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”Hur ska vi ha det?”
Så heter det ämnesövergripande tema
vi i arbetslaget G 3 på Skivedskolan
jobbar med just nu. Vi vill, under så
realistiska former som möjligt, skapa
förståelse för hur samhället fungerar
och i bästa fall skapa ett intresse för
att vilja vara med och bestämma om
hur vi ska ha det i framtiden. Med lite
inspiration från dataspelet Sim City har
vi format arbetet som ett ”kunskaps-
spel”. Eleverna får olika uppdrag att
genomföra (i det här fallet från en fik-
tiv regering) och ju bättre samhälle de
lyckas skapa desto fler invånare får de.
Och fler invånare betyder ökade skatte-
intäkter, pengar man kan använda till
att göra samhället ännu bättre osv.

Så här har vi gått till väga
Temat började med att var och en fick
bygga ett eget hus. Lärarna Annica, Char-
lotte och Ingalill spelade upp ”Det tre små
grisarna och vargen” som en inledande
inspiration. Meningen var att reflektera
över materialval. Trä eller tegel?  Vi stu-
derade hus i största allmänhet. Av vilket
material är taket byggt? Lutande tak el-
ler platt? Skorsten eller inte etc.

Nästa steg var att ställa samman hu-
sen till ett samhälle. Vi har tittat på
kartor över Forshaga och försökt lista
ut hur ett samhälle bör planläggas.
Eleverna har gjort egna planritningar
som vi diskuterat. Hur bör man tänka?
Var ska affärerna ligga? Industrimarken?
Hur ska man dra vägar så att det inte
blir för rörigt? Ska det finnas möjlighet
till bad? Hur många skolor/dagis? Ska
vi ha ålderdomshem? Var får vi plats
med ridhus och ishall? Ja det är inte lätt
men de har kommit fram till ett förslag
som dom kunnat enats omkring.

Kommunalråd på besök hos ”framtidens fullmäktige”

Varje temagrupp utgör nu ett eget full-
mäktige. Deras första uppdrag från re-
geringen var att ta reda på vad demo-
krati innebär, skriva ner vad som ut-
märker ett bra samhälle och ställa sam-
man 5 viktiga mötesregler. För detta
fick de ett litet startbidrag på 15 mil-
joner. Innan de fick sätta igång med
budgetarbetet var alla tvungna att ge-
nomgå en miljökurs. Bra kommunala
beslut har alltid en miljöaspekt, eller
hur? Under tre veckor gnuggades
”fullmäktigeledamöterna” i sophante-
ring, vattenrening, växthuseffekt, för-
surning och luftföroreningar. Det hela
avslutades med ett litet miljöprov och
när detta var avklarat fick man ytterli-
gare 15 miljoner från regeringen, ett
miljöbidrag.

Nu står eleverna inför ett budgetar-
bete. De ska sätta sprätt på sina pengar.
De har haft ett möte där de diskuterat
vad som bör finnas och lite prioriter-
ingar. Det är inte lätt att veta vad en
kommun måste sköta om och vad det
kostar så därför ordnades en träff med
kommunalrådet. Hon fick svara på elev-
ernas frågor samt komma med lite tips
om vad som kan vara bra att starta
med. Vi ska gå vidare med att dela in
fullmäktige i nämnder. Eleverna får ef-
ter eget intresse välja vad de vill jobba
med. Varje nämnd ska besöka sin mot-
svarighet nere på kommunhuset för att
få ytterligare råd och tips. När budge-
ten är spikad skrivs en miljöredovisning
och sedan sätter byggandet igång.

Sen får vi se vart det landar. Temat är
en pågående process och vi lärare kan
inte planera så långt i förväg. Det är
väldigt spännande att se vad som hän-
der i de olika grupperna. Vår grundtanke
är att använda oss av närsamhället så
mycket som möjligt i undervisningen
och då är det bara fantasin som sätter
gränser. Vi har i alla fall tänkt oss ta in
ett avsnitt med ”Lag

och rätt” i samarbete med polisen och
en kurs i företagsekonomi. Det behövs
ju arbetstillfällen i kommunen. Vi ska
också ha in ett teknikprojekt i någon
form.

Förutom ökade kunskaper om samhäl-
let och miljön vill vi att eleverna ska få
utveckla sina förmågor att lyssna på
andra, argumentera för sin sak, ge ut-
tryck för sina åsikter och respektera
andras ställningstaganden. Och här gäl-
ler learning by doing. Man måste få öva
för att bli bra på något.

Vi lärare har många gånger under den
här tiden förundrats över elevernas dis-
kussioner. De har realistiska, sunda
åsikter och många bra idéer.

Om dessa elever om 10-20 sitter i full-
mäktige kan vi verkligen besvara frågan
”Hur har vi det?” med ”Jo tack bara bra!”

Hälsningar från lärarna Annica, Char-
lotte och Ingalill som varje dag lär sig
nya saker i samarbetet med eleverna.Intresse kring Angelica Rages besök

Hur får man ström? Jobbar du ofta? Hur många affärer behöver man ha? Driver
kommunen kiosker? Frågorna var många då tillfälle gavs att få svar från

kommunalrådet
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Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Angelicas kommentar

-är Forshaga kommuns
informationsblad till invånarna

KONTAKTEN

Ansvarig utgivare
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Tel: 054 - 17 20 00
Fax: 054 - 87 34 61

Forshaga kommun

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla

hushåll läses in på band och 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

God fortsättning på det nya året!

Det är viktigt för barns utveckling att
komma i kontakt med olika kultur-
upplevelser. Det har visat sig att barn
läser för lite skönlitteratur, sällan be-
söker en konstutställning eller ser en
teaterföreställning.

