet. Tyvärr är
Värmland sämst, när det gäller använd-
ningen av internettjänster, säger Leif
Bergman, ordförande för Delegationen
i Värmland. Många tjänster kan med
lätthet utföras över nätet.

En annan förändring som pågår, är att
de allt mer komplicerade tjänsterna
koncentreras till ett fåtal orter. Det gäl-
ler t ex utlandspensioner, som sköts från
Visby, i Sunne finns EU-kontoret för
Sverige osv. Målsättningen är fortfa-
rande att det ska finnas ett lokalkontor
i varje kommun.

Apoteket AB är ett statligt ägt företag,
utan vinstintresse, med uppgift att dist-
ribuera läkemedel i Sverige. Statens
krav och förväntningar på Apoteket
regleras i ett verksamhetsavtal.I av-
talet slås fast att Apoteket har ensam-
rätt att bedriva detaljhandel med läke-
medel i Sverige. De lokala apoteken är
företagets bas, men kompletterande
kundkanaler som ombud, telefon och

Internet ska ge kunderna bästa möjliga
tillgänglighet.

Apotekets monopolställning har ifråga-
satts och en dom i EU-domstolen ledde
till olika tolkningar. Handeln och juri-
diska experter bedömde att monopolets
dagar var räknade. Regeringens tolk-
ning var att det fortfarande var olag-
ligt, om någon skulle börja sälja recept-
fria läkemedel vid sidan av Apoteket.

Apoteket vann nyligen andra pris för en
reklamfilm. Så här skriver tidningen
Resumé den 10 nov 2005: ”Apoteket
rustar för en framtid där man får kon-
kurrens om att sälja receptfria läkeme-
del. Och man gör det med bravur. De
senaste filmerna mot högt blodtryck var
omgångens roligaste och förändrar
skickligt bilden av det gamla monopolet.
- Förändringen vi gör nu både vad det
gäller kommunikation och våra butiker
gör vi oberoende om vi får konkurrens
eller inte. Vi måste utveckla företaget,
säger Apotekets marknadsdirektör Eva
Fernvall. Apotekets omprofilering går ut
på att gå från att bara vara en läkemedels-
distributör till att jobba proaktivt med
hälsa och förändra osunda livsstilar.”

Hur påverkas vi i Forshaga och Deje av
den förändrade statliga samhällsservicen?

Posten grundades 1636 av rikskansler Axel
Oxenstierna. I 369 år har Posten delat ut
brev och paket i hela landet. I dag har
Posten ungefär 3 000 serviceställen. De
finns hos en rad butiker såsom ICA, OK/
Q8, Pressbyrån, Hemköp, Willys, m fl. Där
kan du som kund hämta och lämna brev
och paket samt köpa frimärken.

Posten har också drygt 400 egna Post-
center runtom i Sverige där alla Pos-
tens tjänster och produkter finns.

Allt sedan Posten grundades har utrikes-
post varit en viktig del av verksamhe-
ten. Posten har idag ett samarbete med
andra postbolag i världen som innebär
att man kan nå närmare 190 länder i alla
världsdelar med brev och paket.

Fortsättning nästa sida!
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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 2006

Brevmonopolet i Sverige avskaffades
redan 1993. På marknaderna för paket
och gods möter Posten konkurrens från
globala post- och logistikföretag. Pos-
tens strategi för att möta denna utma-
ning är att fokusera på kärnverksam-
heten: Att vara ett modernt och kon-
kurrenskraftigt meddelande- och
logistikföretag. Postens affärsidé: ”Med
Posten når man den man vill med för-
sändelser i rätt tid, säkert och kostnads-
effektivt. Posten ska skapa högt kund-
och förädlingsvärde, genom att kombi-
nera fysiska och elektroniska flöden.”

Posten har också ett dotterbolag som
heter Svensk Kassaservice. Där kan
man betala räkningar och ta ut pengar.

Svensk Kassaservice anpassar kontors-
nätet till den minskande efterfrågan på
kassatjänster över disk. Antalet kassa-
transaktioner har gått ner med 81 pro-
cent sedan 1990. Minskningen av voly-
merna fortsätter, den ligger nu nära 20
procent per år.

En procent av Sveriges befolkning an-
vänder i huvudsak Svensk Kassaservice
för att ta ut kontanter eller betala räk-
ningar. Allt fler hittar andra sätt att ut-
rätta sina kassaärenden; Internetbank,
girokuvert, uttagsautomat m.m.
Därför är det nödvändigt att anpassa
kontorsnätet i takt med den minskande
efterfrågan. Under åren 2003-2004
stängdes ca 200 kontor. Man planerar
därför att stänga ca 140 kontor och
omvandla ca 20 serviceställen under
2006. Tre kontor planeras att stängas i
Värmland: ett i Ekshärad och två i Karl-
stad. Ingen förändring i Forshaga.

Sammanfattningsvis kan sägas att den
offentliga samhällsservicen dels får
konkurrens från privata aktörer (mo-
nopol ifrågasätts) och dels utförs allt
mer service över internet och den per-
sonliga servicen minskar därmed.

Forts. Hur påverkas vi...!

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har
arbetat ihop ett förslag till hur skatte-
medlen ska användas under nästa år.
Den största utmaningen var att få ihop
pengar till fyra (!) nya dagisavdelningar.
Det gick!
Den andra utmaningen var att förbe-
reda oss ekonomiskt inför byggandet av
högstadium, lärcentra, bibliotek, ut-
byggnad av sporthall och nyanläggning
av ”friidrottsarena” i Forshaga tätort
2007 och 2008.
Det gick det också!

Det är positivt att det åter byggs i vår
kommun. Berghaget är ju snart klart.
Nu ser vi fram emot det nya centrum-
huset i Forshaga tätort och planerna på
+55 radhus i Deje tätort.
Under nästa vår är dessutom utbygg-
naden av sporthallen i Deje klar.

Det verkar som om vi blir fler i kom-
munen. De sista siffrorna har ännu inte
kommit men det ser än så länge bra ut.
Vi kan också konstatera att många av
företagen i vår kommun går bra. Det
känns mycket tryggt och nog var det

”tur” att Stora
Enso inte gjorde
några neddrag-
ningar i vår kom-
mun när koncernen
skulle spara. Ibland
är kommunen på vinnarsidan!
Fast de största vinnarna är förstås alla
de som fick behålla sina jobb…

Arbetsförmedling och kommunen sam-
arbetar för att få ut allt fler i olika ty-
per av jobb och projekt. Alla ska ha en
sysselsättning att gå till, så är det bara!

Ökad befolkning, fler arbetstillfällen i
Karlstadsregionen, ordning på kommu-
nens budget och kommuninvånare som
mår bra är några faktorer som avgör hur
väl det går för en kommun. Vi jobbar på
tillsammans men först ligger advents-
tider, jul- och nyårsfirande framför oss.
Jag hoppas att ni alla får fira tillsam-
mans med era nära och kära och att 2006
blir ett bra år för er och för vår kommun.

