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KommunalrÅdet Angelica Rage 
ser uppdraget att besÖka alla 

nyfÖdda och deras familjer som  
”en guldkant 

pÅ sitt politiska uppdrag”. 

Hennes besÖk aviseras alltid, 
bÅde av BVC och kommunled-

ningskontoret. 

Med sig till den nya familje-
medlemmen har hon blommor 

och forshaganallen ¤lvis.

Fler bebisar pÅ sidorna 19 - 20. 

Bebisuppvaktning!

Agnes ¶hrmanAgnes Johansson

For shaga  kommuns  nyb i ldade 

ungdomsrÅd har haft ett kick-offdygn 

pÅ Humletorp fÖr att lÄra kÄnna 

varandra och dra upp riktlinjer fÖr 

sitt fortsatta arbete. RÅdet bestÅr av 

tio ungdomar, fem frÅn Deje och fem 

frÅn Forshaga. Fortfarande fi nns dock 

ett par vakanta platser, sÅ vi efterlyser 

intresserade ungdomar frÅn Forshaga, 

gÄrna killar, mellan 13 och 18 År som 

vill vara med och ha infl ytande Över 

ungdomsfrÅgor i kommunen. 

Under helgen fi ck vi hjÄlp av Eric Ceder 

frÅn Communicare, som arbetar med 

projektet ”Ung tillvÄxt VÄrmland”, att 

hitta arbetsformer fÖr UngdomsrÅdet. 

Vi diskuterade ocksÅ kommunikation, 

marknadsfÖring, rekrytering, demokrati 

och en mÄngd andra frÅgor.

PÅ fredagskvÄllen hade vi bokat 

badtunna och bastu vid sjÖkanten och 

tjejerna i gÄnget visade sig vara tuffast 

nÄr det gÄllde att rulla runt i pudersnÖn.

FÖrsta helgen i februari avgjordes drag-

hunds-EM i Tarvsio, Italien. I sprintklassen 

fÖr Åtta hundar (8-spann) vann efter tre 

hÅrda tÄvlingsdagar Lena Westas HavimÄki 

och hennes fem kvarvarande hundar (tvÅ 

hundar fi ck skadeproblem efter dag 1 och 

en hund fi ck magsjuka efter dag 2). Den 

9 februari var Lena Åter pÅ jobbet som 

bibliotekarie i Forshaga bibliotek, dÄr hon 

sjÄlvklart gratulerades av arbetsgivaren 

och arbetskamrater.

 Grattis och lycka till i ditt fortsatta 
tÄvlande Lena!

EM-guld till Lena Westas HavimÄki

Mattias SkÖld

InformatÖr
054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

Nytt ungdomsrÅd

Janne Johansson

Ungdomscentrum
054 - 17 21 07

jan.johansson@forshaga.se

UngdomsrÅdet Är fortfarande i sin linda 

men har mycket idÉer och vilja att vara 

med och pÅverka ungas situation i Forshaga 

kommun. Min fÖrhoppning Är att unga har fÅtt 

en rÖst genom ungdomsrÅdet som kommer att 

hÖras i en rad sammanhang framÖver. 
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Mattias SkÖld

InformatÖr
054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

Angelica Rage

Kommunstyrelsens ordfÖrande
054 - 17 20 06

angelica.rage@forshaga.se

Angelicas kommentar

-Är Forshaga kommuns 
informationsblad till invÅnarna
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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 Kristinehamn 

som ombesÖrjer detta.

Tfn 0550 - 832 10  

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

Box 93, 667 22 Forshaga. 
BesÖksadress: Storgatan 52

NÄr detta skrivs Är glÄdjen stor! Vi 

kan vÄlkomna femtiofem nya kom-

muninvÅnare!

Vi Ökar i antal, sakta men sÄkert. Det 

Ökar tryggheten fÖr oss alla. Vi blir fl er 

som tillsammans kan fi nansiera vÅrd, 

omsorg och skola. Villapriserna hÅller 

eller stiger i vÄrde. FÖreningar fÅr nya 

medlemmar. AffÄrerna fÅr nya kunder. 

Det Är mÅnga positiva effekter som 

fÖljer efter en befolkningsÖkning. 

Dessutom visar det sig idag att de kom-

munala verksamheterna 2005 totalt 

gick ihop med rÅge. Tolv miljoner kan 

vi nu anvÄnda till att dels skriva av 

lÅngsiktiga lÅn och dels till att hantera 

den omtalade pensionsskulden.

Forshaga kommun har dÅ endast 31 

miljoner i lÅn och det kÄnns tryggt 

eftersom lÅnebÖrdan Ökar dÅ LÄrcen-

tret byggs.

Ni kommer att mÄrka att det kommer 

att skrivas mer om vÅra fÖretag i Kom-

munkontakten. Malin Eriksson, vÅr nya 

informatÖr, skall bland annat jobba 

med att visa upp vilket nÄringsliv som 

fi nns hÄr.

Dessutom Är arbetslÖsheten lÅg hos oss 

nu. Dock Är varje arbetslÖs ett slÖseri 

med kraft!

Ja, det mesta verkar helt OK, som 

man sÄger, men visst fi nns det ocksÅ 

problem att ta tag i. Det gÖr det alltid 

i en kommun.

MÅnga kommuninvÅnare hÖr ocksÅ av 

sig nÄr de upptÄcker saker som de vill 

Ändra pÅ. Det Är kul, tycker jag.

VÄldigt mÅnga Är upprÖrda Över hÖga 

elpriser, andra Är oroliga Över vad som 

hÄnder med vÅrdcentralerna, andra 

Åter Är fÖrb-de pÅ hundskiten som lig-

ger Överallt och en del funderar Över 

varfÖr en del dumpar skrotbilar, som vi 

andra ska betala bortforslingen av.

Ta gÄrna kontakt med vÅr energirÅdgi-

vare fÖr att fÅ ned din elfÖrbrukning.

Kommunen kan inte gÖra nÅgot Åt el-

bolagens hÖga priser men som politiker 

pÅ lokal nivÅ kan man ju framfÖra till 

politikern pÅ nationell nivÅ vad invÅ-

nare tÄnker och tycker. (Vad de nu kan 

gÖra Åt saken?)

Framtiden fÖr vÅrdcentralerna Är un-

der diskussion. Kommunledningen vill 

ha bÅda kvar. Landstinget mÅste fÅ sin 

budget att gÅ ihop…

Hundskiten fÅr hundÄgarna bÖrja ta ett 

bÄttre ansvar fÖr! De hundÄgare som 

tar upp skiten blir Även de bemÖtta 

med arga blickar bara fÖr att nÅgra Är 

oansvariga.

Och du, hjÄlp till att grannen inte 

dumpar sin skrotbil…

I en bra kommun tar man ett gemen-

samt ansvar. Alla har vi rÄttigheter men 

vi har ocksÅ skyldigheter. SÅ Är det att 

vara kommuninvÅnare!

Kul att sÅ mÅnga fl er vill vara det. Det 

Är vÄl fÖr att de som redan bor hÄr Är 

sÅ trevliga. Vad tror du?

Manusstopp 
fÖr Kontakten 2006

    Nr        Manusstopp  Utgivningsdag

3 Maj
4 Juni

5 September
6 Oktober
7 November
8 December

3 april
22 maj

15 aug
18 sept
23 okt
27 nov

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

I mitten av februari presenterades 

SCB:s befolkningsstatistik fÖr År 2005. 

I Forshaga kommun Ökade invÅnaran-

talet med hela 55 personer fÖrra Året, 

vilket innebÄr att invÅnarantalet stigit 

till 11 515 personer. FÖrklaringen till 

den stora Ökningen syns vara ett in-

fl yttningsÖverskott, framfÖrallt frÅn 

andra kommuner i VÄrmlands lÄn.

Den stÖrsta befolkningsÖkningen i 

VÄrmland stod Karlstad fÖr med +328 

personer.

Forshaga Ökar nÄst mest i VÄrmland 
Befolkningen i VÄrmland som helhet 

minskar dock  med 259 personer. Bara i 

4 av VÄrmlands 16 kommuner Ökade in-

vÅnarantalet År 2005, fÖrutom Forshaga 

och Karlstad Ökade befolkningen i SÄffl e 

(+ 3 pers.) och i ¥rjÄng (+ 1 pers.).

LÄs mer pÅ www.scb.se
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Centralskolans fÖreningstid och 

Kak & BakfÖreningen 7E
FÖreningen som vi varit med i kallar 

vi ”Kak & BakfÖreningen”. Vi Är tio 

elever frÅn 7E och en av vÅra mentorer 

– Anita Pallin.

Vi har bakat matbrÖd, bullar, chok-

ladkakor, hallongrottor, Äppelkaka, 

pepparkakor, mm. En del av det vi 

har bakat har vi Ätit lite av sjÄlva och 

fi kat i slutet av fÖreningstiden ibland. 

Men det mesta har gÅtt till cafeterian 

som vÅr klass – 7E – har Öppnat pÅ 

skolan. Med stor hjÄlp av fÖrÄldrar Är 

cafeterian Öppen i princip varje dag. 

DÅ stÅr tvÅ elever och en fÖrÄlder och 

sÄljer bl a chokladkaka, toast, frukt 

och bullar (ej godis). Pengarna vi fÅr 

in genom cafeterian har vi tÄnkt gÖra 

en klassresa eller liknande fÖr. Det har 

fungerat jÄttebra att Öppna cafeterian 

och vi har haft tur att vi har sÅ mÅnga 

fÖrÄldrar som kan hjÄlpa till, sÅ att vi 

kan ha Öppet sÅ mycket som vi har. Och 

av vad man har hÖrt sÅ Är det uppskat-

tat av bÅde elever och lÄrare.

Fanny HÅman 7E 

Under en period pÅ hÖst- och 

vÅrterminen sÅ har hÖgstadiet pÅ 

Centralskolan fÖreningstid. Med det sÅ 

menas att eleverna sjÄlva fÅr prova pÅ 

att starta fÖreningar och hÅlla pÅ med 

nÅgot som man Är intresserad av under 

nÅgra veckors tid. I fÖreningen fi nns 

det en styrelse som bestÅr av elever 

som Är med i fÖreningen. Det fi nns 

Även en vuxen som oftast Är insatt i 

det Ämnet som fÖreningen ska handla 

om som Är handledare.

DjurfÖrening
Vi gav en idÉ till en djurfÖrening, vi slogs 

ihop med en annan grupp som ocksÅ 

ville starta en djurfÖrening. I vÅran 

fÖrening ville vi handskas mycket med 

djur. Att sitta inne i ett klassrum ville 

vi defi nitivt inte, vi ville ut till djuren! 

Det blev mÅnga uteaktiviteter, ex. rida 

pÅ islandshÄstar, studiebesÖk pÅ Parva 

Zoo, ridlektion pÅ BergsgÅrden m.m. 

Allt var mycket lÄrorikt och roligt. 

NÄr vi var pÅ studiebesÖk pÅ Parva 

Zoo fick vi en guidad tur bland 

reptilerna. 

Guiden tog fram varje djur och 

berÄttade om dem medan vi fick 

klappa pÅ dem. 

