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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 kommun-

ledningskontoret.

Med sig till den nya familje-
medlemmen har hon blommor

och forshaganallen Älvis.

Fler bebisar på sidorna 23 - 24.

Antonio FäldtAmanda JohanssonAlvina Hagelin

Alfred BjörkmanAlexander Hjalmarsson

Bebisuppvaktning!

Handbollssäsongen är till ända och den avslutades som
brukligt för många av Värmlands tolv och trettonåringar med
Yngves cup i Torsby. Helgen 25-26 mars inleddes med spel
på lördagen av flickor födda 1994 och 1993. Dejes HKB
Brukspôjkera flickor födda -93 vann sin final storstilat.

Söndagen fortsatte handbollsspelandet från tidig morgon
till sen eftermiddag.
HKB Brukspôjkera pojkar -93 imponerade med att gå
obesegrade genom gruppspelet och ta sig till final. Finalen
vanns av Hammarö. Forshaga spelade hem tredje priset.
Brukspôjkarna P-94 tog en fjärde placering i årets upplaga
av Yngves cup. Fina framgångar för HKB Brukspôjkeras
många unga talanger.

Elisabeth Berg

Säsongsavslutning för Brukspôjkera

Information
angående

fågelinfluensa

kan fås på tel: 020 - 20 20 00
och

www.fagelinfluensa.info
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Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Angelicas kommentar

-är Forshaga kommuns
informationsblad till invånarna
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Greger Karlsson, tel: 054 - 17 20 07
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Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10
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Tel: 054 - 17 20 00
Fax: 054 - 87 34 61

Forshaga kommun

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla

hushåll läses in på band och distribueras
till synskadade.

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

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

Box 93, 667 22 Forshaga.
Besöksadress: Storgatan 52

Manusstopp
för Kontakten 2006

    Nr        Manusstopp  Utgivningsdag

4 Juni

5 September
6 Oktober
7 November
8 December

22 maj

15 aug
18 sept
23 okt
27 nov

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

Fart och fläkt råder inom många områ-
den i vår kommun just nu!
Handeln servar alltfler nya kunder från
när och fjärran. Marknadsföring, sam-
verkan och ett trevligt bemötande av
kunderna gör att kundkretsen ökar.
Malins artiklar om handeln har också
hjälpt till! (Malin är vår nya informatör.
Uppvuxen i Deje. Det säger en del. El-
ler hur?)

Bostadsbyggandet har tagit fart. Köerna
till lägenheter och hus är långa. Det är
visserligen dyrt med nybyggnation men
ska det byggas så ska det byggas nu.
Låga räntor och många spekulanter
- vad kan man mer begära?

Ungas kreativitet slår alla rekord! Ung
kulturmönstring som gick av stapeln på
Centralskolan besöktes av hundratals
åskådare. Nu ser vi fram emot RIKS-
FINALEN i Deje.

Aktiviteterna vid Kvarntorps Häst-och
Aktivitetscentrat vid Bergsgården är på
rull. Många barn och vuxna kommer att
kunna få utlopp för sina hästkänslor
framöver…

Det bådar gott inför framtiden att det
bildats framtidsgrupper i norra delen av
kommunen! Detta kunde ni förresten
läsa om i detta blad för ett tag sedan..
(Mattias, vår andre informatör har för-
resten på ett utmärkt sätt lyckats höja

intresset för denna tidning. Nyinflyttad.
Säger också en del. Eller hur?)

Som sagt, all utveckling börjar ”neri-
från”. Det är invånarna som är kärnan
i hur väl en kommun utvecklas. Alla kan
bidra på sitt sätt.
Politiken kan kratta manegen, som nå-
gon har sagt. Och det krattas för fullt!
Kom med du också!

För tillfället finns det ett stort behov
av frivilliga flyktingfaddrar i
Forshaga och Röda Korset söker
personer som nyfikna på andra
kulturer och språk och som önskar
hjälpa andra till ett bättre liv och
samtidigt få en möjlighet att
utveckla sig själva och lära sig nya
saker. Redan har några faddrar
ställt upp, men fler behövs!

Lära om kulturer
Till Sverige kommer många människor
som av olika anledningar inte kan leva
kvar i sina hemländer. Ofta är det ett
mycket svårt beslut att fly från allt det
man känner till, sin kultur, sitt språk
och sin familj.
Många upplever kulturchock,
förvirring och rädsla inför allt det som
är främmande men även nyfikenhet,
intresse och en vilja att lära sig mer
om det nya landet, kulturen och
språket.

Hjälp till ett bättre liv
Vänner, erfarenheter och kunskap
Genom att bli flyktingfadder får man
en fantastisk möjlighet att göra båda
delarna samtidigt som man får en
eller flera nya vänner. Man får både
dela med sig av sina egna
erfarenheter och kunskaper och
samtidigt ta del av andras.
Arbetet baseras på frivilliga insatser
och människors vilja att ge av sin tid
och sitt engagemang till vår
verksamhet. Alla faddrar får möjlighet
att gå en kortare utbildning. Röda
Korset ordnar också gemensamma
träffar för de frivilliga som engagerar
sig.

Anmäl dig som fadder
Om du är intresserad av att bli
flyktingfadder i Forshaga kan du
kontakta Gunnar Ström:
gunnar.strom@redcross.se
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I Forshaga kommun producerar vi till-
sammans cirka 2 miljoner liter av-
loppsvatten varje dag. Det blir cirka
190 liter per person. Vad händer med
det vatten vi använt i duschen, i dis-
ken, i tvättmaskinen eller i toaletten?

Var renas vattnet?
I kommunen finns fem renings-
anläggningar. Den vid Berg i Forshaga
är det största men det finns även ett
reningsverk i Deje samt tre mindre
anläggningar i Mölnbacka, Hagen och
Olsäter. Totalt ca 3.200 hushåll/fastig-
heter är anslutna till det kommunala
avloppsledningsnätet.

Avloppsvattnet rinner genom lednings-
nät i gatorna till reningsanläggningen.
Till viss del sker det genom självfall men
det behövs även pumpar för att få fram
vattnet genom ledningssystemet.

Hur renas vattnet?
Själva reningsprocessen skiljer något
mellan de olika anläggningarna men i
princip renas avloppsvattnet i tre steg:
mekaniskt, biologiskt och kemiskt. I
den mekaniska delen tas fasta partik-
lar bort genom galler, sandfång och för-
sedimentering (fällning). Den kemiska
reningens syfte är främst att bekämpa
fosfor. I den biologiska processen till-
sätts syre för att mikroorganismer ef-
fektivt ska kunna bearbeta förorening-
arna. Reningseffekten vid anläggningen
i Berg är 96% vilket är över fastställda
krav för verket. En hundraprocentig
rening är inte möjlig med dagens tek-
nik.