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

    Nr        Manusstopp  Utgivningsdag

1 Februari
2 Mars
3 Maj
4 Juni

5 September
6 Oktober
7 November
8 December

S o m m a r u p p e h å l l

16 jan
20 feb
3 april
22 maj

15 aug
18 sept
23 okt
27 nov

1-2 feb
8-9 mars
19-20 april
7-8 juni

30-31 aug
4-5 okt
8-9 nov
13-14 dec

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

God Jul & ett riktigt Gott Nytt År!

tillönskas
alla medlemmar

i Forshaga Hyresgästförening och
Forshaga-Deje Hyresgästförening

Styrelserna
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Forshagabostäder undersöker förutsätt-
ningarna för att bygga ett lägenhetshus
med hiss centralt i Deje.  Den målgrupp vi
tänker oss är äldre som nu bor i villa. Det är
människor som vill bo kvar i Deje men öns-
kar sälja sitt hus och flytta närmare affärer
och annan service.
En nybyggnation ger flera fördelar. Dels
får de som vill bo i Deje fler boende-
alternativ att välja mellan, dels kan en ny
generation dejebor ta över de villor som
kan bli lediga. Vi är övertygade om att
det är betydelsefullt att kommunen ge-
nom sitt bostadsbolag initierar ett
nybyggnadsprojekt för att med detta bi-
dra till och förstärka en positiv utveck-
ling i Deje.

Forshagabostäder har idag ett antal äldre
centralt belägna hyreshus i Deje. Dessa
är otidsenliga och saknar tillgänglighet
genom hissar. Vi tror det finns ett behov
att som komplement till det äldre bostads-
beståndet, skapa centralt belägna lägen-
heter med hög standard och tillgång till
hiss.
Enligt de planer som finns nu, byggs det
nya huset i tre våningar med fyra lägen-
heter i varje våningsplan, totalt tolv lä-
genheter, se skiss A. Lägenheterna på ca

Förutsättningarna för att kunna starta
projektet är att lägenheterna är teck-
nade innan byggstart. De som är intres-
serade av detta boende är välkomna att
höra av sig till undertecknad, tel: 054-
172033, eller Anne Hellström tel: 054-172040.

När vi fått in intresseanmälningar lovar vi
att återkomma med mer information om
projektets utformning, priser, tidplaner mm.

FABO vill bygga BOSTÄDER FÖR ÄLDRE i centrala Deje

4

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

Seklingnatta 2006 utdelning av stipendier och uppvaktning SM-vinnare
Den 12 november drog bygdens konst-
närer, musiker, skådespelare, hantver-
kare, och andra kulturella personer in
i Deje Folkets hus för sjätte upplagan
av Seklingnatta. Dejefors Musikkår,
Ohlssons Trio och blåsorkestern Tvär-
draget bjöd på musikalisk underhåll-
ning och för skådespelarinsatserna
stod Ulleruds Teateraktörer. Lars Emil-
son ”seklinggeneralen” berättade om
dagens huvudrollsinnehavare Seklingen

och fisket av densamma. I pausen mel-
lan programmen i biosalongen gavs ut-
rymme att besöka alla hantverkare som
samlats på övervåningen. Där gick att
fynda mattor, loppisprylar, eller som un-
dertecknad –införskaffa tomtar i kera-
mik. Den goda Dejekringlan tillsam-
mans med kaffe fick avsluta besöket
hos hantverkarna -traditioner är till för
att följas!
När det var dags för utdelning av

Fr. v. Stefan Holm, Anna-Lena Ellström (Malin
Olssons mor), Mats Sundberg, Inga-Britt Tjäder
(repr. för Jan Eriksson) och Annebeth Mangsbo

SM-vinnare 2005
Linus Bäckström, koreografi, Tag-dance, Double-Trouble Linedancers
Moa Bäckström,  koreografi, Tag-dance, Double-Trouble Linedancers
Pernilla V Bäckström, linedance, newcomer,diamond, Double-Trouble
Linedancers
Sofia Carlsson,  koreografi, Tag-dance, Double-Trouble Linedancers
Anita Guth, linedance, newcomer,gold, Double-Trouble Linedancers
Mats Jonsson, rally grupp A-WRC, Forshaga MC
Maria Larsson, simning, långlopp, damjuniorer, Deje SS
Bjarne Olsen, skeet, veteraner, Forshaga Jakt och Sportskytteklubb
Anders Olsson, handikappsim 100 & 200 m frisim, 100 m ryggsim, 50 m bröstsim, 50
m fjärilsim och 50 m medley, Deje SS
Annie Palmgren, pimpelfiske, yngre damjuniorer, Forshaga Amatörfiskeklubb
Sören Persson, Friidrott, 3000 m, 1500 m, 800 m, H 40, veteraner, SISU Forshaga SK

Stipendiater 2005
Jan Eriksson, ungdomsledarstipendium
Annebeth Mangsbo, miljöstipendium
Malin Olsson, Stefan Holm stipendium
Mats Sundberg, kulturstipendium

der året) delade ut det första stipendiet
instiftat i hans namn. Det gick till unga
häcklöperskan Malin Olson.

Kvällens fiske på Västbynäset gick över
förväntan. Tidigare i veckan hade fis-
ket gått lite knackigt men lagom till
Seklingnatta verkade Siklöjan ha fått
parningsiver vilket är en förutsättning
för notfisket. Delikatessen ”Sekling-
burgare a la Emilson” på menyn i år också!

stipenier och uppvakta
årets SM-vinnare var bio-
salongen fylld till bristnings-
gränsen. Höjd(!)punkten
kom när Stefan Holm (som
för övrigt utsågs till årets
författare med inte mindre
än två utgivna böcker un-

70 m2 får tre rum och kök med balkong,
skiss B. Badrum och kök byggs med gene-
rösa mått för att underlätta ett boende
även om man skulle drabbas av någon form
av funktionshinder. Badrummet utrustas
med tvättmaskin och torktumlare. I kö-
ket finns spishäll, inbyggnadsugn,
microugn, kyl och frys. Samtliga ytskikt
är av hög standard med klinker och kakel
i badrum och parkettgolv i samtliga övriga
utrymmen.

Biluppställning och förråd anläggs i an-
slutning till byggnaden.
Våra mycket preliminära kalkyler visar att
månadshyran kommer att hamna på cirka
5 500 kronor med en kapitalinsats på 150
000 kronor. Kapitalinsatsen får man till-
baka i nominellt belopp om man lämnar
sitt boende.

Skiss A

Skiss B

Lars-Åke Svensson
VD, Forshagabostäder AB

054 - 17 20 33

lars-ake.svensson@forshaga.se
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Klarälvsgården är ett slutet ungdoms-
hem för ungdomar som har blivit
dömda till LSU. LSU står för lagen om
sluten ungdomsvård. LSU blir ungdo-
mar mellan 15-18 år dömda till om
de gjort brott som skulle leda till fäng-
else om de vore äldre.

Klarälvsgården påminner om ett fängelse
med tanke på att det är stängsel runt-
omkring, men rutinerna här är inte de-
samma som på ett fängelse. Här är da-
garna uppdelade i ett blocksystem som
gör att personalen här kan se till att
eleverna sköter sina arbetsuppgifter.  Vi
har även möjlighet till skola, keramik,
musik och andra aktiviteter som gör oss
sysselsatta. Skola, ART och fysaktiviteter
är obligatoriska om man inte har ett hin-
der som t.ex. sjukdom eller skada. ART
är en förkortning på Aggression
Replacemant Training. Man lär sig olika
sociala färdigheter. Allt från att säga
TACK till att avhålla sig från bråk. Man
lär sig känna igen sina egna signaler.
På ARTen tränas också moralträning där
man får tänka sig in i ett moraldilemma
och lösa situationen på ett bra sätt.
Ilskekontroll är den tredje färdighet i
ART. Där lär man sig att behärska ilska
och att läsa våldsamma situationer på
annat sätt än att slåss.