Som handledare hade vi Jenny FranzÉn 

som Är aktiv pÅ BergsgÅrden och 

ordfÖrande i KvHAC.

Allt var mycket lÄrorikt och vi fi ck 

lÄra oss att ta eget ansvar. Vi ser 

fram emot nÄsta gÅng det Är dags fÖr 

fÖreningstid.

Kristina och Emelie

Vintershow
Vi har sen i oktober arbetat med vad 

som skulle bli Vintershowen 2006. 

Under tiden har vi kommit med idÉer, 

delat in oss i olika intressegrupper (ex. 

dans, musik, eget, reklam, styrgrupp), 

trÄnat pÅ sketcher m.m. Vi har lÄrt 

oss mÅnga olika saker, att samarbeta, 

vara kreativa i ord, bild och rÖrelse. 

Men ocksÅ hur ljud och ljus ska skÖtas 

under en show. Sammanlagt var vi ett 

50-tal personer som varje mÅndag, 

tvÅ timmar per gÅng, trÄffades fÖr 

att trÄna. 

LuciatÅg med glimten i Ögat

Resultatet blev en 90 minuters odyssÉ 

i dansens och musikens fotspÅr. Vi 

hade tvÅ stycken utlÄndska nummer, 

en polsk pianist med rÖtter i Sverige 

och en tjej frÅn Burma som sjÖng och 

spelade gitarr. Fyra fÖrestÄllningar 

blev det, tvÅ fÖr allmÄnheten och 

tvÅ fÖr skolan, allting under ledning 

av Christer Halvarsson. Allt har varit 

vÄldigt roligt och lÄrande och pÅ kÖpet 

har vi kommit varandra nÄra som en 

stor familj.

Oskar SkÖld och Stina BjÖrkman 9C

Roy och Roger 
(Evelina och Karin HÄggstad )
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Tjohoo!!! Nu Är det dags igen!!!
Det Är med ett leende pÅ lÄpparna 

som jag sitter hÄr och minns tillbaka 

fÖrra Årets UKM festival. Jag var inte 

sjÄlv med och dansade en frigÖrande 

dans pÅ scen, sjÖng en metallÅt eller 

stÄllde ut nÅgot vackert skulpterat 

konstverk pÅ  konstavdelningen. Men 

jag satt dÄremot i publiken med mina 

vÄnner och allihopa var vi nyfi kna pÅ 

vad UKMs arbetsgrupp hade hittat pÅ 

fÖr tema pÅ festivalen det hÄr Året. 

”Jag tycker att man verkligen ska vara 

med, Åtminstone en gÅng och testa, 

fÖr man fÅr sÅ mycket inspiration frÅn 

de andra medverkande ungdomarna. 

Kanske ocksÅ senare vara med en gÅng 

till! Annars Är det ju sjÄlvklart att man 

ska vara med och kolla, bara det Är ju 

en upplevelse! ” sÄger Jennie Kihlberg 

15, medverkade i dansgruppen ”The 

Same” UKM i Forshaga 2005.

Klockan var cirka fem i sex nÄr vi hade 

hittat tillrÄcklig mÅnga stolar relativt 

lÅngt fram i Forshagas Centralhall 

nÄr vi fÖrstod att det skulle drÖja ett 

tag innan showen skulle sÄtta igÅng. 

Vi hade kommit dit halv sex, en 

halvtimma i fÖrvÄg fÖr att fÖrsÄkra oss 

om bra platser, men redan dÅ hade kÖn 

strÄckt sig runt knuten pÅ den stora 

idrottshallen. Eller bara ”hallen” som 

mÅnga av oss i kommunen har valt att 

kalla den. NÄr vi satt dÄr pÅ de hÅrda 

plaststolarna och vÄntade pÅ att det 

skulle dra igÅng sÅg vi funktionÄrer 

eller ”CREW” som det stod pÅ deras 

T-shirts springa runt och samla stolar 

fÖr att det inte fanns tillrÄckligt mÅnga 

till den Överfl Ödiga publiken. Under 

tiden sprang de medverkande runt 

och hÄlsade pÅ slÄkt och vÄnner som 

hade kommit fÖr att ta del av deras 

stora kvÄll. De verkade ganska nervÖsa 

allihop, ja till och med funktionÄrerna. 

De medverkande hade trÄnat under hela 

Nu Är det dags fÖr Årets

UKM-festival!
LÖrdag 11 mars kl. 18

Centralhallen, Forshaga

PublikinslÄpp frÅn ca kl. 17.30

¶ver 100 medverkande 
ungdomar pÅ scenen och i 

konstutstÄllningen!
FjolÅrets publikrekord pÅ 700 

personer Är i fara!
Missa inte Årets kulturfestival 

nÄr Ung Kultur MÖts i Forshaga!

dagen, varvat genrep med tvÅ pass i 

valfri workshop och nu var de redo. Nu 

var stunden inne dÅ de skulle stÅ pÅ 

den nybyggda scenen och sjunga, spela 

gitarr, dansa eller lÄsa upp en dikt fÖr 

cirka sjuhundra i salen. 

SÅ kom dÅ stunden som vi alla 

sjuhundra, nÄrmare Åttahundra  

nyfi kna ÅskÅdare hade vÄntat pÅ. Det 

satte igÅng med buller och brak. In pÅ 

scenen kom kvÄllens tvÅ konferencier 

Tarzan och Jane och fÖr nÅgra timmar 

glÖmde jag och mina vÄnner bort de 

hÅrda plaststolar vi satt pÅ och den 

drÖjande invigningen. FÖr trots det 

satt vi flera gÅnger under kvÄllen 

och  skrattade, log, eller stod och 

klappade i takt med resten av den 

muntra och  nÖjda publiken. 

Jag hoppas att du med samma leende 

pÅ lÄpparna som jag kunde i fjol, nu 

kan lÄmna hallen den 11 mars,  och 

efter en kvÄll med kulturell inspiration 

och nya idÉer (eller varfÖr inte bara 

efter en spektakulÄr show) tÄnka att 

det var tur att jag hasade mig upp frÅn 

soffan och tog mig hit ÄndÅ . 

”Jag ska i alla fall dit och kolla den 

11:e, jag ser ju fram emot att se hur 

stort det blir den hÄr gÅngen! ”, sÄger 

Jennie Kihlberg avslutningsvis.

SÅ missa inte Ung Kultur MÖts, i 

Forshaga den 11 mars 2006. Kom dit 

och se dina vÄnner klasskompisar, 

barnbarn eller grannar i en fÄrgfylld 

festival fylld med Överraskningar, 

leenden och skratt. Eller varfÖr inte 

medverka sjÄlv ? 

-AnmÄl DIG och DINA vÄnner pÅ www.
ungkultur.nu .

Isabel LindstrÖm 

styrelsegruppen fÖr UKM 2006

¥rets niondeklassare pÅ Centralskolan 
i Forshaga hÅller traditionen vid liv. 
Det betyder en fÄrgsprakande fÖre-
stÄllning innehÅllandes sÅng, musik, 
dans samt en stor portion humor.

vintershow

Mattias SkÖld

InformatÖr
054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

Det drivs med sÅvÄl lÄrare och elever 

som med tidstypiska fenomen i vÅr 

omvÄrld (dokusÅpor i allmÄnhet, Kishti 

Tomita i Let�s Dance i synnerhet).

FÖreningarna som eleverna startat upp 

visade ocksÅ upp vad som gjorts. HÄr 

fanns en mÄngd intresseomrÅden re-

presenterade. Filmklubbar och teknik-

intresserade mekare, pokerspelare och 

djurvÄnner, dataspelare och traktorfan-

taster, bara fÖr att nÄnna nÅgra. Tack 

fÖr en mycket bra fÖrestÄllning och en 

bra, informativ fÖreningsutstÄllning.

Eh Say frÅn Burma sjÖng vacker ballad
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Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

NÄr man Åker genom Forshaga mÖts 
man av en ny syn. PÅ kort tid har 
handelsstrÅket fÖrÄndrats med nya 
fÖretag i lokalerna pÅ och kring 
Storgatan. 

Det yngsta fÖretaget Är klÄdbutiken 

Vanilla vars skyltfÖnster i skrivande 

stund Ännu Är fÖrtÄckta. ¤garen, Britt-

Marie RÖnning bygger om fÖre detta 

Forshaga Skor och KlÄder och gÖr loka-

len ljusare och rymligare. Vanilla kom-

mer att sÄlja klÄder och bijouterier 

fÖr kvinnor.  KlÄdbutiken Vanilla blir 

dÅ granne med frisÖrsalongen Studio C 

vilken Öppnade i mitten pÅ december 

fÖrra Året. TvÄrsÖver gatan har en 

sportfi skebutik fÖrvandlats. Hundsho-

pen huserar numera i lokalerna och 

som fÖretagsnamnet antyder kan man 

hitta det mesta till sina djurvÄnner. 

SkyltsÖndagen var en populÄr Öpp-

ningsdag. DÅ slog Bad & VÄrme upp 

sina dÖrrar. I fÖre detta Carl-Erics 

Sportcenter fi nns nu allt inom badrum 

och VVS och dessutom ett bestÄllnings-

sortiment pÅ 250 000 artiklar. Eva-Lena 

Aaro Öppnade samma dag sin butik Ba-

bygrottan som ligger i en kÄllarlokal pÅ 

Storgatan, med fÖrsÄljning av klÄder 

och presenter fÖr de minsta.

Vad tycker dÅ fÖretagarna om att Fors-

haga utÖkas med nya butiker?

– Det Är bra med ett tillskott av nya 

fÖretag. NÄringslivet behÖver nytt 

blod, sÄger Maria Bengtson pÅ Klackar 

& Kristaller, ytterligare en butik vilken 

Öppnade i augusti fÖrra Året (se artikel 

hÄr intill.)

– Storgatan behÖver rustas upp och 

nya frÄscha skyltfÖnster gÖr det mer 

attraktivt att passera, sÄger Cecilia 

Nahlbom-Bakken pÅ Studio C.  

– Att starta hÄr handlar om framtids-

tro, sÄger Christer HÅman pÅ Bad & 

VÄrme. Forshaga Är inte lÄngre en 

avfolkningsbygd. Det hÄr visar en kom-

mun pÅ frammarsch.  

– Enbart positivt med nya affÄrer. Ju 

Framtidstro lockar 
nya fÖretagare till Forshaga

fl er desto bÄttre, sÄger Eva-Lena Aaro 

med fÖrhoppning om att detta blir en 

dominoeffekt.

Alla fÖretagare hoppas att detta Är 

bÖrjan pÅ nÅgot nytt. Det gemen-

samma intresset av att samarbeta Är 

ett tydligt tecken pÅ det. 

– Vi stÖttar varandra, sÄger Cecilia 

Nahlbom-Bakken.

– Trots att vi Är i olika branscher hjÄlps 

vi Åt att fÖra ut och uppmÄrksamma 

varandras fÖretag och vi utfÖr gemen-

samma marknadsfÖringsinsatser, sÄger 

Lisbeth Ericsson pÅ Hundshopen.

Ingen oro
Ingen av fÖretagarna Är sÄrskilt oro-

liga att slÅs ut av Karlstads expansiva 

handel. 