Vi satsar cirka sju miljoner på kultur.
Det är 607 kronor per kommuninvånare.
Av dessa sju miljoner går det mesta till
biblioteken (4, 2miljoner) och till musik-
och kulturskola för barn (1,8 miljoner).

Det händer positiva saker men mycket
mer behövs.

Vi har gett ett uppdrag till kultur-och
fritidschefen samt utvecklingschefen
inom skolan att ta fram förslag till mål/
strategier. Det har också tillsatts ett bib-
lioteksråd som ska komma med förslag
till hur samarbetet mellan skola och bib-
liotek kan förstärkas.

Forshaga kanals framtida renovering
(Fortum har ett stort ansvar) och den
gamla Dejeforsens kraftstations fram-

tida nyttjande (renoverats av Fören-
ingen Värmländska industriminnen), är
andra kulturfrågor som måste lösas.

Har ni idéer?
Det gäller framför allt Dejeforsens kraft-
station användning och drift. Kraften
att bevara fanns men var finns lusten
att driva?

Till sist, det finns planer på Forshaga
kammarmusikdagar till sommaren. Det
är ett initiativ av före detta elever från
den kommunala musikskolan! Så min
teori om, att kultur skapar initiativlusta,
stämmer - åtminstone i detta fall.

Manusstopp
för Kontakten 2006

    Nr        Manusstopp  Utgivningsdag

2 Mars
3 Maj
4 Juni

5 September
6 Oktober
7 November
8 December

20 feb
3 april
22 maj

15 aug
18 sept
23 okt
27 nov

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

S o m m a r u p p e h å l l

Många tycker illa om att bli uppringda
av telefonförsäljare. Men Du kan an-
mäla ditt hushåll till spärrregistret NIX-
telefon för att slippa detta. Konsument-
verket har en överenskommelse med
Föreningen NIX-telefon om spärregist-
ret. I föreningen ingår ett antal orga-
nisationer inom näringslivet, bland an-
nat SWEDMA, Försäkringsförbundet,
Bankföreningen och Annonsföreningen.

Den som vill spärra sin telefon ringer
020–27 70 00 och knappar in sitt tele-
fonnummer. Information och en kod
kommer sedan med posten. Sedan
ringer Du 020-27 80 00, anger din kod
och blir införd i registret som spärrar
mot försäljning, marknadsföring och in-
samlingar. Du kan även skriva till Nix-
telefon, Box 600, 833 24 Strömsund, och
begära att få slippa telefonförsäljning.

Det kan dröja några månader innan re-
gistreringen blir aktiv eftersom så många
anmäler sig. Registreringen är gratis.

Spärren gäller inte företag som Du som
konsument redan har ett etablerat för-
hållande med eller företag som du gett
tillstånd att ringa upp. Hemligt telefon-
nummer och nummer till mobiltelefon
kan inte heller spärras. Spärren gäller
tillsvidare och blir Du uppringd trots
spärren kan Du anmäla detta till
konsumentrådgivningen eller Etiska

Så slipper du telefonförsäljare
nämnden för direktmarknadsföring, tfn
08-534 802 60, som bedömer marknads-
föring av telefon- och direktreklam.

Har Du frågor om registret, ring
08-738 40 70.

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.

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
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I december 2005 tog Kommunfullmäk-
tige beslut om budget 2006. Kommu-
nen klarar 2006 balanskravet som inne-
bär att kostnaderna inte får överstiga
intäkterna. Resultatet beräknas uppgå
till 7 mkr och minst hälften av detta
resultat ska användas till amortering
av långa lån. Skattesatsen är oföränd-
rat 22:35 och skatteintäkterna är be-
räknade enligt kommunförbundets
prognoser och befolkningen är beräk-
nad till 11.450 för 2006. Ingen
nyupplåning planeras för 2006 utan in-
vesteringarna på 22 mkr kan skatte-
finansieras.

Kommunens budget 2006:

IN
Drift
Skatt 358 mkr
Generella statsbidrag och
utjämningsbidrag 100 mkr
Tillfälligt sysselsättningsstöd     6 mkr
Kommunens intäkter 114 mkr
Summa     578 mkr

UT
Drift
Kommunens kostnader 547 mkr
Finansnetto (Ränteintäkter
minus kostnader)     1 mkr

Investeringar  22 mkr
Minskning av långa skulder 8 mkr
Summa 578 mkr

Tillskott utöver ramarna
Verksamhetens nettokostnader beräk-
nas öka med 15 mkr jämfört med prog-
nosen för år 2005. Skillnaden består
främst av medel avsatta för
löneökningar och ökade pensions-
kostnader och tillskott för förändrad
verksamhet.

Osäkerheter
För att kunna finansiera ett utökat be-
hov inom barnomsorgen har denna verk-
samhet tillförts medel i 2006 års bud-
get, men behovet av barnomsorg i åld-

rarna 1 – 5 år växlar kraftigt i olika pe-
rioder och är därför en osäker faktor.

Kostnaderna för de interkommunala
gymnasieersättningarna ökar kraftigt
2005 och inför 2006 har budgetering
gjorts för ytterligare ökning utifrån fler
elever, men frågan är om det räcker.

Investeringar
De största investeringarna 2006 är
ombyggnad av bro till cykelbro i Deje 5
mkr, utbyggnad av sporthall i Deje 4,5
mkr och ombyggnad av Forshaga vat-
tenverk 4,9 mkr. Justerad vattentaxa
finansierar investeringen i Forshaga
vattenverk.

Den stora investeringen över planering-
sperioden 2006-2008 är byggandet av
ett Lärcenter där 2 mkr för projekte-
ring ingår 2006 och totalt över perioden
beräknas investeringen till som högst
138 mkr. Detta innebär ökade kostna-

der för avskrivningar och räntor, men
samtidigt minskar kostnaderna för drift
och underhåll när Lärcentret står klart.