Blocksystemet är också till för att våran
teckenekonomi skall fungera. Tecken-
ekonomi är våra ”löner” som vi tjänar
ihop varje vecka. För att tjäna sin lön
varje vecka så måste man sköta sig och
göra de uppgifter som  står på våra
schema. Eftersom våra dagar  är upp-
delade på olika tider, block så tjänar
man en viss lön per block.  Har man då
inte skött den aktiviteten så har man
valt att inte förtjäna sitt block och då
försvinner den summan som den akti-
viteten var värd.  Lönen vi får, alltså
teckenekonomipengarna är max 210:-
i veckan i steg 1. Sen har man ART läxa,
drog och -krimläxa, gör man dom så
får man 10:-/läxa.  I steg 4 är maxl-
lönen 280:-. För våra pengar handlar vi
snus, godis och tidningar. Eftersom det

är rökförbud på Klarälvsgården så snu-
sar de flesta killarna här. Vi har också
en bonus som man får varje vecka.
Bonusen får du bara om du har skött alla
dina block under en hel vecka, den är
60:- i steg 1 och 40:- i de andra stegen.

Vi har även något som heter förtjänst
här. Förtjänst är en kvällsaktivitet som
vi får göra om vi har skött oss hela da-
gen. De förtjänster som finns att göra
är bl.a. går och spela på datorn, play-
station, ha fysiska aktiviteter, styrke-
träna, sola och praktik utanför Klarälvs-
gården. Om man inte valt att förtjäna
alla sina block under dagen får man sitta
på avdelningen och titta på TV.

Det finns också steg uppdelningar här för
att vi skall ha möjlighet till permissioner
och utslussningar. Det finns fyra stycken
steg. Det är  också till för att vi skall lära
oss att ta ansvar och kunna  utvecklas
för att klara oss på egen hand när vi kom-
mer ut härifrån.

Först när man kommer hit är man i
Introduktionsteget som man brukar
vara i en vecka. Efter det så kommer
man upp till steg 1. Sen beroende på
hur man klarar av kriterierna så flyttas
man upp i steg om man har tillräckligt
mycket poäng. Poängen är summan av
de block som man har förtjänat. Ex-
empel på kriterier är ett gott uppfö-
rande, visa hänsyn till andra, passa ti-
der och delta aktivt i aktiviteter, ha
städat runt omkring sig och inte prata
förhärligande om droger eller om brott
man begått.

Rutiner som vi har på avdelningarna är
att vardagarna så får man gå ut ur sitt
rum kl. 07.30. Klockan 08.00 så är det
frukost och man måste sitta minst 10
minuter vid bordet.  Kl. 08.30 så har vi
morgon möte och går igenom vad vi
har för uppgifter för dagen. Kl. 08.50
börjar var och en sin aktivitet. Vi har
raster mellan 9.40-10.00 samt 10.50-
11.10. Klockan 12.00 äter vi lunch till-
sammans allesammans och även där
sitter man med i 10 minuter. Kl.13 star-
tar alla aktiviteter igen och håller på
till 14.30, då är det frivillig fika. Mellan
kl. 15-15.30 så har vi vila och då måste
man vara på sitt rum. Sen har vi mid-
dag kl.16 och även här sitter man med
10 minuter.  Kl.16.30 -20 så vår vi ha
förjänster  om vi har skött alla block.
20.00 är det obligatorisk fika och man
sitter med i 10 minuter. Kl. 22 skall alla
in på sina rum, förutom på helgerna då
man får vara uppe till 23.00.

På helgerna så får man gå ut ur rum-
met kl. 10.00 och det serveras brunch
kl.11.00.  12.00 planerar man dagen
aktiviteter och efter 16.30 börjar
förtjänsttiden och då får man ha för-
tjänst om man skött alla blocken. Så
ser våra dagar ut på Klarälvsgården.

Andra rutiner är att man inte lånar ut
saker till varandra, man svär inte, brå-
kar inte och hotar inte varandra eller
personal.  Man respekterar varandra.
Bråkar man eller visar aggressivt be-
teende så får man avskiljning (isole-
ring) och där är det ens beteende som
avgör hur länge man ska vara.

 Elev på Klarälvsgården

Hur är det att bo på KLARÄVSGÅRDEN?
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Salong Rubb & Stubb

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054-17 20 00

Frisörerna på Rubb & Stubb från vänster:
Åsa Johansson, Josefin Jonsson och Camilla  Ekholm

Frisörer ser alltid så oförskämt fräscha
ut. De tre frisörerna på Salong Rubb &
Stubb i Forshaga utgör inget undantag,
trots att det är tisdag och trots att det
är tidig morgon. Det är nästan så att
man skäms för sin egen kalufs, knappt
värd att kalla en frisyr där man sitter
tillsammans med de tre i lunchrummet
i salongen, strax före öppningsdags.

– Det är väldigt sällan vi sitter samlade
såhär alla tre, berättar Camilla och häl-
ler upp kaffet.
Camilla Ekholm, ägare till Salong Rubb
& Stubb i Forshaga AB visste tidigt att
det var frisör hon skulle bli när hon blev
stor. Hon gick frisörlinjen på Nobel-
gymnasiet i Karlstad och efter avklarat
gesällprov dröjde det inte länge förrän
en frisör i Forshaga sökte upp henne
och erbjöd henne jobb. Lite märkligt
kan tyckas eftersom Camilla då inte
hade någon som helst anknytning till
orten. Men hon var inte sen med att
tacka ja till jobbet. Inte heller tvekade
hon när erbjudandet om att ta över
Rubb & Stubb efter dåvarande ägare
dök upp.
– Det är väl alla frisörers dröm att ha
en egen salong, svarar Camilla på frå-
gan om det fanns någon tveksamhet
inför att starta eget. Dessutom tog jag
ju över en verksamhet med etablerad
kundkrets och ett företagsnamn som
var väl inarbetat på orten, vilket var
en trygghet, tillägger hon.
Då, när Camilla tog över verksamhe-
ten 1997, låg salongen i en källarlokal
på Storgatan men år 2000 gick flytten
till nuvarande byggnad på Bruksgatan.
Behovet av större yta var främsta or-
saken.

Camilla har inga anställda utan istället
får frisörer hyra en stol i lokalen, vil-
ket är vanligt förekommande i bran-
schen. Åsa Johansson har hyrt stol hos
Camilla i tre år medan Josefin Jonsson
började så sent som i juni. Samman-
hållningen är bra vilket är en förutsätt-
ning för att trivas. Dessutom trivs

samtliga i rollen som
företagare i Fors-
haga.
– Forshaga är lagom
stort. Människor här
är lättsamma, säger
Camilla och Åsa och
Josefin instämmer.

Av de tre är det bara
Åsa som bor i Fors-
haga. Josefin kom-
mer från Kil och
Camilla från Molkom.
– Jag tycker det är
skönt att ha ett av-
stånd mellan firman
och privatlivet, me-
nar Camilla. Man får
på så vis en distans
till sitt arbete, lägger
hon till.

Vad krävs av en frisör?
– Som frisör är det viktigt att kunna
läsa av personer. Om kunden dyker ner
i en tidning direkt förstår man att han
eller hon inte är intresserad av att
prata, säger Åsa.
För andra blir frisören något av en psy-
kolog. Håret är en del av ens person-
lighet så det är nästintill oundvikligt
att det inte uppstår en relation mellan
frisör och kund.
– Många är ju kunder som återkommer
regelbundet eftersom kunden upprät-
tar ett förtroende för sin frisör. Det
faller sig naturligt att kunderna öppnar
sig och pratar, berättar Åsa.
– En del kunder har kanske inte så
många andra att prata med så då blir
ju tiden med sin frisör något av en
själastund för dem, tillägger Josefin
och går ut i salongen för att ta emot
dagens första kund.