– Vi behÖvs, det Är uppenbart. Kom-

muninvÅnarna uppskattar att handla 

hemma, sÄger Britt-Marie RÖnning pÅ 

Vanilla. 

– Vi kan erbjuda personlig service pÅ 

hemmaplan, sÄger Christer HÅman.

FÖretagens branschinriktningar Är 

efterfrÅgade i kommunen och sedan 

deras respektive Öppningsdagar har 

det varit svÄngdÖrrseffekt i affÄrerna. 

Den vanligaste kommentaren samtliga 

affÄrsinnehavare fÅr hÖra Är: ”Nu 

slipper jag Åka in till stan.” Den hÖrs 

varje dag. 

Lisbeth Ericsson i Hundshopen

Eva-Lena Aaro i Babygrottan

Christer HÅman i Bad & VÄrme-
butiken

…och nu Är det hÖg tid att planera tu-
rismsÄsongen i kommunen. Har du ett 
evenemang mellan juni-september att 
presentera i evenemangskalendern? Vi 
vill veta! Dag-fÖr-dag-kalendern sprids 
i hela Karlstadsregionen och informa-
tionen Är kostnadsfri. Evenemangen 
syns ocksÅ pÅ www.varmland.org samt pÅ 
kommunens egen hemsida.

Vi behÖver uppgifter om ditt evenemang 
senast den 12 april. 

Mer info lÄmnas av undertecknad.

Soliga hÄlsningar

Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Arbetet med 

Dag fÖr Dag 2006 Är igÅng…
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Klackar & Kristaller AB

Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Maria Bengtson i butiken

Maria Bengtson har alltid med sig fl era 

par skor i bilen. Ett par fÖr varje till-

fÄlle. Ett par diskreta, ett par sportiga, 

ett par trendiga, ett par hÖgklackade, 

ett par bekvÄma dÅ fÖregÅende par 

orsakat Ömma tÅr. Men sÅ Är hon ju 

ocksÅ Ägare till Klackar & Kristaller AB 

i Forshaga.

Klackar & Kristaller Är fÖretaget som 

fl yttat in i Stenbergs gamla lokaler pÅ 

Storgatan i Forshaga. FÖretagsnamnet 

Är nytt men bestÅr mer eller mindre 

av en sammanslagning av tvÅ affÄrsrÖ-

relser som funnits pÅ orten; Stenbergs 

verksamhet samt skosortimentet av 

den numera upphÖrda butiken Forshaga 

Skor och KlÄder.  

FÖrsta gÅngen Maria fi ck erbjudandet 

av Harry Stenberg om att ta Över verk-

samheten tackade hon nej. Men andra 

gÅngen dÅ hon dessutom fi ck erbjudan-

det att ta Över skofÖrsÄljningen frÅn 

Forshaga Skor och KlÄder valde hon 

att satsa. Och hon har inte Ångrat sig 

en sekund.

– ¤ntligen kÄnns det som att jag har 

hamnat rÄtt. Det hÄr Är det jag vill 

gÖra. Jag har drÖmt om att bli fÖreta-

gare i sÅ mÅnga År, sÄger Maria.

Skor och belysning i samma affÄr, Är 
inte det en udda kombination? 
– Inte alls. Verksamheterna fungerar 

bra tillsammans. NÄr det Är hÖgsÄsong 

pÅ den ena Är det lÅgsÄsong pÅ den 

andra, konstaterar Maria. 

Maria Är bokstavligen galen i skor och 

lampor sÅ konstellationen kÄnns inte 

underlig. Hon har fullservice inom 

bÅda omrÅden och har dessutom kvar 

Stenbergs vitvarusortiment, om Än som 

bestÄllningsvaror.  

I butiken har Maria tvÅ medarbetare, 

en vÄrmlandslÄrling samt en arbets-

praktikant. De Är till stor hjÄlp, betonar 

Maria tacksamt. FÖrhoppningen Är att i 

framtiden kunna anstÄlla dem.

Det Är en hemtrevlig kÄnsla 

som infi nner sig nÄr man kliver 

in. I det cirka 200 kvadrat-

meter stora butiksutrymmet 

fÖrdelat pÅ flera rum vill 

man nÄstan ta av sig skorna. 

Lagerhyllorna och det Överdi-

mensionerade antalet lampor 

bekrÄftar dock att det rÖr 

sig om en butikslokal. I det 

stÖrsta rummet stÅr en soff-

grupp centralt placerad med 

kaffetermos och inrednings-

tidningar pÅ bordet.

Maria som bland annat har 

konsult- och sÄljarbete som 

bakgrund saknade formell 

kunskap om fÖretagande. 

Trots det gick uppstarten av 

Klackar & Kristaller ovÄntat 

faktorer, menar Maria. 

Och fÖretaget Är vÄlbesÖkt. SÅvÄl 

kommuninvÅnare i alla Åldrar som 

stamkunder frÅn hela landet lockas till 

butiken. Det Är sÄllan tomt pÅ folk. Ma-

ria berÄttar bland annat om fÖrra Årets 

skyltsÖndag dÅ mÄngder av mÄnniskor 

strÖmmade till. Maria fi ck i efterhand 

hÖra att det var svÅrt att ta sig in i bu-

tiken pÅ grund av alla kunder. En dam 

hade fÖrsÖkt ta sig in i butiken men fi ck 

efter fl era tappra fÖrsÖk ge upp.   

Maria beskriver sig som en kreativ en-

treprenÖr som alltid har nÅgot pÅ gÅng 

och dÄr mÅl, drÖmmar och visioner 

tycks vara en drivkraft. Ett konkret 

mÅl Är att gÖra butiken Ännu mer hem-

trevlig, med personlig inredning. Hon 

drÖmmer om att leverera Åt Ännu stÖrre 

kunder och fÖretag. FÖr nÄrvarande Är 

KlarÄlvsgÅrden den stÖrsta dit hon leve-

rerar gymnastikskor. Visionerna hÅller 

hon tills vidare fÖr sig sjÄlv. Framtiden 

fÅr utvisa vad som sker. 

smÄrtfritt.

– Jag trodde att det var en vÄldig ap-

parat att starta eget. Att det skulle 

gÅ sÅhÄr lÄtt trodde jag aldrig, sÄger 

Maria.

Vad beror det pÅ?
– FramfÖr allt tror jag att det beror pÅ 

att jag har ett vÄl utvecklat nÄtverk, 

med bra kontakter inom bank- och 

fÖrsÄkringsvÄrlden. Jag har ocksÅ en 

uppmuntrande och kompetent om-

givning som stÖttat och avlastat mig. 

Dessutom kÄndes det enklare att ta 

Över tvÅ etablerade fÖretag som verkat 

i kommunen en lÄngre tid. Hade det 

varit frÅga om en helt ny verksamhet 

hade det sÄkerligen varit tuffare, sÄger 

Maria. 

Karlstad tenderar att bli ett av Sveriges 

stÖrsta handelsomrÅde. Trots det spÅr 

Maria att risken att slÅs ut av de stora 

handelskomplexen, inte Är sÄrskilt 

stor.

– ”Nu slipper jag att Åka in till stan” 

Är ett citat jag hÖr ofta, sÄger Maria. 

Kunderna efterstrÄvar personlig service 

och nÄrhet till handel. Det, tillsammans 

med ett bra sortiment och konkurrens-

kraftiga priser, utgÖr goda framgÅngs-
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DÅ var det dags fÖr en liten redovisning 

frÅn Barn- och utbildningsnÄmndens 

orfÖrande och vice ordfÖrande. Vi 

vill ge er kommuninnevÅnare en liten 

inblick i hur nÄmndens arbete fortlÖper 

vid ett par tillfÄllen per År.

HÄr kommer lite information kring 
vad som gÄller fÖr 15-timmarsbarn 
i fÖrskoleverksamhet, det vill sÄga 
barn till arbetslÖsa, fÖrÄldralediga 
eller 4-5 Åringar i allmÄn fÖrskola. 

Barn till arbetslÖsa eller fÖrÄldralediga 

och som inte omfattas av allmÄn 

fÖrskola, erbjuds minst 15 timmar/

vecka Året om, alltsÅ Även under lov. 

Platsen Är avgiftsbelagd.

Barn i allmÄn fÖrskola gÄller fÖr ”4-5-

Åringar” (gÄller frÅn hÖstterminen det 
År barnet fyller 4 År) fÖljer grundskolans 

lÄsÅrstider och lov. AllmÄn fÖrskola 

Är en skyldighet fÖr kommunen att 

erbjuda, men frivillig fÖr fÖrÄldrarna att 

nyttja. Platsen Är avgiftsfri vid vistelse 

15 timmar/vecka.

Kommunen har rÄtt att organisera sin 

verksamhet sÅ att kvaliteten blir den 

bÄsta. De fl esta kommuner har numera 

fasta tider fÖr 15-timmarsbarnen 

och fÖrÄldrarna kan sÅledes inte 

vÄlja sjÄlva. I Forshaga har barn- och 

utbildningsnÄmnden beslutat att det Är 

upp till varje skolenhet att organisera 

verksamheten pÅ bÄsta sÄtt. Man ska 

gÖra detta pÅ ett sÄtt sÅ att alla barn 

fÅr en bra verksamhet, bÅde de barn 

som vistas lÄngre tid pÅ fÖrskolan 

eller i familjedaghemmet och 15-

timmarsbarnen. 

NÄr kommunen har organiserat sin 

verksamhet i fasta tider fÖr allmÄn 

fÖrskola Är annan tid avgiftsbelagd.

FÖljande tider gÄller vÅren 2006 i 
skolenhet:
Central barn 1-6 År 5 dagar Á 3 

timmar (ca 08.30-11.30)

Grossbol barn 1-4 År 3 

dagar Á 5 timmar

barn 4-6 År 5 dagar Á 3 timmar 

allmÄn fÖrskola 09.30-12.30 (tiden kan 

variera mellan avdelningarna)

Skived barn 1-6 År 5 dagar Á 3 

timmar (ca 08.30-11.30)

Ullerud        Vallmon  3-5 Årsavdel-

ning MÅn-tor 9.15-13.00

Junibacken  1-3-Årsavdelning

Individuellt schema: 9.00-14.00

Bullerbyn  1-4-Årsavdelning MÅn-

tor 10.00-14.00

SolÅker  1-5-Årsavdelning Tis-tor 9.00-

14.00

Leklusten  1-3-Årsavdelning Tis-

tor 9.15-14.15

Kulingen 4-5-Årsavdelning MÅn-

fre 9.00-12.00

Arbetsmyran 1-5-Årsavdelning MÅn-tis 

och tor 9.00-14.00

NÄmnden har tagit hÄnsyn till de olika 

behov som fÖrÄldrar haft dÅ ÖnskemÅl 

om olika tider fÖr 15-timmars barn 

diskuterats, detta har i sin tur lett 

till ett beslut som underkastar sig 

de olika tider fÖr verksamheten som 

idag bedrivs, med det fÖrbehÅllet att 

det skall fÖras en dialog med fÖrÄlder 

som anser sig ha sÄrskilda behov av 

annan tid fÖr sitt/sina barn. En sÅdan 

diskussion skall fÖras med ansvarig 

rektor/verksamhetschef fÖr respektive 

skolomrÅde. Detta fÖr att sÄkerstÄlla 

de krav pÅ skolplaner/kvalitet som 

skolverket uppstÄller pÅ verksamheten 

fÖr barnets bÄsta. FÖrskolans lÄroplan 

sÄger bland annat. ”FÖrskolan skall vara 
ett stÖd fÖr familjerna i deras ansvar 
fÖr barnens fostran, utveckling och 
vÄxande. FÖrskolans uppgift innebÄr 
att i samarbete med fÖrÄldrarna verka 
fÖr att varje barn fÅr mÖjlighet att 
utvecklas efter sina fÖrutsÄttningar.  
Den pedagogiska verksamheten skall 
anpassas till alla barn i fÖrskolan.” LÄs 

mer pÅ www.skolverket.se 

OlsÄtersskolan
Ett av tjÄnstemannafÖrslagen fÖr 

att komma inom ram fÖr skolomrÅde 

Ullerud var att frÅn och med hÖsten 

2006 bussa ner År 4 – 6 frÅn OlsÄter 

till Dejeskolan. Detta fÖrslag ogillades 

av oss politiker i BUN. Verksamheten 

i OlsÄter, som ocksÅ inrymmer en 

fÖrskoleavdelning, har gott pedagogiskt 

resultat samt stor regional betydelse. 