Framtiden
Skatteintäkterna har beräknats utifrån
Kommunförbundets prognoser och med
en befolkningsnivå på 11.450 för 2006.
2006 års beräknade resultat på 7 mkr
bygger på dessa prognoser. I flerårs-
planen för 2007 – 2008 beräknas be-
folkningen minska med 50 personer per
år och utgör grunden till beräkningen
av dessa års skatteintäkter.

Pensionskostnaden är det mest osäkra
inför framtiden, vid utgången av år
2006 beräknas skulden vara uppe i ca
212 mkr och 2006 års pensionskostnad
har beräknats till 22 mkr. Amortering av
pensionsskulden har inte budgeterats,
men i samband med behandling av års-
redovisningen tas frågan upp på nytt.

Budget 2006

Antalet barn som vill ha förskoleplats
ökade i kommunen under 2005. Vi
hade en glädjande nettoinflyttning på
33 förskolebarn under året.

Hösten 2005 öppnades en förskola på
Solåkersvägen i Deje och en på Lunda-
gårdsgatan i Forshaga. Dessa flyttade

in i befintliga lokaler som kommunen
hyr.

Lena Backlund
Ekonomichef
054-17 20 24

lena.backlund@forshaga.se

Nya förskolor i kommunen
Ytterligare platser behövs 2006 och
under januari monteras en ny förs-
kolebyggnad i anslutning till förskolan
Gullvivan i Grossbol, på området där
den gamla Grossbolsskolan låg. För-
skolan innehåller två avdelningar och
de första barnen kommer att börja
skolas in under februari.

Monica Åkerblom
Utvecklingschef, barn– och utbildning

054-172081
manica.akerblom@forshaga.se

Dessa åtgärder
räcker inte för att
helt fylla behovet
av förskoleplatser
och barn- och
u t b i l d n i n g s -
nämnden har där-
för fattat beslut
om att prioritera
barn som har för-
äldrar som arbetar
eller studerar.
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Det är nu för femte gången som miljö-
och byggförvaltningen tillsammans med
Forshaga Företagscentrum delar ut
miljödiplom till företagare och repre-
sentanter från olika kommunala verk-
samheter som aktivt arbetar med
miljöförbättrande åtgärder i sina verk-
samheter. För att bli miljödiplomerad
har de genomgått kursen ”miljö-
kvalitetssäkring för ensam- och små-
företag” och sedan varje år genomfört
minst en ny miljöåtgärd. Många satsar
på energieffektivisering och avfallshan-
tering för där finns det även pengar att
spara direkt men flera byter också ut
kemikalier eller övergår till ekologiska
livsmedel.

43 företag och kommunala verksamhe-
ter i Forshaga miljödiplomerade!

Liksom de senaste åren skedde utdel-
ningen av miljödiplom under högtidliga

Miljödiplomerade forshagaföretagare

former på verket för Näringslivs-
utveckling - NUTEK i Stockholm.
Förutom vår buss med representanter
från Forshaga gick även två bussar med
”miljöföretagare” från Eda, Grums,
Hagfors, Hammarö och Munkfors till
Stockholm. I länet är det nu hela 115
företag och kommunala verksamheter
som arbetar på samma sätt med att
koppla ihop miljöarbete och affärsut-
veckling.

Att ta sig till Stockholm fredagen den
20 januari visade sig vara riktigt

strapatsrikt. Men trots snökaos och
byte av buss, p g a värmefel, nådde vi
alla fram till NUTEK vid lunchtid. Där
väntade föreläsning med Emil Hast från
NaturligaSteget och själva
diplomeringscermomin. Diplom-
utdelare i år var Sune Halvarsson från
NUTEK. Cermonin avslutades med en
pampig fanfar för allt suveränt
värmlänskt miljöarbete.

Åke Sjöberg
Miljö- och byggchef

054-17 20 31
ake.sjoberg@forshaga.se

Månadens tema: biobränslen
Biobränslen är en gammal och naturlig
energikälla. Elda med ved har männis-
kor gjort sedan urminnes tider och i
många länder är det fortfarande det
viktigaste bränslet. Biobränsle är ett
samlat namn på bränslen från växtri-
ket som t ex trädbränslen (ved, pellets,
flis m fl) och energiskog. Det är
förnyelsebara bränslen, dvs de bidrar
inte till växthuseffekten. All den koldi-
oxid som bildas vid förbränning tas upp
och binds av nya växter i ett kretslopp.
Mängden koldioxid ökar således inte.

Biobränslen används ofta i värmeverk
som levererar värme till fjärrvärmesys-
tem i många tätorter. I Forshaga an-
vänds framför allt briketter till produk-

Lena Nilsson från Snickarhuset tar
emot miljödiplom av Sune Halvarsson

från NUTEK

tion av fjärrvärme. För att minska an-
vändning av olja som ett tillskott vid
kall väderlek, kommer panncentralen
Smedjan i Forshaga att byggas till med
en pelletspanna.

Användning av biobränslen för upp-
värmning, främst pellets, har ökat de
senaste åren. Däremot används bio-
bränslen i mycket liten utsträckning för
produktion av elektricitet.

användning av direktverkande el samt
på sikt bryta oljeberoendet. Ansökan
görs hos länsstyrelsen. Blankett finns
att ladda ner från Boverkets hemsida
(www.boverket.se). Mer information
lämnas av kommunens energirådgivare
Kåre Arvidsson, telefon 0554-19375
eller 070-3248132.