Vad händer med det renade vattnet?
Allt vatten som renats i de kommunala
anläggningarna pumpas ut i Klarälven.
Innan detta sker kontrollerar persona-
len halten av fosfor samt vattnets ph-
värde.

Som en extra finess innan det pumpas
ut i Klarälven, används det renade vatt-
net i Berg för uppvärmning av renings-
verk och personalbyggnad. Vattnet går
först genom en växlare och sedan en
värmepump vilket ger en vattentem-
peratur av ca 45 grader.

Och slammet?
Vid reningen bildas en s k restprodukt,
slammet. I Forshaga pumpas det direkt
ut på sex vassbäddar som finns utan-
för reningsverket. Från de andra
reningsanläggningarna transporteras
slammet med bil till vassbäddarna.

Vad är vassbäddar?
Det är två meter djupa bäddar med tät
botten där det växer bladvass. Till dessa
bäddar leds slammet från reningsverket.
Bladvassens rotsystem är kraftigt och
kan nå djupt ner i marken. Bäddarna

Vad händer med vattnet vi spolar ned i toaletten?

Maskinisten Kjell-Ove Lövgren
övervakar att reningsprocessen sker

utan problem

Reningsverksamheten är styrd av många lagar och det sker ständigt en för-
bättring av reningsprocessen för att få vattnet så rent som möjligt. Vid renings-
verket i Berg har nyligen en mer effektiv gallersil monterats på det inkom-
mande avloppsvattnet. Denna sil tvättar även rensgodset som sedan trans-
porteras till Hedenverken i Karlstad för förbränning. Vidare har reningsverket
en ny sandtvätt där sanden blir så ren att den kan användas överallt utom i
sandlådor. Därutöver har en ny slamskrapa installerats i det mekaniska steget
som gör att pumpning av slam i försedimenteringen blir effektivare. Alla dessa
åtgärder förbättrar både reningsprocessen och arbetsmiljön!

Vassbäddar där slammet pumpas ut året runt

Driftchef Ulf Karlsson och maskinist Kjell-Ove Lövgren framför
den nya sandtvätten

forts. nästa sida!
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kan fyllas till ca 1,5-2 meter sluthöjd utan
att vassens växtkraft går förlorad.

Slamavvattning i vassbäddar är en
naturnära och resurssnål metod och sker
helt utan tillsats av kemikalier. Efter
ca tio år töms bäddarna som sedan kan
brukas för ytterligare tioårsperioder.
Den färdigbehandlade slamprodukten
används som sluttäckning av tippen i
Katrineberg. Eftersom det är ett
näringsrikt material kommer det också
till nytta t.ex. vid planteringar.

Varför kan man inte hälla ut vad som
helst i avloppet?
Reningsverken är inte konstruerade för
att ta emot allt som idag hälls i toalett-
stolen, slasken eller golvbrunnen. Drif-
ten kan störas avsevärt av större eller
mindre fasta föremål som kan täppa till
galler och pumpar. Själva renings-
processen blir mindre effektiv om olika
kemiska produkter spolas ned i avlop-
pet. Miljögifter kan bli kvar i det slam
som tas ut ur avloppsvattnet. Det inne-
bär att slammets kvalitet som rent göd-
ningsmedel försämras.

Vad ska man inte spola ner?
Generellt sett kan man säga att ingen-
ting ska spolas ned i en toalett om det
inte först har gått genom magen. Av-
loppsledningarna är inte heller anpas-
sade för att ta emot saker som tops,
bindor, kondomer, kattsand, matrester,
fimpar eller plastbitar.

Miljöfarliga kemikalier som olja, blek-
medel, lösningsmedel, alla färgrester,
fotokemikalier, bekämpningsmedel och
gamla mediciner hör heller inte hemma
i avloppet. Ämnena stör de renings-
processer som pågår i avloppsrenings-
verken och i värsta fall kan vissa
reningssteg slås ut helt. Framför allt är
det den biologiska processen där mik-
roorganismer används som inte klarar
kemikalier och petroleumprodukter.
Läs mer
På www.forshaga.se.

Anne Hellström
Informationsansvarig  Kommunteknik

054-17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se

forts. Vad händer...

Helgen 31 mars till 2 april var
Örebrocupen i innebandy.  GS86
Pojkar 90, 91, 93 och 94 och flickor
91 och 93 var och spelade i Örebro.

Örebrocupen i innebandy

Fredag eftermiddag började med att
alla GS86 lag checkade in på
Vasaskolan, där vi övernattade och åt
god mat hela helgen. Dom första
matcherna startade på fredag
eftermiddag och fortsatte under hela
kvällen. Första matchen spelades av
F 91 mot Hovsta IF med en förlust,
P 94 fortsatte med ännu en förlust mot
Mora IF det var väl förmodligen våra
nerver som spökade.

GS86 P-94 försvarar målet

Isabelle Radevik
Praktikant årskurs 8

Centralskolan, Forshaga

GS86 F-91 tackar för god match

P 93 gör en oavgjord match mot
Storvreta IBK.  P 90 fortsatte sedan
med en vinst mot Väsby. F 93 gör också
en oavgjord match mot Storvreta IBK.
22,30 gör våra starka 91 pojkar en
vinst mot Tibro IBK. Där med lade vi
oss till sängs nöjda och glada med våra
prestationer.

Alla spelar även på lördagen och
kommer till A-slutspel (A-slutspel är 1:
an och 2: an i varje grupp som
innehåller 4 lag), Sorgligt nog kom inte

våra 90 pojkar så långt. F 91 slutar
sin cup på lördag kväll 00,00 i
åttondels final mot Skoghall med en
förlust då vi var väldigt trötta och
slitna efter dagen, i en svettig och
syrefattig hall på Adolfsberg.

P 91 fortsätter sin färd på söndag till
kvartsfinal som dom spelar mot
Sundsvall som spelar i division 4, där
slutar det med en förlust med 8-5. P 94

spelar inga slutspel i år för att dom är
för unga, det kommer dom att göra
nästa år. Alla lagen får gratis biljetter
till Gustavsviks äventyrsbad, där dom
flesta tycker att det är kul att vara.
Tack till alla GS: are och våra fantastiska
ledare för en mycket rolig och trevlig
helg.
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Fantastiska 850 personer pallrade sig
iväg till centralskolans idrottshall den
11 mars för att låta sig underhållas
av de dryga 140 som deltog i årets
UKM-festival. Med det behåller Fors-
haga försprånget och titeln
”Värmlands i särklass största UKM-
festival” som vi så stolt har fått bära
flera år på raken.

Det hela började den 26 oktober förra
året då vi i arbetsgruppen förenades för
att dra lite riktlinjer inför 2006 års UKM-
festival. Vi var allt som allt sju ungdo-
mar som planerade detta tillsammans
med Janne och Jocke på Ungdoms-
centrum. Vi var relativt eniga i de flesta
frågor och förslagen flödade för det
mesta. Gemenskapen och allt det goda
som vi bjöds på under våra möten fick
mig till och med att gå upp på söndags-
morgnar(!).