Dock undantas inte OlsÄtersskolan frÅn 

besparingskraven; 0,75 % tjÄnst dras 

ner frÅn och med hÖstterminen 2006

En positiv sak som blivit ett resultat 

av ryktena och spekulationerna 

omkring skolans framtid i OlsÄter Är 

att fÖrÄldrar och intresserade startat 

en aktionsgrupp fÖr utveckling av den 

norra kommundelen. Med intresse ska vi 

fÖlja vad gruppens arbete leder till.

Budgetresultaten 2005
Ett preliminÄrt bokslut fÖr År 2005 visar 

tyvÄrr pÅ ett underskott i nÄmnden pÅ 

3 189 tkr. Det varken lÅter eller ser bra 

ut naturligtvis men opÅverkbara faktorer 

som Ökade kostnader fÖr bland annat 

Gymnasieskolan och GymnasiesÄrskolan 

har fÅtt budgetramen att tÄnjas. Det 

bÖr dock nÄmnas i sammanhanget att 

nÄmndens verksamhet omsÄtter omkring 

215 miljoner kronor, sÅ Överskridandet 

ligger pÅ drygt en procent! Dock 

ÄndÅ ett minus och naturligtvis inte 

bra och en ordentlig analys samt en 

nÄmndÖvergripande diskussion fÖr att 

fÖrhindra liknande resultat framledes, 

Är nog grepp som mÅste till.

Nya fÖrskolor
Som ni kanske har uppmÄrksammat har 

Forshaga kommun Ökat sin befolkning 

med 55 personer frÅn fÖregÅende Års 

mÄtning. Detta har givetvis mÄrkts 

av inom nÄmnden som har Öppnat en 

alldeles ny fÖrskola med tvÅ avdelningar 

Gullvivan pÅ Grossbol, dÄr den ”gamla 

skolan” en gÅng i tiden lÅg. Detta 

har fÖranlett en lÄttnad i kÖn till 

fÖrskoleplats, men det skulle vara bra 

att ha fl er platser i reserv. DÄrfÖr sÖker 

Barn- och utbildningsfÖrvaltningen 

familjedaghem i centrala Forshaga, har 

Du lust att arbeta som ”dagmamma”, 

hÖr av dig till fÖrvaltningschef Monica 

SwensÅn pÅ telefonnummer 054-

17 20 00.

Benny Pedersen ordfÖrande BUN

Stefan ¶gren vice ordfÖrande BUN

Information frÅn Barn- och utbildningsnÄmnden
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Rykte om nedlÄggning av OlsÄtersskolan avvisat

skapat oro i OlsÄter. Hur ska bygden 

kunna leva och locka nya invÅnare om 

det inte fi nns en skola? En arbetsgrupp 

som nyligen tillsatts i OlsÄter bjÖd dÄrfÖr 

in kommunpolitiker fÖr att dels fÅ be-

sked, dels fÖr att berÄtta om bygden.

    

En bygd med framtidstro
– Vi vill pÅ detta mÖte visa upp en levande 

bygd, dÄr skolan Är en viktig del. En bygd 

med kontinuerlig tillvÄxt och oÄndliga 

mÖjligheter, berÄttade Lena Isaksen som 

ingÅr i arbetsgruppen. Uppskattningsvis 

ett 60-tal mÄnniskor frÅn orten slÖt upp 

till mÖtet fÖr att lyssna och stÄlla frÅgor 

till kommunpolitikerna. 

Samtidigt passade Angelica Rage pÅ 

att dementera ytterligare ett rykte 

som sÄger att det planerade lÄrcentret 

i Forshaga byggs med avsikt att samla 

alla kommunens elever dÄr. 

– Detta Är helt fel, det fi nns ingen dold 

agenda i den planen, intygade hon. 

Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

FÖrÄndringar i budgeten vÄntas. 
Barn- och utbildningsnÄmnden mÅste 
spara pengar. OlsÄtersskolan kan 
komma att hotas av nedlÄggning.
– Det Är enbart ett rykte som det inte 
ligger nÅgon som helst sanning i, fÖr-
sÄkrade Benny PedersÉn, ordfÖrande 
i barn- och utbildningsnÄmnden, 
under ett mÖte i januari.

DÄremot stÄmmer det att ett fÖrslag 

om nedlÄggning har presenterats men 

att fÖrslaget omedelbart ratades av 

nÄmnden. 

– Ingen diskussion om nedlÄggning har 

fÖrts och fÖrslaget Är inte pÅ nÅgot sÄtt 

fÖrankrat i nÄmnden. IstÄllet invÄntar vi 

nya fÖrslag, berÄttar Benny PedersÉn. 

Artister mot Nazister-stipendium till Flora Gladh

Flora Gladh har tilldelats ett sti-

pendium av stiftelsen Hela Sverige 

– Artister mot nazister, i Stockholm. 

Stiftelsen delar varje År ut stipendium 

till grupper eller individer som aktivt 

arbetar fÖr att bekÄmpa nazismen i 

Sverige. Flora fÅr 50 000 kronor fÖr sitt 

outtrÖttliga arbete att informera och 

berÄtta sin egen historia frÅn andra 

vÄrldskrigets Tyskland pÅ svenska skolor 

och arbetsplatser. Flora har Även gjort 

otaliga resor till Auschwitz – Birkenau 

och berÄttat om sina egna minnen och 

Flora Gladh under stipendieutdelningen i Stockholm (Foto: Emma Teeling)

dÄrigenom fÖrhindrat att nazismens 

illgÄrningar faller i glÖmska.

Flora Gladh minns tiden i koncent-

rationslÄgret mycket vÄl. Knappt 20 

År gammal hamnade hon tillsammans 

med sina fÖrÄldrar och fyra av sina 

syskon, 1944 i det ÖkÄnda koncen-

trationslÄgret Auschwitz – Birkenau. 

Samtliga av dem fÖrutom henne sjÄlv 

beordrades vid ankomsten direkt till 

gaskamrarna. VarfÖr just hon skonades 

kan hon inte svara pÅ.

  

Hon har delat med sig av sin berÄttelse 

till mÅnga dÅ hon anser det viktigt att 

berÄtta vad hon varit med om. Resorna 

tillbaka till lÄgret Är numera uppe i 

45 i antal. 

Artister mot nazister Är en av de 

stÖrsta manifestationer mot nazismen 

nÅgonsin i Sverige. Stipendiet instifta-

des 2001 vid en artistgala i Globen och 

initiativtagare till Artister mot nazister 

Är Mikael Wiehe och Tomas Ledin. I År 

Ägde manifestationen rum pÅ Nalen i 

Stockholm.

Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.seFlora Gladh uppvaktas av kommunen

Ryktet har emellertid spridits fort och 
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Mitt vÄrmesystem, behÖver det anmÄlas?
Om du tÄnker installera eller Ändra ditt gamla uppvÄrmnings-
system- ska det anmÄlas? KrÄvs det bygglov? Vad gÄller fÖr 
min befi ntliga anlÄggning?

Befi ntlig Öppen spis
Om du har en gammal Öppen spis ska 

den sotas vart 4 År, om inte fÅr den 

automatiskt eldningsfÖrbud. 

1 januari –04 intrÄdde lagen om 

brandskyddskontroll, har du en spis 

med eldningsfÖrbud ska den brand-

skyddskontrolleras av sotaren innan 

eldstaden fÅr tas i bruk.

Installation av insatts i befi ntlig 
Öppen spis
Om du tÄnker installera en insatts i 

den Öppna spisen ska du informera 

sotaren sÅ att han kan kontrollera om 

skorstenen behÖver sotas oftare, eller 

har eldningsfÖrbud. Skulle olyckan 

vara framme kan det uppstÅ problem 

med fÖrsÄkringar om inte sotaren Är 

informerad.

Installation av braskamin/ 
pelletskamin i befi ntlig skorsten
Installationen ska bygganmÄlas till 

kommunen och sotaren, med uppgifter 

om mÄrke och typ av eldstad.

Installation av eldstad och ny rÖkkanal
¥tgÄrden ska bygganmÄlas till kommu-

nen och sotaren med bifogade ritningar 

som visar vart skorstenen kommer att 

placeras.

Installation av ny panna, byte av 
panna
Installationen ska bygganmÄlas till 

kommunen och sotaren med uppgifter 

om mÄrke och modell pÅ pannan.

Byte av brÄnsle i befi ntlig panna
Vid byte av brÄnsleslag frÅn olja till pel-

lets eller frÅn olja till ved i en befi ntlig 

panna, ska sotaren informeras.

Montering av luftvÄrmepump/ 
luft- vattenvÄrmepump
KrÄver ingen anmÄlan

Installation av berg, jord, ytvatten vÄrmepump
AnlÄggningen krÄver anmÄlan/ 
tillstÅnd hos kommunen.

SolvÄrme
KrÄver bygglov fÖr fasadÄndring i om-

rÅden med detaljplan eller omrÅdes-

bestÄmmelser.
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Greger Nilsson

ByggnadsingenjÖr
054 - 17 20 90

greger.nilsson@forshaga.se
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I  Sverige totalt under 2005 sÅ 

trafikdÖdades 440 personer vilket 

var den lÄgsta siffran sedan andra 

vÄrldskriget. DÅ fanns det cirka 

100 000 bilar, i dag Är bilparken i 

Sverige Över 4,5 miljoner. Antalet 

kÖrda kilometer fÖr alla motorfordon i 

Sverige berÄknas till 76 miljarder. Sett 

till antalet omkomna i trafi ken delat 

med innevÅnare sÅ Är Sverige bÄst i 

vÄrlden pÅ trafi ksÄkerhet.

TyvÄrr var VÄrmland det ”svarta fÅret” 

i Sverige sett till antal trafi kdÖdade 

under 2005 dÅ 35 personer fÖrolyckades 

i trafi ken jÄmfÖrt med 16 personer 

under Året innan.