Forshaga är med tanke på invånaran-
talet ganska frisörtätt. För närvarande
finns sex salonger på orten. Finns det
verkligen marknad för det?
– Det gör det nog. Som frisör jobbar

man successivt upp en fast kundkrets,
svarar Camilla.
Vem är då den typiske Rubb & Stubb-
besökaren?
– Den typiske kunden finns inte, säger
Camilla. Det är så blandat. Hit kom-
mer barnet som ska klippas för första
gången, tonårstjejen som vill göra en
hårförlängning och pensionären som ska
permanenta håret. Vi har både unga och
äldre kunder samt hela spektrat där-
emellan. Det vi hoppas är att våra kun-
der är nöjda och belåtna, ler Camilla.

När vi kommer ut från lunchrummet är
Josefin i färd med att göra slingor på
sin kund och i en soffa sitter en man
och väntar på sin tur. Men innan jag
går måste jag fråga vilka trender som
gäller och det visar sig att nu råder
Hollywoodglamour med lockar och vo-
lym för tjejer och en modern version
av Beatles-frisyr för killar. Bäst att boka
tid med andra ord.
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”PeO Söderkvist har genom ett målmed-
vetet arbete byggt upp en verksamhet
som har fått mycket stor betydelse för
Forshaga kommuns näringsliv. En direkt
följd är bland annat ökad omsättning i
våra butiker samt en bostadsmarknad
som gått från iskall till mycket behag-
lig temperatur. Akademin för Sport &
Fritid AB har på kort sikt etablerat sig
som ett av kommunens viktigaste fö-
retag och framgången har rönt natio-
nell uppmärksamhet. PeO Söderkvist har
tillsammans med sina medarbetare
byggt upp en gedigen verksamhet med
de bästa förutsättningar för framtiden
i en för bygden otraditionell bransch.
Under senare tid har inget enskilt före-
tag haft en så stor betydelse för utveck-
lingen i vår kommun som Akademin för
Sport & Fritid AB.”

Årets företagare i Forshaga kommun

Rektor Per Johansson och ekonomichef Jan An-
dersson intill årets företagare PeO Söderkvist

(mitten), VD för Akademin för Sport & Fritid AB.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054-17 20 00

Så löd motiveringen till utmärkelsen Årets Företa-
gare i Forshaga kommun som varje år delas ut av
Företagarna.

Företagarnas represen-
tant Gunnar Jansson,
Forshaga Företags-
centrums VD Johnny
Grundahl, kommunchef
Greger Karlsson samt
Angelica Rage delade ut di-
plom och blomsterkvastar
till Akademins VD PeO
Söderkvist och två av hans
medarbetare.
– Det här är väldigt posi-
tivt, kommenterade PeO.
Utmärkelsen är ett erkän-
nande för vad vi har pre-
sterat.

Sedan 2003 driver Kommunal Värmland
ett projekt i sydvästra Kosovo. Jag som
arbetar i projektet heter Lill Andersson
och arbetar, när jag inte är i Kosovo, som
undersköterska på Lintjärn i Forshaga.

Vi startade upp projektet tillsammans
med ett kvinnocenter i sydvästra
Kosovo i en stad som heter Rahovec.
Kvinnoorganisationen startades upp i
slutet av 1900 talet och flyttade in i det
nybyggda centret 2003.

Det bedrivs en hel del aktiviteter i
centret. Datautbildning, engelskurs,
barnverksamhet till både stora och små
barn, mödravård med kvinnlig läkare, ett
ny öppnat gym och cafe. Möjlighet finns
för kvinnorna att ta körkort på bil.

De hade startat upp barngrupper i flera
byar runt Rahovec med cirka 15 stycken
outbildade kvinnor. Barnen är mellan 3-
5 år. Önskemål kom upp om vad som
de behövde. Det var allt som behövdes
i att ta hand om barn.

Jag fick den äran att komma till
Rödluvan i Forshaga och ta del av de-
ras sätt att arbeta med barn i den ål-

dern. Lånade böcker av dem och fick
en hel del förslag på lekar mm.

Nu har jag varit där vid sex tillfällen
och fem av dem har jag haft träffar med
kvinnorna och vi har gått igenom det
material jag har haft med mig. Besök
har vi också gjort i alla grupper som vi
arbetar med.

I mitten av 2004 så skrev vi ett samar-
betsavtal med kvinnocentret Hareja där
vi också gick in finansiellt och stöttar
kvinnornas löner och verksamhet. Barn-
grupperna är väldigt omtyckta och det
är många föräldrar som vill ha in sina
barn. Föräldrarna får betala för att ha
barnen i grupperna, 1 euro ut i byarna
och 5 euro i Rahovec. Då är barnen där

två timmar tre gånger i veckan. Grup-
perna är stora, en personal på 15 barn.
Kvinnorna är väldigt duktiga på det de
gör. De är framför allt på väg att få ett
bättre självförtroende i och med att de
har något som inte så många har här,
ett avlönat jobb.

Jag hoppas att kommunen i Rahovec ska
kunna ta över verksamheten och se till
att kvinnorna får fortsätta sitt arbete
med barnen.Det är de som ska ta över
i framtiden och det är vår uppgift att
se till att de gör det bra.

Kommunal Värmland i Kosovo

Lördagen den 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 kronor / person.

(Barn under 12 år gratis.)
Anmälan är bindande!

Hemlig gäst. 10-kronorslotteri och julnötter
Anmälan senast den 12 december till

Monica, tel: 87 40 84 eller
Marianne, tel: 87 17 20

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Lill Andersson
Projektledare

Lill.a@telia.com

Personalen från barngruppen utanför
kvinnocentret Hareja

Julfest
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På Café Höjda i Deje serveras inte
bara kaffe och bullar. Här bjuds även
på glädje, gemenskap och en hel del
aktiviteter.

I nära anslutning till Ullerudshemmet i
Deje, i dagcentum Åshöjdas lokaler, lig-
ger café Höjda. En cafélokal som inte bara
används för servering. Här huserar även
en sy- och vävgrupp, en matlagnings-
grupp för herrar och varje vecka finns
tillfälle för bingo, bridge och kortspel.
Varje månad anordnas också en cafékväll
med underhållning som ofta drar fullt hus.

– Här händer det alltid nåt! berättar Ka-
rin Johansson som är ordförande i
Gårdsrådet, frivilligorganisationen som
driver caférörelsen.

Forshaga kommun ställer upp med fri lokal
och drift och närmare fyrtio frivilliga pen-
sionärer hjälper till att sköta servering,
baka och ansvara för de olika aktiviteterna.

– Det är så roligt att ha något att göra,
utan det här skulle jag nog börja klättra
på väggarna, säger Carin Eriksson som
tidigare bott på landsbygden men som
nu flyttat till lägenhet.

Ingrid Bäckström, som är enhetschef på
Ullerudsgården, menar att den sociala
gemenskapen som Åshöjda och Gårds-
rådet erbjuder är någonting otroligt
viktigt och värdefullt.

Håller halva Deje på fötter
– Tack vare de små medlen som kom-
munen bidrar med kan vi hålla nästan

halva Deje på fötter! För det är nämli-
gen det som är så viktigt, att man som
äldre får ha en meningsfull sysselsättning
och ett fortsatt aktivt och socialt liv för
att må bra och ha hälsan, tillägger hon.

För den som nu blivit intresserad av att
delta i aktiviteter och arbete eller kanske
bara sugen på en kopp kaffe så är det bara
att gå dit. Caféet står öppet varje mån-
dag till fredag klockan 10.00 - 13.00 och
Gårdsrådet hälsar alla hjärtligt välkomna!