Av de 140 ungdomar som anmält sig
kom ungefär 80 för att bekanta sig med

oss och varandra redan på fredagskväl-
len. Vi började med lekar som bland
annat innebar att man skulle klättra på
varandra, vilket var populärt och isbry-
tande. Något annat som visade sig vara
populärt var den taco- och glassbuffé
som deltagarna och vi i arbetsgruppen
högg in på. Mätta i magen utnyttjade
många av de 80 centralhallens alla vrår
och hörn för att göra sig hemmastadda
och stanna över natten.

Runt 8.30 på lördagsmorgonen samlade
vi ihop hela UKM-flocken på 140 delta-
gare. Efter ett rekordsnabbt årsmöte
satte vi igång med ett rullande sound-
checkschema. Medan varje scenbidrag

forts. nästa sida!

När ung kultur möttes
och jag fick vara med

för sig kollade ljud och ljus fanns ett
brett utbud workshops med kultur i alla
dess former. Man kunde bland mycket
annat lära sig spela djembetrummor,
dra en stepp eller framkalla foton i
centralskolans mörkrum.

Klockan 17.30 på lördagskvällen öppna-
des portarna och publiken bokstavligen
vällde in. Det tog inte lång tid förrän
alla sittplatser var upptagna. Ungefär
klockan 18.00 startades scenshowen av
de inlånade dansarna i Minikompaniet
som dagen till ära visade upp en 50-
talsinspirerad dans. För temat på
Forshagas UKM-festival i år var nämli-
gen: 50-tal och det blev en succé! Gir-
lander och ballonger i härliga färger och
pasteller skulle ge publiken känslan att
komma in på en 50-talets skolbal alá
Grease. Marilyn Monroe, Elvis Presley
och James Dean prydde lokalen tillsam-
mans med lp-skivor, en bil och mope-
der från just 50-talet.
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En kraftigt förbättrad reseplanerare
som ger värmlänningarna nya möj-
ligheter att söka förbindelser i hela
länet. Det är det främsta resultatet
när Värmlandstrafiks och Karlstads-
buss nya webbplats på adressen
kollplatsen.com lanseras.

Webbplatsen kollplatsen.com är ett
samarbete mellan Karlstadsbuss och
Värmlandstrafik. Nu lanseras den nya
versionen. Största förbättringen är
reseplaneraren med många nya funk-
tioner och där alla hållplatser är med.
Resenären kan även söka på adresser

Ny reseplanerare i Värmland
eller vissa sevärdheter i länet. Priset
för resan redovisas också.

Utvecklingen av den nya reseplaneraren har
skett genom ett EU-projekt, Town Net Linka-
ges & Network, där Kils, Karlstads, Hammarö,
Grums & Forshaga kommuner samverkat
kring kollektivtrafikfrågor i regionen.

-Särskilt intressant är de nya funktionerna
med adressregister och sevärdhets-
register där resenären kan söka bästa
kollektivtrafikförbindelser från sin egen
hemadress till Värmlands sevärdheter, sä-
ger Bengt Bernstein. Han är teknisk chef

i Kils kommun och ordförande i Town Net-
gruppen Linkages & Network.

-För att få fler att åka kollektivt krävs
bättre och bättre informationsmetoder,
säger Sören Bergerland, chef för
Karlstadsbuss. Allt medan Sven-Ove
Svensson, Värmlandstrafiks informa-
tionschef, gläds åt att det nu blir enk-
lare att navigera på webbplatsen.
- Vår gamla sökfunktion har haft sina
brister. Det känns bra att vi nu kan
bjuda på så mycket bättre service

Pressmeddelande från
Värmlandstrafik och Karlstadsbuss

forts. När Ung kultur möttes...

Marilyn och Elvis gästade även scenen
tillsammans med Danny och Sandy, ge-
staltade av Daniel och Victoria Lindman
som var kvällens konferencierer. Publi-
ken bjöds på 35 scenbidrag med allt från
skönsång och gitarrorkester till drill,
streetdance och dikt. I pausen invig-
des årets konstutställning och man höll
en vernissage. Publiken fick chansen att
se 40 konstbidrag i olika former, bland
mycket annat; målningar, flyende po-
tatisar, hemmabyggen, smycken och
foton.

Förra året satt jag själv bland de då
700 i publiken och det har jag också
gjort många av de senaste åren. Men
jag hade aldrig kunnat föreställa mig
hur mycket jobb, gemenskap och skratt
som ligger bakom planeringen och ge-

Vi som hjälptes åt att göra årets UKM-festival förutom alla fantastiska deltagare var:

Christian Sundin, Andreas Jonsson, Anna Edlund, Carolina Wesley, Pernilla Bergsström,

Isabel Lindström, Emelie Spjuth Svärd, Janne Johansson och Jocke Aude.

Men också: Maya och Lena på Ungdomscentrum, Johan, scenbyggarna,

cafeteriapersonalen, konstgruppen, urvalsgruppen, workshopledarna

och alla andra som hjälpte till eller bidrog med något.

nomförandet av UKM. Jag är så glad att
Janne ringde till mig den där kvällen och
gav mig chansen att vara med. Det var
en riktig upplevelse!

Text: Emelie Spjuth Svärd

Foto: Kenny Svensson
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Forshaga kommun och arbetsförmed-
lingen erbjuder i år praktikarbete till
i första hand ungdomar födda 1990.
Sista ansökningsdag 060519.
Äldre ungdomar med ej avslutad gym-
nasieutbildning kan söka i det speci-
ella projektet Skapa ditt drömjobb, el-
ler Badvärd, se beskrivning nedan.
Jobben kommer i största omfattning att
fördelas inom kommunala förvaltningar
och föreningar.
På ansökningsblanketten kan du se vilka
platser som kan sökas. Ansöknings-
blanketter finns i kommunens växel,
biblioteken, Deje simhall samt på ar-
betsförmedlingen.
Ansökningsblankett finns även på Fors-
haga kommuns hemsida
www.forshaga.se
Vi tar emot ansökan på e-post.

Lön: 37: -/tim inkl semesterersättning
Arbetstid: 6 tim/dag i 3 veckor
Arbetsperioder: 1 = V 24-26,
2 = V 27-29, 3 = V 30-32
Övriga upplysningar: Leif Larsson,
tfn. 0552-12156 eller 10958.

BADVÄRDAR
Deje simhall inbjuder till en utbildning
av 6 st. badvärdar. Efter genomgången

utbildning erbjuds 3 veckors arbete som
badvärd vid Skivtjärn i två perioder
under tiden 3/7 – 13/8. Kursen pågår
under vecka 25 i Deje simhall. Obs! Ej
lön under utbildningstiden.
Utbildningen riktar sig till dig som är
född –89 i första hand och –90 i andra
hand. (Vid otjänlig väderlek gäller
underhållsarbeten vid simhallen).
Övriga upplysningar och ansökningsblan-
kett: Annica Karlsson, tfn 0552-44670
el.www.forshaga.se/fritid/simhallen
PS. Det är bra om du har god simkun-
nighet och vattenvana DS.