Av de 35 personer som fÖrolyckades 

i trafi ken sÅ var tio stycken alkohol- 

eller drogpÅverkade. 

Vikten av att ha bilbÄlte visar sig 

tydligt i singelolyckor dÄr sex av de 

sju omkomna inte hade bilbÄlte. Totalt 

omkom 26 personer i bilar varav 14 inte 

anvÄnde bilbÄlte.

Moped och Mc-olyckor har det tyvÄrr 

varit en hel del under Året i VÄrmland 

och vikten av att anvÄnda hjÄlm och 

dessutom hade hakremmen knÄppt 

visar sig med all ÖnskvÄrd tydlighet. Av 

de fem som omkom sÅ hade en person 

ingen hjÄlm alls och tre av de Övriga 

fyra hade inte knÄppt hakremmen 

vilket fi ck till fÖljd att hjÄlmen fl Ög 

av i kollisionen. 

Bra trafi ksÄkerhet i tÄtorterna.
Olyckorna inom Forshaga kommun i 

det kommunala vÄgnÄtet var vÄldigt 

fÅ under fÖrra Året och i de fl esta fall 

var det den mÄnskliga faktorn som var 

upphovet till olyckan.

- Jag hoppas att kommunens beslut 

om att sÄnka hastigheten i stora 

delar av vÅra tÄtorter till 30 km/h 

Är en orsak till att olyckorna inom 

det kommunala vÄgnÄtet blev sÅ pass 

lindriga. Det gÅr ju lÄttare att bromsa 

ner till stillastÅende om du kÖr i 30 km 

istÄllet fÖr 50 speciellt den hÄr vintern 

dÅ vi verkligen haft vintervÄglag, 

konstaterar kommunens gatuingenjÖr, 

Morgan HÄggbom.  

Kommunerna i Sverige Överlag har 

lyckas bra fÖr antalet omkomna i det 

vÄgnÄt som kommunerna ansvarar fÖr 

sjÖnk till 70 personer fÖrra Året jÄmfÖrt 

med 116 personer per År i genomsnitt 

under det hÄr milleniumet.

Ett glÄdjeÄmne Är att barnens 

trafiksÄkerhet Är ofÖrÄndrat hÖg. 

Endast ett barn under 12 År har 

omkommit i tÄtortstrafi ken, en tvÅ Årig 

fl icka som pÅkÖrdes av en backande 

personbil. 

2004 dÖdades en cyklist under 12 År 

i tÄtortstrafiken medan det under 

År 2003 inte dÖdades nÅgon under 

12 År som cyklist eller fotgÄngare i 

tÄtortstrafi ken i Sverige.

Smolket i glÄdjebÄgaren Är statistiken 

fÖr de oskyddade Äldre trafi kanterna. 

I VÄrmland var det fem personer som 

omkom i tÄtort. Fyra stycken av de 

var fotgÄngare och snittÅldern pÅ de 

omkomna var 83 År! 

¥tgÄrder fÖr den mÅlgruppen Är den 

stora utmaningen fÖr kommunerna 

pÅ lÅng sikt eftersom andelen Äldre 

kommer att Öka.

 - Arbetet med att Öka sÄkerheten 

fÖr de oskyddade trafikanterna 

kommer vi att fortsÄtta med. FÖrra 

Årets trafiksÄkerhetsÅtgÄrder med 

avsmalning och fartgupp pÅ Bruksgatan 

Är vi nÖjda med. 

 - 2006 Års stÖrsta satsning, under 

fÖrutsÄttning att vi beviljas medel 

frÅn VÄgverket, blir att anlÄgga en 

gÅng- och cykelbana utmed en del 

av ¤lvkroksvÄgen i Deje, avrundar 

HÄggbom.

Sverige bÄst i vÄrlden pÅ trafi ksÄkerhet!

HÖg trafi ksÄkerhet. En avsmalning 
som hÄr pÅ EuropavÄgen i Forshaga 
Är ett sÄtt att Öka trafi ksÄkerheten, 
speciellt fÖr de Äldre fotgÄngarna 

som det tar lÄngre tid fÖr att 
passera kÖrbanan

Kenth Pettersson

Trafi ksÄkerhetsinformatÖr
070 - 209 78 16

kenth.pettersson@grums.se

-en skrÄddarsydd kurs fÖr fÖretag, fÖr-

eningar och kommunala verksamheter 

i Forshaga kommun.

Bli miljÖdiplomerad 
- ny kursomgÅng startar i maj!

Idag Är det inte 

bara myndigheter 

utan ocksÅ fi nan-

siÄrer, banker och 

inte minst kunder 

som vill ha pro-

dukter och tjÄnster som tar miljÖ-

hÄnsyn. Det gÄller dÄrfÖr att stÄmma 

i bÄcken och ligga steget fÖre konkur-

renterna och myndighetskraven.

FÖr mÅnga kÄnns det svÅrt och jobbigt 

att komma igÅng med miljÖarbetet. 

DÄrfÖr erbjuder Forshaga FÖretags-

centrum och Forshaga kommun, fÖr 

sjÄtte Året i rad, denna specialinrik-

tade miljÖutbildning till verksamheter 

i vÅr kommun.

Efter ÖnskemÅl kommer vi i År att kÖra 

kurstillfÄllena pÅ kvÄllstid. (Sex trÄffar 

utspridda frÅn maj till december och 

diplomeringsceremoni i januari 2007.) 

AnmÄl Er senast 31 mars till Forshaga 

FÖretagscentrum.

MiljÖarbete skapar bÅde goodwill och 

direkt affÄrsnytta!
Johnny Grundahl

Forshaga FÖretagscentrum
054 - 87 39 80

ffc@forshaga.se
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Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Forshaga Är en av sju kommuner i 
VÄrmland som har inlett ett samarbe-
te med Communicare. Communicare 
arbetar fÖr att frÄmja unga mÄnnis-
kors entreprenÖrskap och stimulera 
dem till att gÖra det de drÖmmer om. 
Genom att inspirera till entreprenÖr-
skap, handlingskraft och motivation 
Är mÅlet att fl er fÖretag etableras och 
utvecklas i kommunen. Nu Öppnar de 
kontor pÅ Slottet i Forshaga.

Projektet ingÅr i NUTEKs nationella 

entreprenÖrskapsprogram dÄr man ska 

frÄmja entreprenÖrskapet. En viktig 

del i arbetet Är att fÖrÄndra unga mÄn-

niskors attityd till jobb och entrepre-

nÖrskap. Just nu ser Communicare Över 

Stora Enso i Forshaga Övertar produk-

tionen och utvecklingen av PE- och 

specialbelagda produkter frÅn GÄst-

rike-Hammarbys anlÄggning utanfÖr 

GÄvle. En omfattning som idag uppnÅr 

28 000 ton. NyanstÄllningar Är inte 

aktuellt men dÄremot hamnar den 

nuvarande personalfÖrsÖrjningen och 

arbetstryggheten pÅ en fast nivÅ i 

Forshaga.

– Det hÄr Är bra fÖr Forshaga. Det 

Är en ny nisch fÖr oss vilket har god 

potential att utvecklas pÅ sikt, sÄger 

Urban Johansson, platschef pÅ Stora 

Enso i Forshaga.

I slutet av maj berÄknas produktionen i 

GÄstrike-Hammarby vara avslutad och 

dÅ ska alla produkter vara Överfl yttade 

till Forshaga.

I År Är det 40 År sedan GÖsta NorÉn 

startade upp sin Åkeriverksamhet 

i Forshaga. Den 2 januari 1966 var 

startskottet. Egentligen kan man 

sÄga att GÖsta vigt hela sitt liv 

kring denna bransch, om Än i varie-

rande former. KarriÄren inleddes i 

ung Ålder med att arbeta som bud 

i fÖrrÅdet pÅ MÖlnbacka-Trysil-fa-

briken i Forshaga, med cykel som 

transportfordon. Han hade stort 

intresse fÖr bilar och motorer vil-

ket ocksÅ vÄxte alltmer, sÅ efter 

avklarad vÄrnplikt gav han sig in 

i Åkeribranschen pÅ allvar. Till en 

bÖrjan jobbade han som anstÄlld 

fram tills 1966 dÅ GÖsta startade 

sitt eget nuvarande Åkeri.

¥keriet har i alla tider varit medlem 

i LBC-frakt i VÄrmland. Inlednings-

vis fraktade Åkeriet mest bÅtar 

men nu Är godstransporter till och 

frÅn industrier den dominerande 

arbetsuppgiften. ArbetsfÄltet Är 

hela landet. Vid denna Årstid utfÖrs 

Även snÖrÖjning i kommunen.

¥keriets personalantal Är tre, 

varav en av dem Är GÖstas son 

vilka behov som fi nns i kommunen, 

men redan nu Är det mÖjligt att sÖka 

kontakt med organisationen.

   Communicares roll Är att fungera 

som bollplank, inspiration och forum 

dÄr man kan testa sina idÉer. Dessutom 

ges mÖjlighet till coachning kring 

fÖretagsutveckling och myndighets-

kontakter. Samarbetet med Forshaga 

kommun Är inledningsvis tvÅ År.

Vilka kan vÄnda sig till Communi-
care?
– Alla som har en idÉ att fÖrverkliga, 

sÄger Linda Keller frÅn Communicare, 

projektledare och kontaktperson fÖr 

Forshaga. Trots att vÅr primÄra mÅl-

grupp Är unga mÄnniskor sÅ nekar vi 

 Öppnar i Forshaga kommun
aldrig nÅgon, berÄttar hon. 

   Linda Keller Är Övertygad om att det 

myllrar av idÉer och drÖmmar i kom-

munen. MÅlet Är att lyfta fram dem 

och fÅ de unga kommuninvÅnarna att 

fÖrverkliga dem.

Communicares fi lial pÅ Slottet i Fors-

haga kommer att vara bemannat nÅgra 

dagar i veckan. 

Telefon: 054-17 21 65. 

FÖr mer information:

 www.communicare.nu

Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

NorÉns ¥keri 40 År

Urban NorÉn som sÅledes sÄkrar 

generationsskiftesfrÅgan. 

Hur har ni fi rat?
– Vi har haft sÅ mycket att gÖra att 

vi faktiskt inte hunnit fi ra Än, sÄger 

GÖsta NorÉn.

Men nÅgonting ska ni vÄl gÖra?
– Jo, nÅt ska vi vÄl hitta pÅ, lovar 

Urban NorÉn. Tids nog.

Stora Enso Övertar 
produktion

Malin Eriksson
InformatÖr

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Urban och GÖsta NorÉn
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MÅnadens tema: hushÅllssopor

HushÅllssopor Är det som vi slÄnger i 

vÅra grÖna soptunnor och som sedan 

RagnSells kommer och hÄmtar och kÖr 

till fÖrbrÄnningsanlÄggningen Heden i 

Karlstad. Avfallet brÄnns och energin 

tas tillvara.