Miljöalmanackan 2006

Regering och riks-
dag har beslutat
om nya stöd till
småhus för kon-
vertering från olja
och el till fjärrvärme, biobränsle, berg-
sjö- eller jordvärmepump samt kom-
plettering med solvärme. Syftet med
stöden är att stimulera övergången från

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Tävling!
Svara på månadens tävlingsfråga i
miljöalmanackan så kan du vinna
biobiljetter. Skicka eller lämna in
ditt svar till kommunkontoret.
Postadress: Box 93, 667 22  Forshaga.
Saknar du en miljöalmanacka?
Hör av dig!
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Observation av fågellivet vid Norra Hyn

Många har fått problem på grund av
den ökande mängden vass i våra sjöar.
På många ställen har vassen spridit sig
till den grad att den hotar ta över den
öppna vattenytan. Många har slitit med
att hålla sin båtplats eller badvik fri från
vassen. Spridningen av växten sker
med horisontella undervattensrötter,
med vars hjälp stora bestånd kan bil-
das. Vass kan också föröka sig med
hjälp av frö. (Mer information i
Naturvårdsverkets rapport PM 1321)

Sjöar indelas i två typer; den närings-
rika och den näringsfattiga. Slätt-

Brun kärrhök är vår enda rovfågel som
är beroende av stora vassområden för
att bygga bo. Förutom vass använder
arten vattenväxter för ändamålet. I
fallet Norra Hyn häckar kärrhöken en-
dast i par, trots stora ytor. Även
lärkfalken är beroende av vass-
områdena i sitt letande efter förda. Den
liksom sveper fram i sin jakt efter
sländor som fångas i flykten.

Småfläckig sumphöna hörs med jämna
mellanrum från Norra Hyns vassar och
är en typisk representant för
vegetationsrika sjöar. Dess läte, lite

grann som en droppande vattenkran,
hörs under dygnets mörka timmar. Ett
á två ex. brukar noteras årligen.

Vid minskning av vassområden drab-
bas främst rörsångaren, sävsångaren
och sävsparven. Rörsångaren är helt
beroende av vegetationen som ger ar-
ten möjlighet att bygga sitt bo upp-
knutet mellan vasstråna över vatteny-
tan. Sävsångaren föredrar likaså en till-
varo i vassområden med öppna partier
med inslag av videbuskar. Sävsparven
är en vanlig sankmarksfågel. Den trivs
också där det finns säv och videbuskar.

Vattenrallen är en art som påverkas av
ingrepp i fågelsjöns vassar. Rallen är
en av Norra Hyns verkliga doldisar. Ar-
ten för en mycket undanskymd tillvaro
i sjöns vassar. Dess tillbakadragna sätt

samt att den är mest aktiv om natten
gör den svår att kartlägga. För övrigt
förflyttar den sig snabbt även på den
lösaste dy, på näckrosblad eller på
vasstrån. Arten tar högst ogärna till
vingarna och när det ändå sker är det
korta sträckor. Rallen är något större
än en björktrast och har en lång, röd
och något böjd näbb. Bästa sättet att,
så att säga, få kontakt med
vattenrallen är att lyssna efter dess
läte som hörs från vassarna under dyg-
nets mörka timmar. Lätet kan liknas
vid ett taktfast ”kypp…kypp…kypp”-
ande. Om arten blir störd i sitt revir

sjöarna, som räknas till de
näringsrika, är ofta våra
bästa fågelsjöar. De är ofta
grunda och har beroende på
sin näringsrikedom växt
igen. Sjöarna är i regel
omgärdade av åkerbruks-
marker som förser dem
med gödning. Norra Hyn till-
hör den näringsrika sorten
och har vidsträckta vass-
områden.

Vid så kallad sjörestaurering
av fågelsjöar som Norra
Hyn, har det ingått att eli-
minera vassen, men med hänsyn till de
fågelarter som har sin livsmiljö i just
vassen. Många arter, främst blåmes,
mindre hackspett och gärdsmyg uppe-
håller sig under vintern i vassbestånd i
syfte att få näring. Skäggmesen, en
nyligen invandrad art, är beroende av
vassområden och vassfrön såväl som-
mar som vinter. Trots Norra Hyns stora
vassområden har dock ingen population
av skäggmesen etablerats, endast ett
fåtal observationer har gjorts.

Stora vassområden är som sagt hem-
vist för många arter. Rödrommen är ett
typiskt inslag i dessa områden. Vid
Norra Hyn kan man från vassområdena
nattetid höra dess typiska läte vilket
låter ungefär som stötar från en mist-
lur.

kan den ge ifrån sig ett läte
som påminner om ett grymt-
ande från en gris. Rallen an-
länder vid islossningen och
flyttar i oktober till södra Eu-
ropa. Under mildare vintrar
händer det att arten gör
övervintringsförsök i sydli-
gare delar av vårt land.

Undertecknad och ornitologi-
kollegan Lars Schütt har pla-
ner att under året undersöka
hur många rallar som finns i
Norra Hyns vassar. Metodiken
går ut på att ströva igenom

vassarna och notera iakttagna rallar på
en karta. Man använder då vadar-
stövlar som ofta krävs i denna terräng,
men som kräver mycket kraft. Liknande
inventeringar har visar att gymnastik-
skor är betydligt lättare att använda,
trots att de snabbt blir genomblöta.
Syftet är också att från och ringmärka
rallarna. Under pågående projekt CES
(Constant effort sites scheme) har hit-
tills två vattenrallar ringmärkts. CES-
projektet syftar till att upptäcka
beståndsförändringar hos olika fågel-
arter samt att utreda orsaken till en
avtagande ungfågelproduktion. Även
fåglarnas ortstrohet skall undersökas
eftersom vi gjort återfynd vid Norra
Hyn av denna art. Vårt undersöknings-
område utgörs av norra delen av Lillsjön
samt kanalerna norrut.