Carin Eriksson, Sonja Moberg och Tore
Persson är några från Gårdsrådet

Fikande besökare fr. v. Bertil Ull-
ström,  Ragnhild och Sigge Olsson.

Gemenskap på Café Höjda

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet

Senast den 1 juli 2006 ska rökförbud
under arbetstid gälla för alla
kommunanställda i Forshaga kom-
mun. Inger Granlund, personalchef i
Forshaga kommun berättar varför.

– Beslutet om att införa rökförbud un-
der arbetstid för alla kommunanställda
är helt och hållet en friskvårds– och
arbetsmiljöfråga. Något som vi har ar-
betat mycket med inom Forshaga kom-
mun. Bland annat har vi anställt en
hälsoutvecklare inom kommunen, alla
anställda erbjuds subventionerad mas-
sage samt möjlighet till motion under
arbetstid. Vi är måna om vår personals
hälsa helt enkelt. Det handlar alltså inte
om att förhindra de så kallade mikro-
pauserna under arbetstid som rökning
medför, vilket en del tror.

Vad innebär förbudet?
– Det kommer inte att vara tillåtet att
röka under arbetstid. Askkoppar kom-
mer att tas bort från entréer och andra
för arbetsplatsen närliggande områden
och flyttas till ett bestämt område dit
anställda kan gå under föreskrivna ras-
ter. Alla kommunanställda som röker
kommer dessutom att erbjudas hjälp

för att sluta röka. Förändringarna kom-
mer nu att börja införas successivt på
kommunens olika arbetsplatser, dock
senast 1 juli 2006.

Vilka reaktioner har ni fått?

Rökförbudet en friskvårdsfråga

Camilla Beskow
Informatörspraktikant

Karlstads universitet

Bishoppen är en nyöppnad butik i Deje
som säljer begagnade saker. Vi har

byggt om i lokalerna där
Biståndsprojektet var tidigare.

Bishoppen består av tre avdelningar:
Det är Köplusten som är själva

butiken där de prissatta sakerna säljs.

Sedan är det den lite billigare avdel-
ningen Ragges Rea.

Slutligen finns det en Lyckans Hylla
där allt är gratis.

Öppet vardagar kl. 8-15
Gamla sågverksområdet

i Deje

Vi tar tacksamt emot saker.
I mån av tid hämtar vi större varor.
Mer information: Tel: 0552-121 56

Bishoppen är en del av Arbetsidécentrum
som är kommunens arbetsmarknadsenhet

och butiken är ett komplement till de
praktikplatser som vi har att erbjuda.

Bishoppen

– Givetvis har vi fått
både positiva och ne-
gativa reaktioner,
men faktiskt mest
positiva och det även
från rökare. Många ser det som en hjälp
och möjlighet till att sluta röka.

Har andra kommuner gjort på liknande
sätt?
– Inte vad jag känner till men jag vet att
flera landsting har infört rökförbud. Men
det är ingen tillfällighet att vi tagit det
här beslutet, rökning begränsas allt mer
i samhället och för varje år vet vi mer
och mer om hur skadligt det är med rök-
ning. För oss är det en mycket viktig
folkhälsofråga och vi hoppas att kommu-
nens medborgare och anställda kan se det
här som ett positivt initiativ, mer än som
bara ett förbud.

8
MILJÖALMANACKA 2006

Håll utkik, i dagarna

kommer den i din brevlåda.
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Det uppmanade Mikael Karlsson, ord-
förande i Svenska Naturskyddsfören-
ingen, alla föräldrar och all personal
inom barnomsorgen och barn-
hälsovården vid sin föreläsning på Slot-
tet i Forshaga.

Kommunens bästa källsorterare korade
-klass 5 på Centralskolan!

Beställ en ekologisk skinka hos din
handlare. Du vet då att grisen har haft
ett bra grisliv. Den har alltså ätit mat
som inte varit besprutad och konstgöds-
lad, den har rört sig fritt och fått gått
ute och bökat. En glad gris helt enkelt.

Köp KRAV-märkt fika till jul. Russin,
pepparkakor, mandel och kaffe finns i
de flesta butiker. Be annars din hand-
lare att ta hem det.

På jul ska man ju vara snäll och det kan-
ske är hög tid att tänka på sina med-
människor i andra länder. Välj t ex
”Rättvisemärkt” kaffe, choklad, bana-
ner, så vet man att odlaren har haft en
skälig lön för sitt arbete. Köp en timer
till adventsljusstaken, fortsätt sedan att
använda den till annan fönsterbelysning
under resten av året.

En lågenergilampa eller återuppladdnings-
bara batterier är en utmärkt julklapp.

KONTAKTEN

Under hösten har Håll Sverige Rents
skolkampanj för landets årskurs 4 - 6
”Rätt sak på rätt plats” gått av sta-
peln. 16 klasser i vår kommun har varit
med genom att arbeta med ett infor-
mationsmaterial och delta i en tävling
om återvinning och nedskräpning.

Nu har Håll Sverige Rent utsett en vin-
nande klass per kommun. I Forshaga var
det klass 5 på Centralskolan som bäst
kunde svara på återvinnings- och skräp-
frågorna. Grattis till vinsten på 2000 kr!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Välj säkra barnvårdsprodukter!

Barnvårdsprodukter är inte så ofarliga
som man kanske tror visar en gransk-
ning som SNF har gjort på 69 vanliga
varor. Många schampon, tvålar och
krämer innehåller ämnen som är skad-
liga både för miljö och hälsa. Alla på-
verkas vi av kemikalier vare sig vi vill
eller inte. Användningen av kemiska
ämnen i Sverige och världen har ökat
explosionsartat och de sprids vidare till
naturen och till oss. Barn är särskilt
känsliga. Kunskapen om hur kemikalie-
rna påverkar oss är oroväckande små.
Ju mer vi lär oss, desto fler skadliga
effekter på miljön och på vår hälsa upp-
täcker vi.

Vi som konsumenter kan minska sprid-
ningen av kemikalier genom att an-
vända färre produkter och bara köpa
dem som är bäst ur miljö- och hälso-
synpunkt. Titta och fråga efter miljö-
märkta varor!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Miljötips inför julen
Men tänk på att en julklapp inte alltid
måste vara en pryl, det kan även vara
en upplevelse. Som t ex ett fiskekort,
en flottfärd på Klarälven, en cykeltur
på Klarälvsbanan med gott sällskap och
picknickkorg.

Miljömärken att lita på!

Borrkax är det material som kommer
upp till markytan i samband med borr-
ning efter t ex bergvärme och består
följaktligen av samma material som de
genomborrade geologiska formatione-
rna. Oftast liknar det en gyttja full med
blandat grus, sand och vatten. Kaxet
är i sig inte ”giftigt” men kan orsaka
miljöskador om det släpps ut i strand-
kanten eller i mindre vattendrag. Det
största problemet är dock att det kan
sätta igen dagvatten- eller avloppsled-
ningar, orsaka driftproblem i
pumpstationerna och störa processerna
i avloppsreningsverket.

Under perioder har avloppsvatten som
kommit till verket varit kraftigt vit-fär-
gat p g a att det innehållit borrkax. Ef-
tersom vi arbetar med sedimentering
och siktdjup i vårt avloppsreningsverk
har detta lett till att reningsprocessen
störts.

Vi vill därför passa på att uppmana alla
Ni som har för avsikt att borra efter
bergvärme. Tänk på att borrvatten som
inte är avslammat ej får släppas ut i
dagvattennätet. Eftersom vi har
mycket grundvatten i Forshaga kan det
behövas mer än en container för

Katrin Johansson
Folkbildare/LIP-samordnare

054 - 17 20 94

katrin.johansson@forshaga.se

avslamning. Det är heller inte tillåtet
att släppa ut borrvatten på annan mark
än den egna fastigheten utan godkän-
nande från markägaren.