TÄnk pÅ att det Är viktigt att sortera 

ut sÅdant som kan skada mÄnniskor och 

miljÖn vid fÖrbrÄnning. Medicinrester, 

batterier, kemikalier, lysrÖr och glÖd-

lampor ska dÄrfÖr inte ligga i soppÅsen. 

LÄmna detta istÄllet vid Katrinebergs 

Återvinningscentral i Deje (medicinres-

ter lÄmnas till apoteket). SÅdant som 

kan Återvinnas bÖr heller inte slÄngas i 

soptunnan. FÖrpackningar av hÅrdplast, 

metall, glas och papper samt tidningar 

ska lÄmnas till Återvinning vid nÅgon 

av kommunens fem Återvinningssta-

tioner.

Under 2005 har konsumentrÅdgivningen 

registrerat mÅnga samtal frÅn Forshaga. 

Vanligaste konsument-problemen 

har varit frÅgor om boende (32,5 %), 

bilkÖp och bilreparationer (16.9%) samt 

telefoni, Internet och posttjÄnster 

(14.3%). Sett pÅ hela landets 

statistik fÖr 2005 Är de vanligaste 

konsumentproblemen desamma. 

Information och fÖrkÖpsrÅdgivning 

har dominerats av frÅgor om boende 

(31.3%), Övrigt, t ex NIX-registret (21.7%) 

samt bilkÖp och bilreparationer (10.4%). 

Exempel pÅ vanliga boendefrÅgor Är 

bygga/kÖpa hus och hantverkstjÄnster. 

Problem med 
bredbandshastigheten? 
Har du ett bredbandsabbonemang 

med en bredbandshastighet som 

inte motsvarar vad som avtalats? 

I sÅ fall ska du reklamera tjÄnsten 

till fÖretaget. En dom frÅn AllmÄnna 

ReklamationsnÄmnden, ¤nr 2005-

5317, ger en konsument rÄtt till 

sÄnkning av mÅnadsavgiften dÅ 

bredbandshastigheten inte motsvarar 

den avtalade. Enligt fÖretagets 

produktbeskrivning omfattar tjÄnsten 

i det aktuella Ärendet upp till 24 

Mbit/s nedstrÖms och upp till 1 Mbit/s 

uppstrÖms. Bredbandshastigheten 

mÄttes maximalt upp 11 Mbit/s varfÖr 

tjÄnsten ansÅgs som felaktig. NÄmnden 

menar att bredbandshastigheten i vart 

fall ska ligga i nÄrheten av den utfÄsta 

maxhastigheten och att maxhastigheten 

Även ska vara mÖjlig att uppnÅ vid 

gynnsamma fÖrhÅllanden. 

Om du reklamerar till fÖretaget och 

ÄndÅ inte fÅr nÅgon rÄttelse vÄnder 

du dig till konsumentrÅdgivningen fÖr 

att fÅ mer hjÄlp i Ärendet. 

¤ndringar i NIX-registret! 
NIX-registret har Ändrats pÅ nÅgra 

punkter sedan artikeln i fÖrra numret 

av Kontakten. Numera gÄller spÄrren 

under tre År eller tills det att den 

tas bort. UngefÄr tre mÅnader 

innan spÄrren lÖper ut skickas ett 

pÅminnelsebrev om detta. Tidigare 

gÄllde spÄrren utan tidsgrÄns. 

Vidare behÖver man inte lÄngre vÄnta 

pÅ en kod fÖr att bli infÖrd i registret. 

Det rÄcker med att ringa 020-27 70 

00 och knappa in sitt telefonnummer. 

Sedan ringer man samma nummer en 

andra gÅng, mellan tvÅ och fjorton 

dagar senare, fÖr att spÄrren ska 

aktiveras.

Det finns fÖr nÄrvarande 972 000 

registrerade telefonnummer i NIX-

telefon. Har Du frÅgor om registret, 

ring 08-738 40 70.

HÖr gÄrna av Dig till RÅdrummet 

Konsument om Du har nÅgra frÅgor. 

Om du vill ha studiebesÖk till din skola, 

fÖrening etc Är det bra om Du hÖr av 

dig sÅ snart som mÖjligt.
Ina JÖnsson, 

Jane Ullman, 

Jolanda Girzl

BesÖksadress: Kungsgatan 12
/Stora torget, Karlstad

¶ppet: MÅn - Fre kl. 11-16
Tel.tid: MÅn - Fre kl. 13-16

Tel: 054 - 29 73 01, 054 - 29 73 12, 
054 - 29 73 02

Fax: 054 - 29 73 10

KonsumentÄrenden i Forshaga 2005

Mia Widlund

MiljÖ- och hÄlsoskyddsinspektÖr
054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

MiljÖalmanackan 2006

Ju mer  v i 

sorterar bort 

f r Å n  h u s -

hÅllssoporna 

ju lÄgre kostnader fÖr sophanteringen 

fÅr kommunen och gemene man.

Under 2005 ”producerade” vi i Fors-

haga kommun 230 kg hushÅllssopor per 

person. FÖrmodligen skulle vi kunna 

minska detta avsevÄrt. FÖrutom att 

sortera ut farligt avfall, elektronik, 

grovavfall och fÖrpackningar kan av-

fallsmÄngden minskas genom att man 

komposterar sina matrester. Cirka 

hÄlften av hushÅllsavfallet Är kompos-

terbart. Om du komposterar kan du 

ÖvergÅ till mÅnadshÄmtning av dina 

sopor vilket leder till lÄgre renhÅll-

ningstaxa. AnmÄlningsblankett fi nns 

hos miljÖ- och byggfÖrvaltningen. PÅ 

kÖpet fÅr du ju dessutom ett ypperligt 

jordfÖrbÄttringsmaterial.

Om ni Är fÅ i hushÅllet och sorterar 

fl itigt kan ni kanske fÅ ner avfallskost-

naderna ytterligare genom att dela 

sopkÄrl med en granne.

¶ppen fÖrskola
pÅ Familjecentrum/TrÄffen 

varje onsdag kl. 10 - 14 

VÄlkommen hÄlsar Kerstin
¶vriga vardagar Är barntrÄffen Öppet som tidigare kl. 10 - 14
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SKOLLUNCH
Vecka 10 (9 - 10 mars)

tors: Ugnstekt falukorv, potatismos

fre: SmÅtt och gott

Vecka 11 (13 - 17 mars)

mÅn: Pannkaka, sylt

tis: Fisk crispy, kall sÅs, kokt potatis

ons: Kycklinggryta, ris

tors: Pytt i panna, Inlagda rÖdbetor

fre: KÖttbullar, stuvade makaroner

Vecka 12 (20 - 24 mars)

mÅn: FlÄskgryta, ris

tis: Pannbiff, sÅs, kokt potatis

ons: Fiskarens festgratÄng, kokt potatis

tors: Soppa, mjukt brÖd, pÅlÄgg, 

frukt i bit

fre: TomatbrÄsserad falukorv, 

potatismos

Vecka 13 (27 - 31 mars)

mÅn: Cajungryta, pasta

tis: KÖttfÄrs i ugn, sÅs, kokt potatis

ons: Dragonfi sk, kokt potatis

tors: Korv stroganoff, ris

fre: Blodpudding/Potatisbullar, 

lingonsylt

Vecka 14 (3 - 7 april)

mÅn: Fisk crispy, kall sÅs, kokt potatis

tis: KÖttfÄrssÅs, spagetti

ons: Grillkorv, potatismos

tors: Soppa, mjukt brÖd, pÅlÄgg, 

frukt i bit

fre: Chicken nuggets, sÖtsur sÅs, ris

Vecka 15 (10 - 14 april)

mÅn: Stuvade fi skbullar, kokt potatis

tis: PÅskbord

ons: FÄrsrÄtt

SkÄrtorsdag: Schnitzel, sÅs och potatis

LÅngfredag: Lov

DEJE OCH FORSHAGAMatsedel vid UllerudsgÅrdens och 
ForsgÅrdens restauranger

Vecka 10 (9 – 12 mars)
Torsdag: Ugnsstekt falukorv, stuvade grÖnsaker. PÄronkrÄm med mjÖlk

Fredag: Rotmos, fl ÄsklÄgg, grÖnsak. Soppa

LÖrdag: KÖttfÄrsgratÄng (Goda lÅdan), grÖnsaker. Persikor med grÄdde

SÖndag: KÖttgryta med grÖnsaker, potatis. Vaniljpudding med bÄrsÅs

Vecka 11 (13 – 19 mars)
MÅndag: Kotlettrad, sÅs, potatis, grÖnsaker. Soppa

Tisdag: Stekt salt sill, lÖksÅs, potatis, rÅrivna morÖtter. Fruktcocktail

Onsdag: KorvrÄtt, potatis, bÖnor. FÄrsk frukt

Torsdag: KÅlsoppa med frikadeller. VÅffl or med sylt och grÄdde

Fredag: KÖttbullar, stuvade makaroner, grÖnsaker. KrÄm med mjÖlk

LÖrdag: Kokt fi sk, rÄksÅs, potatis, Ärter. Nyponsoppa med glass

SÖndag: Porterstek, sÅs, potatis, blomkÅl. ¤pplemarÄng med grÄdde

Vecka 12 (20 – 26 mars)
MÅndag: Monicas fl Äskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa

Tisdag: Biff a la LindstrÖm, sÅs, potatis, grÖnsaker. JordgubbskrÄm

Onsdag: Fiskarens festgratÄng alt. dragonfi sk, potatis, Ärter. Ananaskompott

Torsdag: LeverrÄtt, sÅs, potatis, lingon, blomkÅl. BÄr med grÄdde

Fredag: KorvrÄtt, sÅs, potatis, grÖnsaker. KrÄm

LÖrdag: StrÖmmingslÅda, potatismos, rÅrivna morÖtter. ¤ppel och kanelkrÄm

SÖndag: DillkÖtt, sÅs, potatis, grÖnsaker, Chokladmousse med crips

Vecka 13 (27 mars – 2 april)
MÅndag: VÄrmlandskorv/kÖttkorv, potatismos, grÖnsaker. HallonkrÄm

Tisdag: KÖttfÄrs i ugn, sÅs, potatis, grÖnsaker. Fruktsoppa

Onsdag: FiskgratÄng, potatis, Ärter. KrÄm med mjÖlk

Torsdag: Stekt fl Äsk, raggmunk, lingon. Aprikossoppa

Fredag: Kycklinggryta med grÖnsaker, ris/potatis. Banan

LÖrdag: Stekt fi sk, stuvad spenat, potatis. Glass med bÄr

SÖndag: Skinkstek, sÅs, potatis, grÖnsaker. Ananas med grÄdde

Vecka 14 (3 - 9 april)
MÅndag: Rimmad fl ÄskkarrÉ, pepparrotssÅs, potatis, grÖnsaker. Nyponsoppa, grÄdde

Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsÅs, potatis, morÖtter. KrÄm med mjÖlk

Onsdag: Pytt-i-panna, stekt Ägg, rÖdbetor. FÄrsk frukt

Torsdag: ¤rtsoppa med fl Äsk. Pannkaka med sylt

Fredag: Pannbiff med lÖk, sÅs, potatis, grÖnsaker. KÖrsbÄrssoppa

LÖrdag: Stekt fi sk, remouladsÅs, potatis, Ärter. Chokladpudding

SÖndag: Kycklingfi lÉ, sÅs, potatis, broccoli. PÄron med vaniljsÅs

Vecka 15 (10 - 16 april)
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: Helgmatsedel

LÖrdag: Helgmatsedel

SÖndag: Helgmatsedel

Vegetarisk varmrÄtt serveras dagligen.