SKAPA DITT DRÖMJOBB
Låter det för bra för att vara sant? Att
du själv får bestämma vad du ska ar-
beta med i sommar och dessutom få
betalt för det. Det kan vara sant, se
nedan hur det går till.
Du fyller i en ”Drömplan” där du berät-
tar om ditt drömsommarjobb och hur
du tänkt genomföra det, ensam eller
tillsammans med kompisar. Represen-
tanter från ungdomscentrum och AIC
utser vilka av de inskickade dröm-
planerna som skall bli verklighet. Efter
sommarjobbets slut får du/ni skriva en
rapport där det beskrivs vad som gjorts
och vilket resultat som uppnåtts.

Tänk dig att få jobba med det just Du
vill i sommar. Du jobbar med något
du verkligen brinner för och ingen
säger åt Dig hur Du ska göra. Jag fick
den chansen förra året när jag och
min vän Isabel sökte Drömsommar-
jobbet 2005. Nu är det är dags att Du
söker inför sommaren 2006!

När jag och Isabel hörde talas om
Drömsommarjobbet visste vi direkt att
det var något som vi var tvungna att
kolla upp. Vi kom på idén att ha en
teaterskola för barn och fyllde i en så
kallad ”Drömplan” som vi hämtade på
Forshaga Kommun. Men för säkerhets
skull fyllde vi i en ansökan om vanligt
kommunalt feriearbete också, för vi

PRAKTIKARBETE SOMMAREN 2006
Vad kan man jobba med?
Det är upp till dig och din fantasi och
kreativitet. För att sätta igång tanke-
verksamheten kommer här några för-
slag på vad man skulle kunna hitta på.
Du har säkert fler…
Ordna en modevisning, en konsert, en
konstutställning, planera aktiviteter på
fritidsgården eller Träffen, bygg en
skateboardramp, ge ut en tidning, ar-
rangera en tävling, etc. Sommarjobbet
varar i 3 veckor. Ungdomscentrums per-
sonal är din handledare under dessa
veckor och hjälper dig bolla idéer, struk-
turera upp arbetet, hjälpa till med kon-
takter etc.
Projektet riktar sig till dig som går på
gymnasiet.
Övriga upplysningar Lena Gustavsson
eller Maya Swanberg tel.054-172272.

Att tänka på: Du som söker Dröm-
sommarjobb eller Badvärd, lämna
gärna in en ansökan på blanketten
Praktikarbete 2006 också.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
OBS SISTA ANSÖKNINGSDAG 060519

Leif Larsson
Arbetsledare AIC

0552-121 56
leif.larsson@forshaga.se

Drömsommarjobbet som ger dig många nya erfarenheter

kunde ju inte ha för höga förhoppningar
på att just vårt förslag skulle gå igenom.
Men det gjorde det! Vi planerade och
genomförde en teaterskola för barn som
vi kom att kalla ”Teaterskoj”. Detta

ledde till att vi startade en teaterförening
med samma namn efter sommarens slut.

För hjälp och handledning fanns personalen
på Ungdomscentrum, men det mesta
klarade vi av själva. Vi lärde oss väldigt
mycket under tre veckor i juni. Allt från
att söka sponsorer till att räkna ut hur
mycket tid vi skulle behöva till planering
och för genomförandet. Efter sommar-
jobbets slut fick vi skriva en rapport där
vi beskrev vad vi hade gjort och vilket
resultat som uppnåtts. Jag har haft stor
nytta av de erfarenheter vi samlade på
oss under Drömsommar-jobbet. Det här
är något som du absolut inte kan missa!

Emelie Spjuth Svärd

Sommaren 2005 års Teaterskojare
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Till synes är det ett helt vanligt hus i
ett bostadsområde i Olsäter. Men i käl-
laren finns kontoret till företaget
Oljeservice i Olsäter AB. Margareta
Carlsson står på trappan till entrédör-
ren och hälsar välkommen. Samtidigt
öppnas garagedörren på gaveln av hu-
set där Maria Wikström visar mig in
på kontoret. Där sitter Marias man,
Margaretas son Jocke Carlsson för till-
fället upptagen med ett telefonsamtal.
Vi går upp en trappa till köket där Mar-
gareta som bor i huset har dukat fram
fika.

Från mjölk via olja till slam
Det var Margaretas man och Jockes far
Mats Carlsson som 1961 startade verk-
samheten, då som åkeri och företaget
hämtade mjölk från traktens bönder
och levererade till mejeriet. 1965 änd-
rades inriktningen då företaget började
sälja och leverera olja.
   1974 köptes den första slamsugaren.
Jocke var 19 år när han anställdes av
sin far. Ett år senare blev Jocke 25 pro-
cents delägare och för sex år sedan tog
han över företaget helt, två år före sin
fars bortgång. Margareta är numera
pensionär men har också jobbat inom
företaget med administration och att
kontoret ligger i huset besväras hon
inte av alls. 1993 var året då Maria blev
medarbetare.

Företaget har sålt och levererat olja i
över 40 år. Som mest har företaget haft
sju tankbilar och två slamsugare. Idag
finns emellertid inga egna tankbilar
kvar på grund av en vikande marknad.
Men de handhar fortfarande order och
beställningar av såväl eldningsolja som
diesel, med leveranser i samarbete
med BränsleCompaniet och Statoil.
   Nu är istället slamsugning och
högtrycksspolning den större delen av
verksamheten. Arbetet går ut på att
tömma slambrunnar hos de kunder som
har egna brunnar. Till slamsugningsbilen
finns en slang kopplad som körs ner i
brunnen och likt en dammsugare töm-

mer den brunnen på innehåll.
– Och nej, det doftar inte hal-
lon men det är inget skitjobb
för det, intygar Jocke.
Därefter när brunnen är tom
och tanken är full transporte-
ras slammet till det kommunala
reningsverket. Kundgruppen
består av både privatkunder
och företag. De som har egna
brunnar kan räkna med ett be-
sök av Oljeservice en gång per
år, vilket är reglerat enligt lag.

I Forshaga kommun är det un-
gefär 500 brunnar som töms av
Oljeservice. De har också ett
avtal med Kils kommun där
antalet brunnar uppgår till

med en levande person i andra sidan
av luren, inte trycka etta fyrkant, sä-
ger Jocke.