Vattenrall (bild från Birds of the Soviet Union, vol III, 1969,
Dement´ev, Gladkov, Spangenberg)

Fortsättning nästa sida!
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Oljetankar skall besiktas med regel-
bundna intervall enligt svensk lag.
Kortfattat innebär det att Du som

ägare till en oljetank är ansvarig för
att se till att den blir kontrollerad.

Kontrollen måste utföras
av ett ackrediterat företag.

Sista besiktningsdatum för inomhus-
tankar är 1 juli 2006.

Glöm inte att beställa besiktning i tid!
För mer information kontakta gärna

miljö- och byggförvaltningen.

I decemberdragning vann Erik Forsgren
två biobiljetter. Det felstavade ordet

var entreprenör.

I den stora årsdragningen vann
följande personer från Forshaga:

1:a pris resecheck 7.000 kr Eva Bergqvist
4:e pris fyra biobiljetter Ingrid Hellström
5:e pris fyra biobiljetter Lennart Bergqvist

Grattis till alla vinnare
som meddelas personligen.

Ung Kultur Möts
Kulturfestival där alla mellan

13 och 20 år kan delta.
Centralhallen, Forshaga

Lördagen den 11 mars 2006
Du får fem minuter på scen eller en
utställningsyta på 1,5 x 1,5 meter
för att visa upp något du skapat.

Sjung, teckna, dansa, dreja, spela
teater, slöjda, läs poesi, måla,

tälj, spela, klipp…
Bara din fantasi sätter gränserna!

Anmäl dig nu! Sista anmälningsdag
är 24 februari. Anmäl dig till

Ungdomscentrum eller på UKM:s
hemsida, www.ungkultur.nu. Vi

siktar på att bli Värmlands största
UKM-festival för tredje året i rad!

2005 hade vi 145 deltagare
och 700 personer i publiken.

Välkommen att vara med
och sätta nya deltagarrekord!

UKM-arbetsgruppen genom
Janne Johansson
Ungdomscentrum

0730-48 28 05
jan.johansson@forshaga.se

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2006 i FORSHAGA
HYRESGÄSTFÖRENING

När? Torsdag 9 februari 2006 Klockan 18.00
Var? Forsgården, Forshaga

-Sedvanlig årsmötesförhandlingar -Valberedningen förslag till styrelse
-Övriga frågor -Vi bjuder på förtäring
Anmäl dig senast den 6 februari till:

Monica Johansson: 054-87 40 84 eller Marianne Knutsson: 054-87 17 20

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för Forshaga Hyresgästförening Dagordning
och verksamhetsberättelsen delas ut på mötet

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2006 i FORSHAGA-DEJE
HYRESGÄSTFÖRENING

När? Torsdag 3 mars 2006 Klockan 18.00
Var? Café Höjda, Ullerudsgården, Deje

-Sedvanlig årsmötesförhandlingar -Valberedningen förslag till styrelse
-Övriga frågor -Vi bjuder på förtäring

Anmäl dig senast 27 februari till: Monica Johansson: 054-87 40 84,
Sven-Erik Berggren: 0552-105 22, Per Boman: 0552-103 71

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för Forshaga-Deje Hyresgästförening Dagordning
och verksamhetsberättelsen delas ut på mötet

UKM 2006Vinnare från Forshaga
i miljöalmanackans tävling 2005

Viktig information
till dig som har en

oljetank som står inomhus!

Projektet CES går alltså ut på att med
standardiserade ringmärkningsmetoder
undersöka den häckande småfågelfaun-
ans variationer i bestånd och få en för-
klaringsmodell över trendmässiga för-
ändringar. För att nå dessa mål krävs
att projektet drivs under ett antal år
vilket kräver uthållighet och ekono-
miska resurser. Vi tar ett år i sänder.

Märkplatsen är belägen i nordöstra de-
len av Norra Hyn. Biotopen utgörs av
en blandning av vass och öppnare par-
tier med starrtuvor, buskar och en hel
buskridå längs en kanal.

17 nät används, alla med längden nio
meter. Märkningen äger rum mellan
6 maj till och med 25 augusti och an-
talet märktillfällen skall vara totalt
tolv. Den tid som gäller är kl. 04:00-
10:00.

Vid varje fångsttillfälle ringmärks få-
geln. Vi bestämmer fågelns ålder, kön,
vikt och mäter vinglängden. För att
kunna genomföra projektet har vi som
gåva från Skogsvårdsstyrelsen fått en
personalvagn. Detta underlättar han-
teringen av fåglarna på ett säkert sätt.
Vi har också kunnat förvara
ringmärkningsutrustning, litteratur,
papper och nät inomhus.

Hjälp har vi också fått från Norsjö
Mekaniska AB att vintertid transpor-
tera vagnen ut till den plats där pro-
jektet pågår. Då nät och nätstolpar
kostar pengar har vi erhållit bidrag
från Forshaga kommun, Kils kommun
och SNF-kretsen i Forshaga. Från
Skogsvårdsstyrelsen har vi fått hjälp
med att bära ut plankor i vassen som
vi har att gå på då de utgör så kal-
lade nätgator.

Undertecknad vill framföra ett stort
tack till alla som hjälpt oss, såväl eko-
nomiskt som på annat sätt, så att pro-
jektet kan genomföras.