Till varje mÅltid serveras salladsbuffÉ, 

mjÖlk, hÅrt brÖd och smÖr.

Med reservation fÖr ev. Ändringar.
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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 fi nns 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, fi lm, fÖredrag, hembygd, marknader, musik, sport 
/idrott, teater, ungdomar, utstÄllningar, Årets fester, etc...
Aktuella evenemangstips publiceras ocksÅ hÄr i 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. 

Vad Är pÅ gÅng inom ditt fÖretag? 
NÅgot som du vill fÅ uppmÄrksammat i Kontakten och pÅ 
www.forshaga.se? 
HÖr av dig till Malin Eriksson och berÄtta 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

Malin Eriksson, informatÖr nÄringsliv/turism
tel: 054 – 17 22 28, fax: 054 – 17 20 88
e-post: malin.eriksson@forshaga.se

MARS
10-11 UKM-festival, Centralhallen Forshaga

12 Kl. 11-15  Dansdag i Deje Folkets hus. Prova pÅ olika danser t ex 

streetdance, jazzdans och balett. Info/anmÄlan tel: 0552 - 100 84

12 Kl. 14  ¥rsmÖte konstfÖreningen Lusten, Forhaga bibliotek. Efter 

mÖtesfÖrhandlingarna vernissage, Kenneth BÖrjesson stÄller ut.

12 mars - 7 april    UtstÄllning av Kenneth BÖrjesson i Forshaga bibliotek

12 Kl. 18-20  FolkdanstrÄning i Hvilan, Forshaga. 

 Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

14 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i fÖrsamlingshemmet Forshaga. 

 FrÅn analfabet till fÖrfattare. Lars Nilsson berÄttar

17 Filmklassiker pÅ Forshaga Folkets hus. Arr. Forshaga FilmfÖrening (F3)

19 Kl. 18-20  FolkdanstrÄning i Mons fÖrsamlingshem, Deje. 

 Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

21 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i fÖrsamlingshemmet Forshaga. Swingtime 

med Sune i Lyckan och hans spelkompisar

21 Kl. 15  UnderhÅllning av Petson Boys i ForsgÅrden, Forshaga. 

 Arr. SPF Forshaga Ullerud

21 Kl. 18  ”Neurologiska sjukdomar i ett anhÖrigperspektiv” fÖrelÄsning av 

Dr. Ragnar Palm i Forshaga Missionskyrka

21 Kl. 19  Dejeskolans vÅrshow, Deje Folkets hus

22 Kl. 19  Dejeskolans vÅrshow, Deje Folkets hus

27 Kl. 19  ”Den lÅnga resan, en balansakt pÅ nÅgot slak lina” Kenneth 

BÖrjesson om sitt konstnÄrsskap, Forshaga bibliotek. EntrÉ 20 kr

28 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i fÖrsamlingshemmet Forshaga. FjÄll och 

fjord i Nordnorge. AnnBritt Larsson berÄttar och visar bilder

APRIL
2 Kl. 18-20  FolkdanstrÄning i Mons fÖrsamlingshem, Deje. Forshaga Folk-

dansgille & Ulleruds Folkdanslag

4 Kl. 13  ”I nÖd och lust” fÖrelÄsning av Domprosten Staffan Kvassman i 

Forshaga Missionskyrka. Arr. AnhÖrigfÖreningen i Forshaga kommun

6 Kl. 18.30  ¶ppet hus i Hvilan, Forshaga. GÖran Bengtsson frÅn ¶stra 

¤mtervik kÅserar. Kaffeservering. Arr. If 1032 Myran av IOGT-NTO

9 Kl. 18-20  FolkdanstrÄning i Hvilan, Forshaga. 

 Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

11 Kl. 17  PÅsksupÉ pÅ ForsgÅrden, Forshaga. AnmÄlan senast 6 april. Arr. 

SPF Forshaga Ullerud

16 Kl. 18-20  FolkdanstrÄning i Mons fÖrsamlingshem, Deje. 

 Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

18-22   PÅsklovsaktiviteter pÅ TrÄffen, Forshaga och GÅr�n, Deje hela veckan

Det vÅrades sannerligen fÖr packet nÄr 

Teaterpacket bjÖd pÅ den Årliga revyn i 

vilda vÄstern-stil i Forshaga Folkets hus. 

De medverkande drev med kommunal-

rÅd och lokala kÄndisar i kommunen 

och skÄmtade om aktuella hÄndelser 

pÅ dagordningen. Publiken bjÖds pÅ 

imponerande sÅnginsatser och mÅnga 

trÄffande repliker. Den snygga scende-

koren fÖrhÖjde stÄmningen ytterligare. 

Med berÖm godkÄnt blir betyget och vi 

ser redan fram emot nÄsta revy. 

Forshagarevyn
Det vÅras fÖr packet

Countrybritta fÅr hjÄlp av Bosse 
HÄstdoktorn, Susanne Jonsson och 
Olle Aspelin. (Roger Nilsson t.h)

Hela packet
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Den 15:de februari lyssnade 15 
fÖreningsmedlemmar till vÄxthus-
odlarens erfarenheter av salladsodling 
i stÖrre skala. En vÄrmeperiod i mitten 
av februari satte fart pÅ vÄxtligheten. I 
slutet av februari kom det en kÖldperiod 
som hÖll i sig in i mars, det var 21 grader 
kallt den 3 :de mars. Detta tog hÅrt 
pÅ vÄxtligheten, speciellt rosorna som 
bÖrjat vÄxa i den tidigare vÄrmen. I 
denna kÖldperiod vÄrmde Mari ¶berg 
upp oss med en medryckande fÖrelÄsning 
om Feng Shui. detta hÄnfÖrde ett 40 
talet medlemmar. 

Intresset fÖr sÅdd hade tydligen fÖfrusit 
Bosses fÖrevisning och rÅd om sÅdd i 
vÄxthuset i KroppkÄrr besÖktes bara av 
tvÅ medlemmar i den 11 gradiga kylan. 
Elises fÖrsÄljning av vÅrlÖkar och visning 
av bilder frÅn sin odling lÄngre fram i 
mÅnaden var betydligt mer vÄlbesÖkt. 
I april. hÖll Klematisexperten Jan 
Lindmark en sakkunnig fÖrelÄsning om 
klematis. Under april var det riktigt 
kalla nÄtter och soliga dagar det blev 
besvÄrande isbark pÅ grÄsytor och i 
rabatterna. Den 6 april syntes den 
fÖrsta sÄdesÄrlan och den 7 april kom 
Äntligen det livgivande vÅrregnet. 
I april gjorde vi den  traditionella 
trÄdgÅrdsresan till ¤lvsjÖ. 
 
Hela maj var kall och mycket regnig 
kanske detta bidrog till den dÅliga 
uppslutningen dÅ den grÄskunniga 
Olle Berg lÄrde oss sÅ och vÅrda 
vÅra grÄsmattor. Under maj gjordes 
en vÅrbedÖmning av sex anmÄlda 
trÄdgÅrdar. I RackstakonstnÄrernas 
fotspÅr gjordes den 22 maj en 
uppfÖljnings av en tidigare resa till 
Stockholm.

Det blev en vÄl genomfÖrd och inte 
alltfÖr blÖt gÖkotta men tyvÄrr bara 13 
deltagare. Marie-Louise hade ordnat 
en trevlig tipspromenad. StÄmningen 
blev inte sÄmre av att Anita gjorde en 
brandkÅrsutryckning efter korvbrÖd 
medan den trevliga trubaduren 
underhÖll. Efter en trevlig morgonstund 
med korvgrillning och kaffedrickning, 
samt ÖverlÄmnande 4 planterade 
krukor till Arne Bengtsson begav sig 

HemtrÄdgÅrdsfÖreningens aktiviteter under Året som gÅtt
och lite om Årets vÄxtlighet och vÄder

deltagarna hemÅt i skenet 
av en sol som visade sig 
lite fÖr sent.

HemtrÄdgÅrdens dag den 
12 juni var med hÄnsyn 
till vÄderleken vÄlbesÖkt. 
VÄxtfÖrsÄljningen gick bra 
fÖrsÄljarna var nÖjda. Den 
av festkommittÉns ordnade 
kaffefÖrsÄljningen var 
vÄlbesÖkt. Dom som var 
kvar vid vÄxtauktionen 

24 oktober kom den fÖrsta snÖn men 
den fÖrsvann igen den 26:te efter ett 
hÄftigt regn. Den fÖrsta kafÉkvÄllen i 
den nya lokalen hos KaffeLusten blev 
den 25:te, efter att vi fÅtt fl ytta frÅn 
LundahÖjd. Willy HÅkansson framfÖrde 
ett trevligt kÅseri om Forshagas och sin 
bardoms trÄdgÅrdar pÅ 30 o 40 talen. 
Vi fi ck hÖra berÄttas om vÄxthusodling 
i den gamla bruksmiljÖn.

Den 11:te november var det tid fÖr 
den traditionella soppfesten. Ett 70-tal 
medlemmar fi ck avnjuta 6 olika soppor. 
FestkommittÉn, med Anita i spetsen, 
ordnade med en vÄlorganiserad 
utspisning. Det underhÖlls med 
frÅgesport lottfÖrsÄljning och en fi nare 
vinst lottades ut pÅ entrÉbiljÄtten Anki 
under hÖll med sÅng och musik
Den 17:de november kom den fÖrsta 
riktiga kylan med 7 grader kallt. Detta 
blev en fi n inspiration till pysselkvÄllen 
dÅ Mari Persson frÅn KalÉnius lÄrde 
oss binda kransar och gÖra Övriga 
julprydnader. Det blev faktiskt en 
fÖrsmak av en tidig vÅr den 7:e 
december dÅ det var 8 plusgrader.

Georg Hall

som leddes av ¶rjan Sandberg, kunde 
kÖpa vÄxter billigt. Auktionen skulle ha 
annonserats pÅ ett bÄttre sÄtt. Ett hÄftigt 
ÅskvÄder den 21 juni, som fÖljdes av 
ett slagregn mÅdde inte pionerna, som 
nÄstan slagit ut, bra av. 

Det var vÄrmebÖlja i bÖrjan av juli, med 
torka. Den 9:de kom det ett  ÅskvÄder 
med lite livgivande regn, men alldeles 
fÖr lite. Pionerna och rododendron har 
blommat Över alldeles fÖr tidigt p.g.a. 
vÄrmen.

Ett lyckat kaffekalas i fruntimmers-
veckan hos Gudrun Johannesson i 
FisketjÄrn med 35 deltagare blev 
uppskattat. Klockan 15 bÖrjade det 
regna, men nÄr kaffebordet var 
avnjutet under ett i all hast uppsatt 
tÄlt sken solen och det blev en trevlig 
trÄdgÅrdsvandring.