Förändrad verksamhet
Margareta berättar att på 1960-talet
var marknaden för olja enorm och pri-
set för en kubikmeter var 165 kronor.
– Visst har kronans värde förändras men
det är ändå en viss skillnad mot da-
gens pris, nästan 10 000 kronor för en
kubikmeter, säger Margareta.
De höga oljepriserna i samband med
det statliga konverteringsstödet har
gjort att många byter energiförsörj-
ning, från olja till pellets eller till berg-
värme.
Det kanske är på plats med en änd-
ring av företagsnamnet?
– Jo, eftersom vi jobbar allt mindre med
olja och allt mer med slamsugning kan-
ske ett namnbyte blir aktuellt framö-
ver. Det finns med i framtidsplaner-
ingen, avslutar Jocke.

Oljeservice Olsäter AB

1600. Därför finns en slamsugningsbil
stationärt i Kil med en anställd. Perso-
nalstyrkan på hela Oljeservice består
av fyra personer.

Födda entreprenörer
Jocke och Maria är uppväxta med
entreprenörskap och kan inte direkt
svara på vad som skiljer en företagare
från en anställd. Jocke hade dock en
karriär, om än mycket kort utanför fö-
retaget men sa upp sig efter åtta må-
nader. Han ansåg sig vara så pass in-
blandad i familjeföretaget att han lika
gärna kunde jobba med det på heltid.
Men att båda är nöjda med sin arbets-
situation råder inga tvivel om.
– Man är sin egen chef och man kan
själv fatta sina beslut, säger Maria.

Att kunna ge god service till sina kun-
der är oerhört viktigt. Något som Ma-
ria och Jocke har tagit fasta på. Före-
taget är miljödiplomerat sedan fyra år
tillbaka men det är tillgängligheten som
är deras främsta kännetecken enligt
kunderna. Lätta att nå samt en lokal
förankring är av stor betydelse.
– Man ska inte tvingas beställa sin olja
via ett automatiskt orderföretag, eller
från ett opersonligt call-center. Våra
kunder ska kunna komma i kontakt
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Företaget Kak-El har ynglat av sig och
öppnat butik för att öka servicen gen-
temot kunderna. Sedan augusti förra
året ligger cirka 80 m2 affärsyta i en
nyrenoverad byggnad på Vinkelgatan
i Forshaga.

Kak-El Markteknik Värmland AB kallar
det själva för vitvarubutik även om
utbudet är större än så. I butiken finns
vitvaror, kakel och klinkers, elmaterial
såsom kablar, kontakter och element
och elektriska hushållsartiklar. Även
pellets ingår i försäljningssortimentet.

Kak-El med ägaren och elektrikern Lars
Mossfeldt i spetsen utför el-arbeten,

Jakten på kakel slutar på Vinkelgatan

kakel- och klinkerarbeten, markarbeten
och transporter till såväl företag som
privatpersoner. Han har fyra anställda.
Två elektriker, en plattsättare och nu-
mera även hustrun Maria Mossfeldt som
möter kunderna i butiken. Till sin hjälp
har Maria Ing-Britt Borg som gör
arbetspraktik.

Butiken syftar således till att göra det
enklare för kunden att hitta vad hon
söker samt få service och råd.
– Som kund vill man hellre kunna se och
känna på varorna än att se en bild i en
katalog, svarar Maria på frågan varför
Kak-el har öppnat en butik.
– Butiken fungerar även som ett kom-

pletterande lager, utöver de lokaler vi
redan har bland annat vid Klarälvs-
gården, avslutar hon.

Värmland och Karlstad har tilldelats ut-
märkelsen European Region of the
future. Ett pris i en tävling som arrang-
eras av tidningen Financial Times Fo-
reign Investment. Tävlingen lyfter fram
regioner som jobbar på att vara att-
raktiva investeringar, skriver Karlstad
kommun.

Värmland har ett rykte om sig att vara
Sveriges pappersprovins enligt juryns
motivering. Många av världens star-
kaste aktörer inom papper- och massa-
industrier finns just i vår region. I
motiveringen nämns även att Karlstad
med Mitt-I-City- och IKEA-bygget ge-
nomgår en s.k. centrum-makeover, vil-
ket också är ett starkt argument till
utmärkelsen.

Kommunalrådet i Karlstad Lena Melesjö
Windahl och Karlstad kommuns
näringslivsdirektör Ingrid Ivars tog
emot utmärkelsen i samband årets
MIPIM-mässa (Marché International des
Professionnels d’Immobilier) i Cannes.

Forshaga kommun placerar 250 000
kronor i Värmlands Kreditgaranti-
förening (KGF) för att främja och ut-
veckla det lokala näringslivet i kom-
munen.
– Vi ser det som ett bra sätt att stödja
vårt näringsliv och våra företagare,
säger Angelica Rage, kommunalråd i
Forshaga kommun.

Värmlands KGF är landets starkast väx-
ande kreditgarantiförening och utgörs
av ett regionalt partnerskap för att ta
bort företagens hinder för expansion
och företagsutveckling.
Syftet med verksamheten är att stärka
företagandet och öka sysselsättningen
i Värmland.

Som det ser ut idag vill många företag
expandera men har det svårt i bristen
på riskvilligt kapital. KGF.s roll är att
de går i borgen för företagarna och nu
kommer alltså 250 tkr att öronmärkas
just för företagen i Forshaga kommun.
Nu kan företagen få pengar att finan-
siera sina satsningar oavsett om det
gäller nyetablering, expandering eller
generationsskifte.
– Det är positivt att kommunen väljer

att satsa på företagen då näringslivet
har en viktig roll i samhället, säger Lena
Bäcker, vd på Värmlands KGF. Inte en-
bart det lokala näringslivet utan också
regionens näringsliv stärks i och med
detta beslut, säger Lena Bäcker.

Vad innebär det för företagarna?
– Vi ser gärna att fler företag startas i
vår kommun och beslutet innebär att
det kommer bli enklare för små och
nystartade företag att få lån, säger
Angelica Rage.

Forshaga kommun
satsar 250 000 på näringslivet

Vår region är
den bästa i Skandinavien

Malin Eriksson
Informatör

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

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Utåt sett är förändringen inte så tyd-
lig. Men på senare tid har flera före-
tag i Deje fått nya ägare.

Erika Stefansson äger sedan januari i
år Salong Adam i Deje. Hon har arbe-
tat i företaget i nio år och när förra
ägaren Ingegerd Carlsson bestämde sig
för att sluta fick Erika erbjudandet att
ta över.
– Det kändes som ett naturligt steg för
mig att tacka ja, säger Erika. Nu fick
Ingegerd lämna över företaget till nå-
gon som hon känner och har arbetat
med. Visst, företagande innebär lite
mer ansvar men det är samtidigt ro-
ligt.
 Andersson & Dahlin AB heter företaget
på Mon men är mera känt som Preem.
Helena Andersson och Christer Dahlin
tog över bensinstationen efter Per och
Christina Gren som drivit och förvaltat
macken i åtta år. Per och Christina har
istället valt att inrikta sig mot bärg-
ning och bilverkstad och finns på Mons
industriområde.
Erbjudandet till Helena och Christer
kom i oktober och i januari skedde
ägarbytet.
– Det känns jättebra, säger Helena.
Nu pågår planering att utveckla och för-
nya verksamheten. Lokalen ska rustas
upp lite grann och verkstaden ska gö-
ras om till en gör-det-själv-hall.
   Deje Grill & Minilivs ägs sedan 1 mars
av Tomas Ericson och Arto Savinainen
vilka har lång erfarenhet i gatuköks-
branschen. De kommer närmast från
Karlstad och när de fick kännedom om
att lokalerna i Deje var till salu fanns
ingen tvekan.
– Trots att det är nya ägare kommer
kunderna att känna igen sig. Butiken
har ett fungerande koncept, säger
Tomas.