Putsa kopparkärlen med en del vinäger
och en del citronsaft. Det blir blankt och
luktar godare än kemiskt putsmedel.

God Jul och Gott Nytt År!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Borrkax orsakar störningar i
avlopppsreningsverket

Till sist, glöm inte heller att i god tid
anmäla till miljö- och byggförvaltningen
om ni planerar att sätta in en värme-
pump. Anmälningskravet enligt
miljöbalken gäller för mark, ytvatten
och grundvattenpumpar. Fr om 1 au-
gusti 2005 tas en avgift på 650 kronor
ut för handläggning av dessa ärenden.

Ulf Karlsson
Driftchef VA-verk

054 - 17 20 34

ulf.karlsson@forshaga.se

9
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LUCIAFESTSjälvklart drogfritt!!!

SKOLLUNCH
Vecka 49 (8 - 9 december)

tors: Soppa, mjukt bröd, pålägg

fre: Lunchkorv, potatismos

Vecka 50 (12 - 16 december)
mån: Köttfärssås, spagetti
tis: Risgrynsgröt, pålägg

ons: Kalops, potatis, rödbetor
tors: Litet julbord

fre: Småvarmt, överraskning

Vecka 51 (19 - 23 december)
mån: Vad köket bjuder

tis: Vad köket bjuder
ons: Vad köket bjuder

tors: LOVDAG
fre: LOVDAG

Varje dag serveras:
Salladsbord, matfett, mjölk

och bröd.

DEJE OCH FORSHAGAMatsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 49 (8 – 11 december)
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

Vecka 50 (12 – 18 december)
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, senapssås, potatis, grönsaker. Soppa
Lördag: Strömminglåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel- och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp

Vecka 51 (19 – 22 december)
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 23 december - söndag 8 januari
Egen matsedel, se uppsatta matsedlar i respektive matsal

FOLKETS HUS FORSHAGA
Fre. 9 Dec 16.00 – 24.00
DISCO: 16.00-19.00 (årsk. 1-6)
ROCKTÄVLING/DISCO: 19.00-24.00 (årsk. 7 & uppåt)
MODEVISNING: 19.00-20.00

Medverkande band bl.a. Tommy Guns, Hedman, Cruel Frenzy…

Klädmärken som kommer att visas: Jack & Jones, B•YOUNG, Ichi, Peppercorn, Ofelia, Claire. Smycken: Snö. Skor:
Blend, Bagheera, Wildflower, peperoni, Donna Girl och Tamaris.

D-Doorhouse medarr. UC, Forshaga Folkets hus och ABF

Läs mer på WWW.D-DOORHOUSE.SE

Priser utlottas på
helkvällsbiljetter

 DJ:s 16.00-24.00: Starfighter&Bronner

Helkvällsbiljett Rock-Disco-Modev. 80:-  inkl. Pizza (endast förköp)
Helkvällsbiljett Rock-Disco-Modev. 60:- (förköp & bilj. i entrén)
Modevisning 25:- inkl. Fika   (förköp i butikerna nedan)
Disco årskurs 1-6 20:-   (ej förköp)

Förköpsbiljetter finns hos: Happy station Kil, Happy station Forshaga, Folkets hus Forshaga, Café
gjuteriet Karlstad, Rooths kläder Forshaga, Forshaga kläder, Klackar och kristaller och självklart hos
oss på D-Doorhouse (Skivstagatan 3 i Forshaga).
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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.

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

DECEMBER
7 Kl. 19 Ishockey div II ”Forshaga IF-IFK Munkfors”, Ängevi Ishall
7 Kl. 19 ”Att leva med handen på hjärtat”. Författaren och pastorn Thomas Sjödin talar om

ämnet i Forshaga Missionskyrka. Samarbete med FUB. Inträde 50 kr
8 Kl. 18.30 IOGT-NTO har öppet hus i Hvilan, Forshaga. Trubaduren Eilert Karlsson medverkar.
Kaffeservering. Arr. IOGT-NTO och NBV.

10 Kl. 21 Dand till Mats Bergmans i Forshaga Folkets hus
11 Kl. 9-10.10 ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn födda -99 & yngre, Ängevi Ishall
11 Kl. 13 Innebandy juniorallsvenskan herr ”GS 86-Örebro SK IBK” i Grossbolshallen

11 Kl. 16 Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus. Matiné
11 Kl. 16 Luciafest i Forshaga Missionskyrka
11 Kl. 17 Söndagkväll på B.T.L. Caféprogram med musik, gäster, kaffe, allsång och tävling

11 Kl. 19.30 Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus
12 Kl. 19 Bingo i Forshaga Folkets hus
13 Kl. 9.30-11 Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Terminsavsl. med luciafirande

13 Kl. 19 Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Sunne IK”, Ängevi Ishall
16 Kl. 18 Disco i Forshaga Folkets hus
17 Kl. 14 Innebandy div II herr ”GS 86-Örebro SK IBK” i Grossbolshallen

17 Kl. 21 Dand till Claes Lövgrens i Forshaga Folkets hus
18 Kl. 9-10.10 ”Lek på is” Forshaga IF:s skridskoskola för barn födda -99 & yngre, Ängevi Ishall
18 Kl. 17 ”Musik i advent” i Nedre Ulleruds kyrka. Medverkande: Dejefors Musikkår, Nedre-

och Övre Ulleruds Kyrkokörer
18 Kl. 19.30 Bio (ej programsatt ännu), Forshaga Folkets hus
19 Kl. 19 Bingo i Forshaga Folkets hus

21 Kl. 19 Ishockey div II ”Forshaga IF-Kristinehamns HT”, Ängevi Ishall
26 Kl. 19 Bingo i Forshaga Folkets hus

JANUARI 2006
3 Kl. 19 Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Falu IF”, Ängevi Ishall
8 Kl. 13.30 Innebandy div II dam ”GS 86-Skoghalls IBK” i Grossbolshallen

14 Kl. 12.30 Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Kumla Hockey”, Ängevi Ishall
14 Kl. 17 Bibel- och församlingshelg med lektor Rune W Dahlén i Missionskyrkan, Forshaga
15 Kl. 10 Bibel- och församlingshelg med lektor Rune W Dahlén i Missionskyrkan, Forshaga

15 Kl. 17 Ishockey div II ”Forshaga IF-Nor IK”, Ängevi Ishall
18 Kl. 19 Ishockey div II ”Forshaga IF-Hällefors IK”, Ängevi Ishall
21 Kl. 12.30 Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Borlänge HF”, Ängevi Ishall

21 Kl. 14 Innebandy div II herr ”GS 86-Kärrviolen IC” i Grossbolshallen
27 Kl. 19.30 Innebandy div II dam ”GS 86-Munkfors IBK” i Grossbolshallen

Uppmaningen kommer från en grupp
projektanställda inom Arbetsidécent-
rum (AIC) som under tre månader gjort
dokumentation om Forshaga Folkets
Park. Vad är det som försiggått i par-
ken mellan 1919 fram till idag? Vilka
artister har varit där? Hur har verksam-
heten sett ut genom tiderna? Det är
några av de frågor som arbetsgruppen
sökt svar på.

Nu påbörjas en insamling av föremål till
en utställning av Forshagaparken. Kan-
ske har du fotografier från parken? Fö-
remål? Affischer? Autografer? En inträ-
desbiljett till ett evenemang? Eller rent

Får vi låna ditt folkparksminne?

Fler folkparksföremål efterlyses!
Här ligger parkens gästböcker med
artisthälsningar.