Den 27 augusti fÖretogs en resa till 
GÖteborgs Botanisk. TyvÄrr blev det 
inte fl er Än 43 deltagare, det gjorde 
att det blev ett minus penningmÄssigt 
dÅ kostnaden var berÄknad efter 50 
deltagare, men det beslÖt styrelsen att 
fÖreningen skulle stÅ fÖr.

September inleddes den 
6:te med ett uppskattat 
besÖk hos BÄckmans 
stenhuggeri dÄr vi fick 
se olika stenkvalitÉer 
och fi ck lÄra oss hur man 
klyver skiffer.

Oktober startade med att 
Elise och Marten kom och 
sÅlde blomsterlÖkar. Den 

OrdfÖrande X2, 
Sandor Budai -nytilltrÄdd, Georg Hall -avgÅende
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till dig om ni bara kunde tala samma 
sprÅk. Du fÅr veta vad som oroar din 
katt och hur du kan lÖsa problemen. 
I 101 kattfrÅgor fi nns all den profes-
sionella hjÄlp du kan Önska dig fÖr att 
ditt djur ska mÅ bra till bÅde kropp 
och sjÄl.

Erik Eriksson
Det brinnande havet
¥ret Är 1799 och det Är hÄr, mitt i en 
rasande storm, som Det brinnande 
havet tar sin bÖrjan. Fiskaren Nils Ny-
gren fÖrsvinner under en postrodd till 
¥land, vilket gÖr hans dotter Johanna 
faderlÖs och familjen Ännu fattigare.

Johanna lyckas fÅ tjÄnst som piga i 
Grisslehamns posthus. En dag mÖter 
Johanna en ung sergeant- Kristoffer. 
Mellan dem uppstÅr en stark och unik 
fÖrÄlskelse.

Ute i Europa rasar Napoleonkrigen, och 
Även den lilla orten vid havet skakas 
av strider och truppfÖrfl yttningar. NÄr 
Kristoffer fÅr order om att bege sig till 
¥land mÅste han skiljas frÅn Johanna, 
med lÖfte om att hÅlla kontakten 
brevledes.

Kriget rycker allt nÄrmare, och nÄr rys-
sarna slutligen intar ¥land hÖr Johanna 
ingenting mer frÅn Kristoffer. Ovisshe-
ten plÅgar henne, tills hon mÖter den 
syn hon fasat fÖr: pÅ stranden ligger 
dÖda kroppar uppradade, unga svenska 
soldater som forslats iland. Har Krist-
offer tagits ifrÅn henne?

Claudio Madia
GÖr din egen cirkus
Tycker du om att upptrÄda? Skulle du 
vilja gÖra en egen fÖrestÄllning?
DÅ Är det hÄr boken fÖr dig?

LÄr dig jonglera, gÖra nÅgra enklare 
akrobatiska konster, trolleritrick och 

Mattias SkÖld
InformatÖr

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

L¤STIPS frÅn Biblioteket

BARN/UNGDOMSB¶CKER

101 kattfrÅgor
Honor Head

F3 Forshaga Film FÖrening
Forshaga har fÅtt fÖreningstillskott i form av en nystartad fi lmfÖrening. 

¤r du intresserad av att titta pÅ fi lm, diskutera fi lm, medverka i fi lm, 

redigera fi lm, skriva manus, agera kameraman...

...kontakta Bob Wallace pÅ tel: 054 - 86 42 30. 

FÖreningen har ocksÅ en hemsida under uppbyggnad www.f-3.se

Fredag 17 mars utlovas en riktigt spÄnnande fi lmklassiker pÅ 

Forshaga Folkets hus

clownnummer. I boken fÅr du ocksÅ tips 
pÅ hur du gÖr entrÉ planerar olika num-
mer, om smink, drÄkter, rekvisita mm 
sÅ att du kan sÄtta ihop en egen liten 
cirkus- eller gatuteaterfÖrestÄllning. 
En bok fÖr alla som gillar att synas, 
leka och spela teater, antingen du barn 
eller vuxen.

Bom Bom

TrÄningsmÖjlighet fÖr Äldre
Torsdagar mellan kl. 13 och 15 fi nns nu trÄnings-
mÖjligheter fÖr pensionÄrer i en trÄningslokal i 
kÄllaren pÅ UllerudsgÅrden. ¥sa KlarstrÖm som Är 
trÄningsinstruktÖr fi nns pÅ plats 
vid behov, och kan ge 
rÅd och instruktioner. 

Delar av ”TjÄ-
dergÄnget”, Arne 
Guttman t.v och 
¥ke Sundin t.h, 
gillar bÅde att 

trÄna och fÅ till-
fÄlle att trÄffas

¶ppettider:

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

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

Fredag 10-14

Den hÄr boken 
tar upp 101 frÅ-
gor din katt gÄrna 
skulle vilja stÄlla 

Barnens Älsklingar
Skratta och njut! KÄnn den allra fÖrsta 

lÄsglÄdjen hos de yngsta barnen.
Bom Bom Är en hel liten vÄrld av 
enbart nyskrivna och nyillustrerade 
bidrag. HÄr fi nns hisnande hÄrliga ram-
sor, visor, verser, smÅsagor, ordlekar, 
rim, pekbilder, bebiskonst och annat 
nytt och underbart. LÄr kÄnna de nya 
fi gurerna, utforska bilderna, fÖlj med 
pÅ de magiska Äventyren skapade fÖr 
vÅr tids smarta smÅ.
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Mattias SkÖld

InformatÖr
054 - 17 20 10

mattias.skold@forshaga.se

”I lust och nÖd” Är rubriken pÅ en 
fÖrelÄsning i Missionskyrkan 4/4 kl.13. 
Domprosten Staffan Kvassman Är fÖre-
lÄsare  och det Är AnhÖrigfÖreningen i 
Forshaga kommun som inbjuder.

Ytterligare en intressant fÖrelÄsning 
hÅlls i Missionskyrkan 21/3 kl.18, dÅ 
Dr. Ragnar Palm talar om ”Neurologiska 
sjukdomar ur ett anhÖrigperspektiv”.

FÖrelÄsningarna , dit allmÄnheten vÄl-
komnas, Är en del i det stÖdarbete som 
AnhÖrigfÖreningen erbjuder. 80% av 
all vÅrd som ges i hemmet, utfÖres av 
anhÖriga. Denna ovÄrderliga och ofta 
tysta insats bÖrjar uppmÄrksammas 
alltmer. Behovet av stÖd blir allt tydli-
gare. DÄrfÖr fi nns AnhÖrigfÖreningen.
AnhÖrigfÖreningens insats kan bestÅ 

En Översiktsplan ska beskriva hur 

kommunen har tÄnkt anvÄnda mark 

och vatten i framtiden. HÄr ska man 

redovisa hur man planerar att ta vara 

pÅ den byggda miljÖn och hur den ska 

utvecklas. Man ska ocksÅ visa hur man 

tar hÄnsyn till miljÖ- och riskfaktorer. 

Det Är sÅledes ett omfattande arbete 

som nu pÅgÅr. 

FÖrra vÅren startade processen med 

tvÅ breddgruppsmÖten, som resulte-

rade i en framtidsanalys. Denna fi nns 

att lÄsa pÅ kommunens hemsidan (se 

under Kommunen och dÄrefter under 

¶versiktsplan). 

¶versiktsplanen

Lillemor BÄckstrÖm
Kommunstrateg

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

Under 2006 gÖr kommunens fÖrvalt-

ningar ett underlag, dÄr de beskriver 

sina olika omrÅden. Det handlar 

om teknisk fÖrsÖrjning, nÄringsliv, 

naturvÅrd, kultur, miljÖ, fritid, skola 

och social omsorg mm. Varje avsnitt 

kommer sÅ smÅningom att redovisa 

kommunens viljeinriktning och behov 

av mark.

Under arbetets gÅng kommer synpunk-

ter att hÄmtas frÅn den breddgrupp, 

som arbetade med framtidsanalysen. 

Breddgruppen bestÅr av represen-

tanter frÅn fÖreningar, nÄringsliv, 

fullmÄktige och fÖrvaltningar.

Arbetet med ¶versiktsplanen styrs av 

plan- och bygglagen och Är tydligt reg-

lerat. ¶versiktsplanen ska behandlas i 

ett samrÅdsfÖrfarande; den ska visas 

i en remissutstÄllning fÖr allmÄnhe-

ten; lÄnsstyrelsen ska yttra sig; den 

ska behandlas politiskt och antas av 

kommunfullmÄktige.

i utbildning, t.ex. fÖrelÄsningar, ut-
bildning i taktil massage, stresshan-
tering.
Det anordnas trivseltrÄffar, studiebe-
sÖk och utfl ykter. ¶ppet cafÉ erbjuds 
pÅ UllerudsgÅrden och ForsgÅrden. 
Samtalsgrupper fÖr stÖdsamtal, och 
”leva-vidare-grupp” Är ocksÅ exempel 
pÅ stÖdÅtgÄrder. Framtidsvisionen Är 
att fÅ vara med att bygga upp ett An-
hÖrigcentrum. Allt detta framgÅr, nÄr 
AnhÖrigfÖreningen hade sitt ÅrsmÖte  
14 februari. FÖreningen har 44 med-
lemmar, och vÄlkomnar var och en som 
vill stÖdja med Årsavgiften 100:-(Obs! 
ange avsÄndare).

OrdfÖrande Är Lennart Linnman.
¶vriga i styrelsen: Berit Jonsson Maria 
Schnelzer,Inge-Britt Sander, Caroline 
Jansson,Ingrid HellstrÖm(nyval)Lisbet 
Fredriksson, samt Eva Jonsson, suppl. 
Titti Ryberg, suppl.

I lust och nÖd

Under 4 utbildningstillfÄllen har ett 
30-tal personer fÅtt utbildning i ICDP. 
Det har varit fÖrskollÄrare, skolper-
sonal, socialsekreterare, personal 
frÅn BVC och Kyrkan som utbildats 
i att skapa utvecklingsfrÄmjande 
uppvÄxtmiljÖ fÖr barn. 

Utbildning i ICDP 
(International Child Development Programmes)

Men vad stÅr dÅ ICDP fÖr?
ICDP Är ett utbildningsprogram som 
utvecklats av Rye och Hundeide verk-

samma vid Oslo universitet, och som 
baserar sig pÅ modern spÄd- och smÅ-
barnsforskning om vad som krÄvs fÖr 
att skapa en utvecklings-befrÄmjande 
uppvÄxtmiljÖ fÖr barn. Det Är utfor-
mat fÖr att frÄmja gott samspel och 
Öppen kommunikation. Programmet 

Är utvecklat fÖr barnens ”frÄmsta” 
arenor, som fÖrÄldrar, skola, MVC, 
och -BVC. Man kan arbeta med ICDP 
i fÖrebyggande syfte, men Även som 
behandlingsmetod. Som arrangÖrer fÖr 
utbildningen i Forshaga stÅr Svenska 
Kyrkan, Sensus och Forshaga kom-
mun.

Specialpedagogerna ¥sa LindstrÖm och Ingrid 
Johansson frÅn Kumla hÖll i utbildningen
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