Branscher byter plats
Hawbash Abdullah, ägare till nya före-
taget Deje Kvarterskrog & Pizzahouse
har gjort om det gamla fiket i Deje till
en restaurang. Lokalerna har fått ett

Ägarskiften och nya företag i Deje

litet ansiktslyft och anpassats för att
kunna servera mat och dryck. Hawbash
märker att kunderna är glada över för-
ändringen.
– Jag tror att det är bra att det blir lite
ägarskiften i företagen. Som
nyföretagare har man ofta många idéer
och motivation att förverkliga dem,
säger Hawbash.
   Tidigare fanns Hawbash i gatuköket
vid järnvägsstationen men lokalerna
där var svåra att bygga ut. Så när han
flyttade verksamheten var det pizzorna
som följde med, men gatuköket blev
kvar. Ida Martinsson tog över gatuköket
och utökade verksamheten med ett
café.
– Det känns bra på alla sätt, säger Ida.
Nu finns mer utrymme för cafédelen och
det finns möjlighet att utöka utbudet
på smörgåsar, pajer och kakor.

Malin Eriksson
Informatör

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

Erika, Salong Adam

Helena och Christer, Preem

Arto och Tomas, Deje Grill & Minilivs

Hawbash i det nya företaget
Deje Kvarterskrog och pizzahouse

Ida äger Järnvägens gatukök och café

Njut av vårsolen och gör en
vandring i Klarälvsbygd
samtidigt.

Nu finns broschyrerna Vand-
ring i Klarälvsbygd, en om
Deje och en om Forshaga att
köpa på biblioteken samt på
turistbyrån.

På turerna går man en histo-
risk rundvandring i Dejes och
Forshagas tätort, cirka en mil
lång, med stopp vid olika
platser och byggnader.

Broschyren kostar 20 kronor.

Trevlig tur!
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Äntligen en rejäl skidvinter och vi
kunde ordna en heldag med skidlekar
vid skidstugan. Snö fanns det gott om,
ca 60 cm, och  det gick att göra fina
banor. Vi som arrangerade tyckte att
nu skulle det finnas chans att åka lite
skidor utan större tävlingsstress.

Evy, Mariann, Mellvin, Siv, Ivan och jag
med god hjälp av vaktmästare Kent och
gjorde så gott vi kunde för att gästerna
skulle trivas.  Anmälan i Skidstugan hos
Evy och Mariann, sen vidare till start
på Skidskyttebanan, där Mellvin kollade
träffarna på prickarna. Här small det
inte men resultat blev det ändå. Sedan
vidare till Skidstadion där åkarna efter

varmkörning radade upp sig för start.
De åkte banor efter storlek och kun-
skap, alla med gott humör. Efter mål-
gång bjöd vi på varm saft och bulle som
Siv serverade till nöjda åkare och sup-
porter. Mariann hängde medaljer runt
halsen på kämparna. Precis som på OS.

We are all the vinners:
Elin Linnman, Hugo Linnman, David
Larsson-Järfälla, Frida Larsson-Järfälla,
Sandra Boman, Cecilia Boman, Josefin
Magnusson, Ronja Persson, Kim Persson,
Henrik Dahlin, Filippa Kihlman-Årsta,
Erika Dahle-Tyresö, Gustav Gylling-
Forshaga

Sedan kunde de tävlande nöjda åka till-
baka till Ivans värmande brasa och grilla
sin korv, gott att vara ute och uppleva
en riktig vinterdag. Supportrarna kunde
också ha något gott att stärka sig med,
då vi sålde både kaffe med dopp, korv
med bröd och saft. Evy hade bullat upp
i stugan och de som hade något med
sig kunde också slå sig ned och mysa
vid brasan i öppna spisen. Det var gott
att vila sig inne en stund efter dagens
slit och stugan var  fullpackad med
åkare, supportrar och funktionärer.

Tack alla Ni som hjälpte till att få nöjda
och glada deltagare till vårt enkla ar-
rangemang.

Tor Magnusson
Deje Skidförening

0552 - 106 54

Sportlovsdag vid Skidstugan i Deje

När du ska köpa begagnad bil finns det
mycket att tänka på. Tänk efter vilken
slags bil Du behöver, hur mycket pengar
Du har råd att betala och vilka behov
Du har. När köpeavtalet väl är under-
tecknat kan det bli dyrt att ångra sig!

Skaffa Dig information och undersök
marknaden. Titta på flera olika bilar
innan Du bestämmer Dig. Läs bil-
annonser i tidningar och på internet
exempelvis  www.konsumentverket.se
i Bilkalkylen och på http://
begbilguiden. bilprovningen.se. Jäm-
för priser i Autodatas prislista för begag-
nade bilar som kan beställas hos Motor-
männens Riksförbund tfn 08-690 38 00.

Var kritisk och ställ krav. Tag god tid
på Dig och stressa inte igenom köpet.
Bilfirmor är skyldiga att lämna en va-
rudeklaration för begagnade bilar. Vid
privatköp bör Du se till att få alla vill-
kor nedskrivna på papper (köpekon-
trakt) tillsammans med kvittot. Använd
gärna något standardkontrakt från
exempelvis Motormännen
www.motormannen.se eller Konsu-
mentverket www.konsumentverket.se.
Nöj Dig aldrig med muntliga löften!

Ring bilregistrets talsvarstjänst telefon
077-114 15 16 och kontrollera att säl-
jaren äger bilen och vem den är regist-
rerad på. Du kan även få information
om bilen godkändes vid den senaste
besiktningen, årsmodell och färg, se-
naste ägare, om skatt och försäkring
är betald. Be att få se kvitto och kon-
takta alltid tidigare ägare för att för-
vissa Dig om att bilen verkligen är be-
tald och för upplysningar om bilens
skick.

Ta gärna med Dig någon som är bra på
bilar när Du ska titta på en begagnad
bil. Vid privatköp bör Du alltid testa och
provköra bilen eftersom skyddsreglerna
är sämre. På Konsumentverkets
hemsida finns checklistor till hjälp. Se
även helst till att få bilen testad av
någon branschkunnig person. Motor-
männens Riksförbund har särskilda test-
center som Du kan vända Dig till. Du
kan också kontakta AB Svensk Bilprov-
ning för en Bildiagnos.