Lars Johansson

Wermlands Ornitologiska Förening

Forts. Observation av fågellivet...
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och

Forsgårdens restauranger SKOLLUNCH
Vecka 5 (2 – 5 februari)
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, lingon, blomkål. Bär med grädde
Fredag: Korvrätt, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, Chokladmousse med crips

Vecka 6 (6 – 12 februari)
Måndag: Värmlandskorv/köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikossoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 7 (13 – 19 februari)
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 8 (20 – 26 februari)
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 9 (27 februari - 5 mars)
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 10 (6 – 12 mars)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm med mjölk
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsaker. Soppa
Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor med grädde
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås

Vecka 5 (2 - 3 februari)
tors: Chickybits, ris, currysås

fre: Hamburgare m. Bröd,
potatismos, dressing

Vecka 6 (6 - 10 februari)
mån: Dillstuvade fiskbullar, potatis
tis: Timjankryddad skinkstek, sås,

potatis, gelé
ons: Kyckling gryta, ris

tors: Köttfärssås, spagetti
fre: KÖRV med mos

Vecka 7 (13 - 17 februari)
mån: Pannbiff med lök, kokt potatis

tis: Soppa, mjukt bröd
ons: Fiskgratin, kokt potatis

tors: Korv stroganoff, ris
fre: Skinksås, pasta

Vecka 8 (20 - 24 februari)
mån: Blodpudding/ potatisbullar,

lingon
tis: Oxjärpar, kokt potatis, sås

ons: Fisk crispy, kall örtsås,
kokt potatis

tors: Vegetarisk dag
fre: Bruna bönor, stekt fläsk/korv,

potatis

Vecka 9 (27 februari - 3 mars)

S P O RT L O V

Varje dag serveras:
Salladsbord, matfett, mjölk

och bröd.

DEJE OCH FORSHAGA

Bandydag för tjejer i alla åldrar på
Tingvalla isstadion i Karlstad

Måndag 27 februari kl. 8.45-10.30

Nybörjare såväl som rutinerade
bandyspelare är välkomna

Arrangör: Tingvalla Dambandyklubb i
samverkan med Västerstrands AIK

Mer info: Bengt Enarsson, 0555-121 66

Prova dambandy på sportlovet!
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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

FEBRUARI
2 Kl. 19  ”Det våras för packet” revy i Forshaga Folkets hus. Arr. Teaterpacket.

Biljetter tel. 054-87 30 40
3 Kl. 19  ”Det våras för packet” revy i Forshaga Folkets hus. Arr. Teaterpacket.

Biljetter tel. 054-87 30 40
4 Kl. 12.30  Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Valbo AIF”, Ängevi Ishall
5 Kl. 14  Innebandy div II herr ”GS 86-Nykvarns IF” i Grossbolshallen
5 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille

& Ulleruds Folkdanslag
7 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Deje Dragspelsklubb
11 Kl. 17  Ishockey div 3 ”Olsäters SK-Hammarö Chiefs”, Olevi (res.plan: Ängevi Ishall)
12 Kl. 15  Årsmöte föreningen Liv och lust i Activum, Deje. Alla intresserade är välkomna!
12 Kl. 17  Ishockey div II ”Forshaga IF-Hällefors IK”, Ängevi Ishall
12 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
14 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Jules Sylvains sånger.

Rune Andersson med sånggrupp
17 Kl. 19.30  Innebandy div II dam ”GS 86-Nykroppa IBK” i Grossbolshallen
18 Kl. 12.30  Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-Skåre BK”, Ängevi Ishall
18 Kl. 14  Innebandy div II herr ”GS 86-Kungsörs IBK” i Grossbolshallen
19 Kl. 17  Ishockey div II ”Forshaga IF-Hammarö HC”, Ängevi Ishall
19 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille

& Ulleruds Folkdanslag
21 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Nya Forshaga.

Lars-Åke Svensson, Tekn. chef berättar
21 Kl. 15  SPF Forshaga Ullerud årsmöte i B.T.L. Forshaga
25 Kl. 15  Ishockey div 3 ”Olsäters SK-Filipstads IF”, Olevi (res.plan: Ängevi Ishall)
26 Kl. 13  Innebandy div II herr ”GS 86-Ekeby IF” i Grossbolshallen
26 Kl. 17  Ishockey div II ”Forshaga IF-VIK Västerås HK”, Ängevi Ishall
26 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
27 Sportlovsaktiviteter på Träffen, Forshaga och Går´n, Deje hela veckan
28 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Visor till gitarr med

Kenny Ludvigsson och Pernilla Andersson
28 Kl. 19  Ishockey J-20 elit ”Forshaga IF-HC Örebro”, Ängevi Ishall

MARS
4-5 Hälsomässa i Deje Folkets hus. Arr. Liv och lust.
4 Kl. 16  Innebandy div II dam ”GS 86-Karlskoga IBF” i Grossbolshallen
5 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille

& Ulleruds Folkdanslag
7 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i församlingshemmet Forshaga. Med trubaduren Lasse J.
10-11 UKM-festival, Centralhallen Forshaga

Under jullovet deltog Deje IK´s F-95-96
i IF Kil´s inomhuscup i fotboll för flickor
födda 1995. Uppdelade i 2 lag som efter
en lång dag med matcher fick mötas i
en rafflande semifinal som fick avgöras
med straffar, därefter följde placerings-
matcher där Lag Blå blev 2:a och Lag
Röd 3:a samt fick ta emot Fair Play pris.
I F-95 utsågs Sofie Sahlin till bästa
utespelare och Emma Fransson till bästa
målskytt.

Annika Svensson

Förälder

Cupframgång för Deje IK´s F-95 - 96

Deje IK Flickor 95-96. Tränare: Jörgen Rindestrand, Christer Larsson
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LÄSTIPS från Biblioteket

En fjärils själ
Muhammad Ali & Hana Yasmeen Ali

det okända. Och de mörka klipporna
runt gruvhålet fick en underlig lutning
när man sneglade upp på dem under
simturen. De tycktes falla emot oss,
sakta. En kittling av fara, en ljuv rys-
ning genom våra kroppar.

Jag vågade inte dyka för djupt. Strax
under ytan kunde jag simma men ald-
rig riktigt långt ner. Jag var rädd för
att tappa orienteringen i det
ogenomträngliga mörkret, att plötsligt
inte veta vad som är upp eller ner. Max
var modigare, han vågade sig djupare.
Och varje gång slog mitt hjärta hårt,
för jag visste att jag aldrig skulle kunna
hitta honom där nere.