Malin Eriksson
Informatörstrainee

054-17 20 00

av en bra folkparkshistoria att be-
rätta? Allt är av intresse.

– Då parken har ett kulturellt värde vill
vi på detta sätt bevara historiken ge-
nom att berätta om den. Det är tyd-
ligt att det finns ett stort intresse hos
befolkningen om hembygdhistorik, sä-
ger AIC:s enhetschef Roger Nilsson.
Idéerna till utställningen ligger i nulä-
get på planeringsstadiet men tanken
är att forshagaborna ska få en nostal-
gisk återblick på folkparkslivet då och
nu.

Har du ett folkparksminne att dela med

dig av? Kontakta AIC:s administrativa
assistent Anita Bergström 0552-10958,
054-17 22 80.
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Elias BjörkelandAria Abdullahi

KONTAKTEN

Bodil Ryd

Elin Bohlin Elvira Thunberg Gabriel Stenlund

Bebis-
uppvaktning!

Kommunalrådet Angelica
Rage ser uppdraget att be-
söka 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 kommunens

egna nallebjörn, Älvis.
Sidorna 12, 13 och 16.

Tidningen i Skolan bjöd nyligen in
Värmlands alla skolor till Löpsedels-
tävling. 128 värmländska bidrag in-

Storslam till Dejeskolan
kom och av de fem vin-
sterna som delades ut ham-
nade tre i Deje. ”Storslam”
stod det att läsa i NWT då
tävlingsresultatet medde-
lades. Jag vill nu passa på
att hylla alla bildelever i
Deje som kämpade med
löpsedlarna och dessutom
ta tillfället i akt att göra re-
klam för bildsalens hemsida,
 www.dejebild.info.se
där fler alster av Dejes

Vinnarna fr v Malin Sjöström 7d, Louise Magnus-
son 7d, Ida Lindqvist 9a, Anna Molander 8a och

Linn larsson 8a som alla ordnade 1000kr till
respektive klass. Bra jobbat tjejer!

Niklas Bodin
Bildlärare

0552 - 447 22

elever finns att skåda.

12
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 Hugo Hell Hugo Johansson

 Mathilda  Lentz Julia Bergqvist

KONTAKTEN

Lydia Eriksson

Bebisuppvaktningar. . .

Max Gullbrand Meya Engström Miranda Elestedt

13

Ida Nordlöf Olsson
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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

Fakta
5 000 personer dör varje år i Sverige
till följd av alkoholrelaterade sjukdo-
mar/skador

Många gånger är öl inkörsporten till
hasch och andra droger

Misshandel och skadegörelse är några
exempel på kriminalitet som berusade
ungdomar begår

Tonåringar skaffar sig sexuella erfaren-
heter, som t.ex gruppsex, oralsex,
analsex eller sex på offentliga ställen,
när de är berusade som de aldrig skulle
gjort i nyktert tillstånd

Tillgången till droger i Sverige är högre
än någonsin och priserna har halverats
under perioden 1988-2004

Situationen i Forshaga kommun
Barn och unga kan när som helst på
dygnet köpa alkohol, genom olika ty-
per av privat försäljning.

Alla typer av andra droger finns i Fors-
haga, hasch, amfetamin, heroin, extacy,
LSD, rohypnol, anabola steroider, GHB…

Fältassistenterna/fritidsledarna möter
varje helg berusade 14- och 15-åringar.

Föräldrar i kommunen samtycker till att
deras barn och unga använder alkohol
och därmed medverkar till att barnen
utsätts för alla de risker som är för-
knippade med alkohol

Vuxenvärldens attityder
I samhällen med låg förekomst av al-
kohol är det också låg förekomst av an-

dra droger. I samhällen med hög före-
komst av alkohol är det också hög före-
komst av andra droger.

Vuxenvärldens drickande har förändrats
och alkoholkonsumtionen ökar i
Sverige. Alkohol förekommer på tv som
ett naturligt inslag i ungdoms- och
vuxenlivet. Vi blir allt mer tillåtande
till alkohol och denna attityd överför
vi till våra barn. Alkohol blir på detta
sätt ett naturligt inslag i barns- och
ungas vardag.

Alla som dricker öl blir inte alkoholister
eller narkotikamissbrukare, men alla
missbrukare har någon gång druckit sin
första öl. Tillsammans kan vi vuxna
hejda denna utveckling.

Vad kan Du göra?

Anette Karlsson, enhetschef IFO
Roger Nilsson, enhetschef AIC/UC

Det kan vara svårt att hitta rätt julklapp
så se till att den går att byta. Fråga alltid
vad som gäller vid köpet för att undvika
problem efter julklapps-utdelningen.

ÖPPET KÖP OCH BYTESRÄTT
Både öppet köp och bytesrätt är frivilligt
för säljaren. Det finns ingen laglig rättighet
att återlämna en felfri vara men många
butiker har öppet köp eller bytesrätt.
Fråga om butiken har öppet köp innan Du
betalar och få skrivet på kvittot till vilket
datum öppet köp i så fall gäller. Vid öppet
köp kan Du lämna igen varan inom avtalad
tid och få pengarna tillbaka. Bytesrätt
innebär att Du inom avtalad tid får byta
till en annan vara. Ett tillgodokvitto
innebär att Du kan välja andra varor för
pengarna vid ett senare tillfälle.

AVBESTÄLLNING
Har Du beställt en vara, men ångrat Dig?
Varan går att avbeställa så länge den inte
avlämnats till Dig. Däremot måste Du betala
ersättning till säljaren för kostnader och
förluster som uppstår som följd av
avbeställningen. Det kan t ex vara
kostnader för offerter, förvaring och
fraktkostnader tillbaka till leverantören.
Observera att vid nybilsköp gäller andra
regler.

DRÖJSMÅL
Har Du beställt något som Du skulle ge
bort i julklapp och inte fått varan förrän
efter julafton, trots att Du och säljaren
gjort upp om leveransdag? Då är det
dröjsmål. Låt köpet gå tillbaka!

FEL I VARAN
Är det fel på en produkt har Du tre år på
Dig att klaga, lagen ändrades 1 april i år.
Om köpet gjorts före 1 april kan du klaga
i två år. Har Du fått garanti som räcker i

mer än tre år kan Du klaga garantitiden
ut. Vänd Dig till affären där varan är köpt
så fort Du hittar felet. Tag med kvittot
och varan. Har affären ”försvunnit” kan
Du vända Dig till tillverkaren eller
importören istället. Du kan också skriva
och klaga. Behåll kopia och rekommendera
brevet, det är bra att ha som bevis. Om
varan du köpt är felaktig har Du rätt att
få den reparerad eller utbytt mot en ny.
Är felet stort kan Du ha rätt att häva köpet
och få pengarna tillbaka. Detta gäller även
om Du har köpt en vara på rea och du
inte har någon bytesrätt.

INTERNETHANDEL OCH POSTORDER
Du har rätt att ångra ett köp inom 14
dagar från den dag du tagit emot en vara,
samma sak gäller vid telefonförsäljning.
Ångerrätt vid hemförsäljning gäller om
du köpt för mer än 300 kronor. Näring-
sidkaren ska alltid ge dig information om
ångerrätten. Ångerfristen börjar löpa:

· den dag Du tog emot varan eller
en väsentlig del av den

· den dag då avtalet om en tjänst
ingås.