Vid köp från en bilhandlare gäller kon-
sumentköplagen. Hos MRF-anslutna
företag får Du garantier och MRF: s
kundskydd. Dessutom följer de anslutna

företagen Allmänna reklamations-
nämndens rekommendationer, annars
går MRF in och garanterar
följsamheten. Vid privatköp gäller i
stället köplagen vilket innebär att säl-
jaren inte ansvarar för fel som han inte
kände till och som köparen vid en nog-
grann undersökning borde ha upptäckt
vid köpet. Dessutom kan köparen vid
privatköp inte vända sig till Allmänna
reklamationsnämnden, utan är hänvi-
sad till domstolsprövning.

Lycka till med bilköpet!

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

Tips inför köp av begagnad bil

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 12,
054 - 29 73 02

Fax: 054 - 29 73 10
konsumentkarlstad@karlstad.se



13

KONTAKTEN

Malin Eriksson
Informatör

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

Jan Ekstedt som tog över Forshaga
Hotell för ungefär ett år sedan, har
renoverat och inrett övervåningen till
ett mycket bra skick.

Det är inte bara ett hotell med restau-
rang och rum att sova i, man kan även
ha konferenser här. Jan har inrett över-
våningen till en konferenssal med till-
hörande grupprum och han kan ta emot
ett tjugotal konferensgäster. Dessutom
finns där matsal och bar.

Jan bytte möbler, målade om till en lju-

Andra våningen i bruk på hotellet...

...och nu har hotellkrögaren Jan Ekstedt
planer för folkparken i Forshaga

sare färg och bytte golv så att det blev
mycket trevligare. Matsalsstolarna är
inköpta från Rosenbad i Stockholm, så
vem vet, kanske har en statsminister
suttit på en av dem?
Är hotellet helt klart nu?
- Man blir aldrig färdig med en sådan
här gammal kåk, man får tar saker ef-
ter hand som man ser det, säger Jan
och berättar även att i maj fyller ho-
tellet 101 år.

Framtidsplaner?
- Massor, säger Jan. Söndagsmiddagar,
temakvällar är några exempel. Sen vill
jag utveckla cateringverksamheten.
Julborden förra året blev en succé så
det återkommer med all säkerhet även
i år.

Det ska bli möjligt att äta mat, ta en
öl och ta del av underhållning i Fors-
haga Folkets park. Enligt Jan Ekstedt,
krögare på Forshaga hotell sker detta
redan till sommaren.

– Man ska umgås i parken, säger Jan.
Det finns ju ett skäl till varför det he-
ter Folkets park. Den ska finnas till för
människorna, fortsätter han.
Nyligen var han i kontakt med styrel-
sen för Forshaga Folkets park som god-
kände idéerna.
– Vi ställer oss positiva till hans idéer
och vi ser fram emot sommarens akti-
viteter, säger Kjell-Åke Kihlgren, före-
ståndare och ordförande i Forshaga

Folkets park-föreningen.
Att det blir en uteservering i sommar
är redan bestämt. Nyligen blev det
också klart att ponnyridning kommer
att äga rum i parken. Planering för öv-
riga aktiviteter pågår just nu för fullt.
Något som Jan vill haka på är dans-
trenden. Varför inte anordna danskurser
i parken under veckan och ha uppvis-
ning på helgen? Auktioner, hantverks-
marknad och andra temadagar är an-
dra idéer som krögaren har. Och Jan
påpekar att aktiviteterna inte enbart
kommer att rikta sig till kommun-
invånare utan även besökare från
kranskommunerna.

Jan Ekstedt, krögare på Forshaga Hotell

Vad är det som driver dig?
– Ingen aning, säger Jan. Det är bara
så förbaskat kul.

Isabelle Radevik
Praktikant årskurs 8

Centralskolan, Forshaga
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Förutom trädgårdsavfall går det
mycket bra att kompostera råa och till-
agade rester av kött, fisk, grönsaker
och frukt, ägg och äggskal, te, kaffe-
sump, filter och hushållspapper.

Du vet väl också att du kan sänka dina
sophämtningskostnader genom att få
månadshämtning av hushållssoporna
om du komposterar matavfallet. Ansök
hos miljö- och byggförvaltningen.

Vinnare i miljöalmanackans tävling!
I februaridragningen vann följande
personer två biobiljetter var:
Christina Kvarnlöf, Lennart Bergqvist
Asta Håkansson
Frågan löd: Hur mycket energi
sparas vid återvinning av aluminium?
Rätt svar: 95 %.
Grattis till vinnarna som meddelas
personligen!
Nästa tävlingsfråga hittar du under
maj månad i miljöalmanackan.

Vårstädning
av gatorna görs under april och maj. Till
följd av den sena våren kommer
sopningen troligen att fortgå under hela
maj. Klarälvsbanan samt gång- och cykel-
vägar sopas först. Sedan sopas gatorna
i Deje/Olsäter och därefter gatorna i
Forshaga. Klarälvsbanan kommer att
sopas regelbundet under sommaren.

Månadens tema:
vårstädning och kompostering
Spirande grönska och fågelsång. Nu är
det vår igen – härligt! Många är vi nog
som passar på att röja ordentligt i både
hus och trädgård nu när ljuset och kraf-
terna återvänder.
Grovavfall som t ex de gamla slitna
sommarmöblerna eller pulkan som gick
sönder i vintras kan du lämna på
Katrinebergs återvinningscentral i
Deje. Grenar och kvistar från beskär-
ning av träd och buskar i trädgården
tas också emot. Om du har rester av t
ex färg, lack och lim eller spillolja, bil-
batterier och bekämpningsmedel läm-
nas det som farligt avfall vid
miljöcontainern på Katrineberg.

Nu är det också lämplig tid att starta
upp en kompost för trädgårdens avfall
eller hushållets matrester.

Att bryta ner organiskt avfall till jord
är naturens eget påfund och en del av
det ekologiska kretsloppet. I den egna
komposten hjälper du naturen på tra-
ven genom att skapa så bra förhållan-
den som möjligt för nedbrytningen.

Kompostbehållare kan du köpa eller
bygga själv. Oavsett vilken typ av be-
hållare som väljs, måste den vara väl
ventilerad för att mikroorganismerna
skall få syre och kunna arbeta.
Om kompostering skall ske av matres-
ter är det viktigt att behållaren är sä-
ker mot skadedjur, dvs inga hål och
springor i kompostbehållaren skall vara
större än 5 mm. För åretruntboende är
det nödvändigt med en behållare som
är isolerad för att komposteringen skall
fungera även under vinterhalvåret.

En SIFO-undersökning, som Håll
Sverige Rent låtit göra, visar att 40 %
av befolkningen tyckte att ned-
skräpningen ökat de senaste åren.
Samtidigt visade undersökningen att
färre personer ansåg nedskräpningen
vara ett stort problem, vilket tyder på
att det vuxit fram en acceptans av
skräpet i Sverige.