ABBA
Helena Bross

Den store mästaren Muhammad Ali tar
här med läsarna på en andlig resa ge-
nom livets årstider, från barndomen till
nuet, och delar med sig av de överty-
gelser som varit honom till god hjälp,
inte minst nu när han står inför sitt
livs starkaste motståndare…
  Efter att ha gått några av boxnings-
historiens hårdaste matcher mot Joe
Frazier och George Foreman står
Muhammad Ali i dag inför sin starkaste
fiende- utanför boxningsringen. I lik-
het med många andra slåss han mot en
sjukdom som begränsar hans fysiska
förmåga, men som han säger: ”Jag har
vunnit mer än jag har förlorat..”
  Han beskriver hur hans studier av is-
lam hjälp honom att acceptera föränd-
ringarna i sitt liv. Som en Fredens bud-
bärare för FN har han rest vida om-
kring och han berättar bl a om sin resa
till Afghanistan, liksom om sitt möte
med Dalai Lama.

Drömgruvan
Ylva Brodin
Drömgruvan hade fortfarande en sär-
skild dragningskraft på Max och mig.
Det svarta vattnet fascinerade oss på
samma sätt som när vi var småpojkar,
och den där lilla ilningen av oro när vi
simmade tvärsöver infann sig alltid.
Det fanns ett sug underifrån, en känsla
av att när som helst kunna dras ner i

Öppettider:

ABBA är berättel-
sen om Anni-Frid,
Agnetha, Benny
och Björn, fyra
ungdomar som
blev världs-
artister. Hur de fann varandra, vad de
gjort före och efter, vad som påverkade
och inspirerade dem.

ABBA slog igenom med dunder och brak
i Brighton 1974. De blev stjärnor över
en natt och erövrade hela popvärlden
med låten Waterloo- den första svenska
låt som vann Eurovisionsschlager-
festivalen. Sedan dess har ABBA toppat
listor i hela världen med låtar som bli-
vit mer eller mindre klassiska.

Varulven ylar
Jörn Jensen

BARN/UNGDOMSBÖCKER

Odjuret stiger
fram ur busken.
Det närmar sig
Adam och Freja.
Tänderna är spet-
siga och ögonen är
vilda.
Plötsligt ylar det som en varg.

Racerföraren
Roy Michelson

”Så sitter jag i bilen på ruta fem och
väntar på att starten för första heatet
ska gå. I högtalaren börjar man pre-
sentera förarna. Om det är stort start-
fält brukar man aldrig hinna presen-
tera alla. Idag kommer jag med.

Jag slutar lyssna och försöker koncen-
trera mig inför starten. Vilken taktik
ska jag använda? Ska jag gå ut hårt
redan i början och försöka överraska
och köra om så många som möjligt och
riskera att köra ut redan i första-
kurvan? I tankarna går jag igenom ba-
nan kurva för kurva. Det pirrar i ma-
gen. Om det här vore över. Låt starten
gå nu. Jag sneglar på förarna framför.
De sitter alla orörliga och stirrar rakt
fram. Jag vet vad som rör sig i deras
huvuden”

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

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

Fredag 10-14
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Liljetuns Blomsterhandel
Att arbeta med något så vackert som
blommor är en dröm för många. För
Nathalie Nilsson blev drömmen nyligen
verklighet. I november förra året klev
hon in i företagarrollen då hon tog över
Liljetuns Blomsterhandel i Deje.

Ägarbytet skedde faktiskt i ett vänt-
rum på Centralsjukhuset i Karlstad. Inte
formellt på papper kanske, men det var
där erbjudandet dök upp och det var i
väntrummet som Liljetuns Blomster-
handel bytte ägare.

– Ja, skrattar Nathalie, det var ganska
komiskt. I somras träffade jag Britt-
Inger som tidigare ägde affären, på
Centralsjukhuset i Karlstad där jag
vikarierade som undersköterska. Mitt
vikariat skulle gå ut den sista augusti
och när Britt-Inger hörde det utbrast
hon ”Då har jag något för dig!”.

Nathalie pratar fort och intensivt un-
der intervjun men det är ingenting i
jämförelse med hur snabbt allting har
gått. På mindre än fyra månader har
hon sadlat om från undersköterska till
egenföretagare i blomsterbranschen.
Hon har genomgått en intensiv florist-
utbildning på Interflorauniversitetet i
Stockholm för att få branschkunskapen.

Tvekade du aldrig inför erbjudandet?
– Visst övervägde vi det noga, jag och
min man. Resonerade kring för- och
nackdelar, men eftersom florist alltid
har varit mitt drömyrke var jag villig
att satsa, säger Nathalie. Kunskap om
företagande hade hon redan. I hennes
släkt- och bekantskapskrets finns flera
företagare som agerat mentorer samt
att hon hade en starta-eget-utbildning
i bagaget sen tidigare. Eftersom hon
var så väl insatt stötte hon aldrig på
några problem i myndighets- och bank-
kontakterna. Hon medger att det är en
del pappersarbete och för att känna sig
trygg har Nathalie och hennes man en
revisor som hjälper dem.

– Också känns
det tryggt att
ha ”Gittan”,
tillägger hon.
Gittan är Bir-
gitta Nilsson
som arbetat i
L i l j e t u n s
Blomsterhan-
del i 12 år,
och har erfa-
renhet och
kunskap om
affären.