Ångerfristen börjar inte löpa förrän Du
fått informationen eller ångerblanketten.
Du har rätt till leverans inom 30 dagar från
beställningen. Har ni avtalat om en kortare
leveranstid gäller förstås det. Läs i
kataloger och på webbplatser om
betalning och leverans. Om en vara inte
levereras i avtalad tid har du rätt att häva
köpet och få pengarna tillbaka. Tänk på
att du förlorar ditt bästa påtrycknings-
medel om du betalar i förskott! Ett gott
råd kan vara att betala mot faktura om
det är möjligt.

Vid köp på Internet, se till att du vet vem
du gör affärer med. Kontrollera företagets

namn, postadress och telefonnummer.
Bilda Dig en uppfattning om total-
kostnaden för varan, ta reda på porto-
och expeditionsavgifter, leveranstid samt
kontrollera vilken returrätt. Helst ska det
finnas telefonnummer till företaget så att
du lätt kan nå det om du vill klaga. Om Du
betalar i förskott förlorar Du ditt bästa
påtryckningsmedel. Ett gott råd är att
betala mot faktura om det är möjligt. Om
du handlar från utlandet, ta reda på vilken
möjlighet du har att ångra köpet.

JULMARKNADER OCH JULHANDEL
På kvittot ska finnas namn, adress och
telefonnummer till säljaren om en vara
kostar mer än 300 kronor. Då vet Du vart
Du kan vända dig med eventuella
klagomål.

Riskfylld attityd till alkohol

Julklappstips

OM DU VILL KLAGA
När Du vill klaga på en felaktig vara, vänd
Dig i första hand till säljaren. Kommer Ni
inte överens kan Du vända Dig till
konsumentrådgivningen.  Mer information
finns på
www.konsumentverket.se och
www.konsumenteuropa.se.

GOD JUL ÖNSKAR KONSUMENT KARLSTAD!
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Allmänhetens frågestund inleder
kommunfullmäktige 31 januari i Deje
Folkets hus, vilket innebär att tid för
frågestunden avsätts från kl. 18.30.
Frågorna skall vara skriftliga och in-

sända i förväg.

Min fråga till kommunfullmäktiges frågestund vid
sammanträdet i Deje Folkets hus den 31 januari 2006:

Det innebär att de frågor man önskar ta
upp skall vara kommunledningskontoret
tillhanda senast 12 januari 2006.

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

Forshaga kommun
Kommunledningskontoret
FRISVAR
6500 180 00
667 22  FORSHAGA

OBS! Glöm inte bifoga namn, adress och
telefonnummer.

Zorro
Isabel Allende
”Detta är berättel-
sen om Diego de la
Vega och om hur han
kom att bli den le-
gendariske Zorro.
Äntligen kan jag
avslöja hans identi-
tet, som vi höll hem-
lig i så många år”

Vår kommun har fått en ny bygdegårds-
förening. Den heter Berghälla Bygde-
gårdsförening och håller till i Edeby.

Ordenshuset Berghälla känner många
till. Det är nykterhetslogen Näckrosen
som byggt ordenshuset och som
förvaltat det till att bli den välskötta
och ändamålsenliga samlingslokal det
är idag. Tiden har emellertid gått och
logens led har glesnat varför man sett
sig om efter ett nytt sätt att hålla
lokalen levande och tillgänglig. Efter
diskussioner med logen har nu en
bygdgårdsförening bildats för att
förvalta Berghälla.

Verksamheten drar igång vid årsskiftet
då föreningen tar över lokalen. En
medlemsfest anordnas den 28/1 och en
årstämma den 11/3 2006.

Tack vare logen Näckrosens generositet
har vi goda chanser att lyckas med
verksamheten. Men vi behöver vara
många! Vi uppmanar alla som tycker
att det är angeläget att Berghälla finns
kvar, att bli medlemmar i föreningen.
Det är inte bara viktigt – det blir säkert
trevligt också.

Styrelsen Berghälla Bygdegårdsförening
Ordf. Conny Larsson 0552-210 07
Sekr. Lena Larsson 0552-200 97
Kassör Elisabeth Axelsson 0552-200 11

Forshaga kommun köper busstrafik av
Värmlandstrafik AB för ca 3,6 miljoner kro-
nor om året och satsar på att arbets- och
utbildningspendlingen skall fungera bra.

Vad tycker Du som resenär?

Politikerna i Forshagas kommun-
ledning behöver Dina synpunkter för

Vet du att du kan läsa med s.k. flexi-
bel studiegång på Komvux. Matema-
tik, svenska, engelska, samhällskun-
skap, psykologi och dataämnen.

Du är inte bunden av våra terminstider,
utan kan lägga upp studierna så att de
passar dig och din situation. Du väljer
till stor del själv tiden och platsen för
studierna. Även tempot bestämmer du
själv inom rimliga gränser. På så sätt
går det lättare att kombinera studierna
med t.ex. arbete och familj.

Vad tycks om Värmlandstrafik?
att kunna påverka besluten som berör
den service vi får för satsade pengar!

Kontakta kommunledningskontoret:

Tel: 054-17 20 00
e-post: kommunen@forshaga.se
Tel. 054-17 20 79
e-post:  ulla.henriksson@forshaga.se

Har du viljan och den rätta inställ-
ningen, visar vår erfarenhet att mo-
dellen fungerar. Du är självständig och
kan planera din tid, och du driver stu-
dierna framåt med stöd av din lärare.
Studieformen är inte detsamma som
självstudier, utan du kommer att få god
hjälp och handledning i dina studier.

Vill du veta mer, kontakta:
Bodil Kignell: 054-17 20 49
bodil.kignell@forshaga.se

Lisbeth Århammar: 054-17 22 42
lisbeth.arhammar@forshaga.se

Egentligen tror jag att jag skulle vilja studera, men...

Ny bygdegårdsförening

LÄSTIPS från Biblioteket

Historien om Tracy Beaker
Jacqueline Wilson
Det är jag som är Tracy. Den här boken
handlar helt och hållet om mig. Det är
en otroligt hjärtslitande historia, jag
lovar. Och jag slår vad om att någon
stor filmproducent får syn på den och
gör film på den så att jag blir en stjärna
(precis som mamma). Jag måste nog
låta Pearl få en biroll. Men inte Louise
och Justine. Aldrig i livet! Cam kan få
skriva manuset om hon vill. Cam är…
Ja, om ni vill veta vem hon är tycker
jag att ni ska börja läsa. Det finns både
roliga, råa och sorgliga avsnitt, och jag
tycker att det är världens bästa bok.
Inte så underligt eftersom det är jag
som skrivit den.

Tracy Beaker är 10 år och bor på barn-
hem. Hon längtar efter ett riktigt hem.

Kalifornien år 1790. I en spännande och
turbulent tidsepok börjar här en berät-
telse om starka och fängslande män-
niskor. Och i berättelsens centrum står
en ung man med romantiskt och
lättantändligt sinne. Det är dags att
avslöja Zorro. Med sin varma mänsk-
lighet och ironi skänker Isabel Allende
liv åt hjältefiguren, ett liv långt bortom
legenden.

Det här är hennes historia. Historien
om Tracy Beaker är Jacqueline Wilsons
största succé i hemlandet England. Den
finns också som TV-serie.

MORMORS lilla KRÅKA
Björn Bergenholtz
Liten och kaxig,
kraxig och flaxig:
MORMORS lilla KRÅKA
En liten kråka som
blir mormors vän!
Vad ska mormor ta
sig till med den?
Hur vet man vad en kråka vill?
Vad ska man med en kråka till?

BARN/UNGDOMSBÖCKER
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Nii Adjetey Mensah Nils Karlsson Noel Hallerstedt

PatrikNora Hayat

KONTAKTEN

Olle Ekhagen

Bebisuppvaktningar. . .

Sandra Shabani Wilhelm Johansson Isabelle Karlsson
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