L i l j e t u n s
Blomsterhan-
del är ett väl
inarbetat va-
rumärke på
orten. Det
var Martin
Liljetun som
för cirka 50
år sedan
startade en
handelsträd-
gård på

Dejefors. Sedan 1969 har företaget hu-
serat i Dejes centrumhus, om än i olika
lokaler. Verksamheten var ursprungli-
gen en handelsträdgård som senare in-
riktades mot försäljning av snitt-
blommor och krukväxter. Idag är
Liljetuns Blomsterhandels mest sålda
blomma kanske inte helt oväntat den
klassiska röda rosen.

Hur kan en arbetsdag se ut?
– Jag finns alltid på plats ett par timmar
innan öppningsdags. Då gör jag kund-
beställningar, binder buketter, kransar
och arrangemang. Affären öppnar
klockan 10 och då tar jag hand om kun-
der fram till klockan 12 då jag stänger
för lunch. Under lunchen uträttas ären-
den. Då åker jag ut med blomsterbud
eller åker till soptippen med spillkvistar
och kartonger. Klockan 13:30 är butiken
öppen igen fram till klockan 18.

 Arbetsdagen verkar däremot inte vara
slut där för Nathalie. Som egenföreta-
gare jobbar man ofta dygnet runt, i alla
fall mentalt och såhär i inledningsfa-
sen är det en hel del att tänka på. Na-
thalie har så många idéer att hon har
lagt ett anteckningsblock invid sängen
för att inte riskera att glömma dem.
Det riktigt lyser i hennes ögon av lyckan
att bedriva eget företag.
– Man är sin egen, med egna tider och
man jobbar åt sig själv.

Slutligen, kan man ge blommor till en
blomsterhandlare?
– Ja, absolut, säger Nathalie tveklöst.
Även en blomsterhandlare uppskattar att
få blommor. Min personliga favorit är
orkidé. Generellt är vi nog ganska dåliga
på att ge varandra blommor trots att det
är ett enkelt sätt att visa omtanke.

Liljetuns Blomsterhandel har fått nya ägare. Nathalie Nilsson
har tillsammans med sin man Niclas tagit över

rodret efter Britt-Inger Brunzell.

Malin Eriksson
informatör

9
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Xterm-LAN har varit ett begrepp
bland LAN-intresserade ungdomar i
Forshaga under snart ett år. De har
under den tiden hunnit arrangera ett
antal LAN-partyn, främst på BTL, den
före detta Betelkyrkan i Forshaga.
Strax före jul formaliserade de sitt
arbete genom att bilda föreningen x-
term-LAN.

Tomten kom till LAN-party
omsvärmad av ungdomar som frågade
ut honom om hans uppgifter inför julen
och hans liv och leverne. På lördags-
kvällen bjöds det också till julbord. I
deltagaravgiften för LAN:et ingick näm-
ligen ett uppskattat besök på café Träff-
ens årliga julbord. En klassisk fiskdamm

För den oinvigde kan jag berätta att
LAN står för Local Area Network och
innebär i dagligt tal att en grupp ung-
domar kopplar ihop sina datorer i ett
nätverk och spelar spel med och mot
varandra, ser på film, lyssnar på mu-
sik, mm. Ofta pågår ett LAN-party flera
dygn i sträck.

Helgen 16-18 december arrangerade
Xrerm-LAN ett jul-LAN på Familje-
centrum i Forshaga. Lokalerna begrän-
sade deltagarantalet till 40 personer och
det blev snabbt fulltecknat. Förutom den
obligatoriska CS-turneringen, där CS är
en förkortning av spelet Counterstrike,
arrangerade ungdomarna en rad akti-
viteter som var inspirerade av tidpunk-
ten på året. Den största överraskningen
för deltagarna var när Värmlandstomten
i egen hög person dök upp på lördags-
kvällen för att önska god jul. Att det
inte bara är yngre barn som gillar tom-
ten visade sig med all önskvärd tydlig-
het när han gjorde entré. Han blev sit-
tande i hörnsoffan en god stund,

bjöds det också
på, liksom en
skulpturbyggar-
tävling och en
colahävartävling.
Aktiviteterna gav
välbehövliga pau-
ser från dataskär-
men och bidrog
till att LAN:et
blev mycket upp-
skattat bland del-
tagarna.

De arrangerande ungdomarna visade
prov på sin organisationsförmåga och
idérikedom och kommer säkert att lyfta
LAN:andet i Forshaga till nya höjder.

Bara tre veckor senare, under tretton-
helgen, var det dags för nästa LAN, den
här gången på Folkets hus i Forshaga.
X-term arrangerade tillsammans med
Softlan från Deje och D-doorhouse, som
arrangerat ungdomsaktiviteter i bla BTL
under hösten. Att det är en populär ak-
tivitet visade sig genom att man den
här gången lockade ett 80-tal deltagare.
Xterm-LAN vilar inte på lagrarna utan
är nu i full färd med att planera nästa
LAN-party. Vilka nya grepp, tävlingar
och aktiviteter man planerar den här
gången återstår att se!

Dejekillarnas Polengrupp (DKPG)
gjorde ett suveränt jobb årets första
fredag. Ännu ett disco för att tjäna
ihop pengar till en Polenresa.

Mellanstadiedisco på Går´n i Deje
för att tjäna pengar till Polenresa

Det kom inte så många barn på discot
men de som kom verkade i alla fall
ha roligt.
Höjdpunkten på kvällen var när
karaokemaskinen kördes igång och
barnen fick prova att sjunga i en rik-
tig mikrofon. Alla mellanstadiebarn
måste hålla öron och ögon öppna för
DKPG kommer garanterat att anordna
fler discon.

Janne Johansson
Ungdomscentrum

054 - 17 21 07

jan.johansson@forshaga.se

Madelene Nilsson

Ungdomscentrum

Johan, Daniel, Jan och Knut-Magnus
från DKPG i entrén

En svängom på dansgolvet
Så här kul kan man ha när man tränar

inför karaokeuppträdandet
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