Om skräpet etableras och accepteras
kommer viljan att göra något åt pro-
blemet så småningom att minska.

Miljöalmanackan 2006

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Öppettider Katrineberg återvinnings-
central
Vardagar 07.30 - 15.30, onsdagar till kl
19.00 samt lördagar 09.00 - 12.00.

Helgdagsaftnar samt lördagar veckorna
25-31 stängt.

Information från kommunteknik
Vattenledningsnätet
växer. Kommunens vattenledning har
förlängts till Jonsbol och inom Visterud
så att fler hushåll nu har möjlighet att
få kommunalt dricksvatten.

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

För att lyfta nedskräpningsfrågan del-
tar Forshaga kommun för femte året i
rad i de nationella Skräpplockardagarna.
I år gå de av stapeln den 24 - 30 april.
Liksom tidigare år utmanar miljö- och
byggförvaltningen bl a alla barn på da-
gis och hos dagmamma. Vi byter skräp
mot glass!

På lördagen den 29 april är det Öppet
Hus på Katrinebergs återvinnings-
central. Då finns personal från miljö-
och byggförvaltningen och Kommun-

Teknik på plats för att hjälpa till med
sorteringen och svara på frågor om
avfall. Håll utkik efter ytterligare in-
formation om Skräpplockardagarna i
de lokala bladen.

Sista veckan i april fokuserar vi på skräp!

Anne Hellström
Informationsansvarig  Kommunteknik

054-17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se
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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 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

APRIL
22-23 april  Kl 11  Klubbmästerskap i dressyr och hoppning på Bergsgården.

Fri entré. Arr. Bergsgårdens Ryttarsällskap

23 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
23 Kl. 14  Årsmöte på hembygdsgården i Övre Ullerud. Kaffe och brasa i

Hultängsstugan. Arr. Övre Ulleruds Hembygdsförening

23 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille
& Ulleruds Folkdanslag

24-30 april  Skräpplockardagarna

25 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Bengan
Swingers med Maud. Gladjazzunderhållning

29 Öppet hus på Katrinebergs återvinningscentral

30 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
30 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga

Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

30 Kl. 19  Valborgsfirande på hembygdsgården i Övre Ullerud.
30 Kl. 20  Valborgsfirande vid Forshaga Hembygdsgård.

MAJ
2 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Agnes

Reuter spelar concertcittra och en sånggrupp från Ö Ullerud medverkar
2 Kl. 19  Lisbeth från Krumeluren visar hur lampskärmar etc tillv. av tyg &

pressade blommor på Kaffelusten Forshaga. Arr: Forshaga Hemträdgårdsförening

6 Kl. 10  Arbetsdag i Örtagården, Forshaga Hembygdsgård
6 Dansgala i Ängevi ishall med Streaplers och Flamingokvintetten.
7 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF

7 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille
& Ulleruds Folkdanslag

8-19 maj  Pannkaksloppet. Utställning om ekologisk mat på Forshaga bibliotek

9 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Gert
Olsson spelar nyckelharpa och bjuder på glada historier

9 Kl. 15 Modevisning, vårens och sommarens kläder, skor och väskor

visas på Forsgården, Forshaga. Arr. SPF Forshaga Ullerud
13 Kl. 10  Vi rensar och sköter om Örtagården på Forshaga Hembygds-

gård. Arr: Forshaga Hemträdgårdsförening
13 Kl. 15  Ridborgarmärkestagning på Bergsgården. Liten som stor är

välkommen att rida upp för ridborgarmärket, kostnad 50 kr, serve-
ring finns. Arr. Bergsgårdens Ryttarsällskap

14 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF

14 Kl. 14  Forshaga Hembygdsförenings 70-årsjubileum, Forshaga Hembygdsgård
14 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

16 Kl. 9.30-11  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Terminsavslutning. Resa mot hemligt mål. Anmälan
19 Kl. 15  Grillkväll på hembygdsgården i Övre Ullerud. Servering. Arr. Övre Ulleruds Hembygdsförening
20 Kl. 15  Ridborgarmärkestagning på Genbäcken. Liten som stor är välkommen att rida upp för ridborgarmärket, kostnad 50 kr, serve-

ring finns. Arr. Bergsgårdens Ryttarsällskap
21 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
21 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

25 Kl. 10-16  Forshagamässan ”Vykort och kuriosa” i Ängevi Ishall. Arr. Forshaga IF och Forshaga Folkets park
27 Återinvigning av Forshaga Folkets park, massor av aktiviteter hela dagen. Grillbuffé och dans på kvällen. Arr: Forshaga Folkets park

med arbetsgrupp, AIC, en mängd föreningar.  kl. 11 Veteranmopedsrally på fyra mil. Start vid Forshaga Folkets park. Arr. Pepitamoped

27 Kl. 13 Drill&Drull och den magiska trollflöjten. Barnteater i Forshaga Folkets park
28 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
28 Kl 10.30  Samåkning till paret Van der Veer för att titta på lökväxter. Även fröförsäljning. Arr: Forshaga Hemträdgårdsförening

28 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag

JUNI
3 Kl. 7  Gökotta med Forshaga Hemträdgårdsförening. Anmälan ring tel. 054 - 87 21 31 Sandor Budai
3 Kl. 10-16  Edebymârten, Hembygdsgården i Övre Ullerud. Trad. lokal marknad med hantverk, lotterier, servering. Arr. Övre Ulleruds Hembygdsförening

4 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
4 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
5 Världsmiljödagen

6 Nationaldagsfirande på Forshaga Hembygdsgård
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Forshaga kommun har uppnått följande
övergripande ekonomiska mål för bud-
getåret 2005:

- Ett resultat på 12 Mkr innebär att må-
let ett resultat på minst 6,4 Mkr har
nåtts med råge. Kommunen klarar
balanskravet.
- Investeringar på netto 18,2 Mkr
(brutto 20,3 Mkr) har skatte-
finansierats.
- Skatten har inte höjts.

En lägre pris- och löneökning och låga
räntor är det som främst bidrar till ett
bättre resultat 2005 än vad som var
budgeterat. Samtidigt har en lägre till-
växt av skatteunderlaget lett till min-
dre skatteintäkter än vad som förvän-
tades. För att skatteunderlaget i kom-
munerna ska öka realt krävs framfö-
rallt att sysselsättningen (antalet ar-
betade timmar) i den privata sektorn
ökar.

Resultatet för nämnderna blev -1,0 mkr
jämfört med budget:

Kommunstyrelsen
2,2 Mkr
Barn- och utbildningsnämnden
-3,2 Mkr
Social- och omsorgsnämnden
-0,2 Mkr
Miljö- och byggnadsnämnden
0,2 Mkr

Kommunstyrelsens positiva resultat
beror till stor del på att statsbidrag till
kommunens bredbandsutbyggnad slut-
ligen betalades ut trots aviseringar om
att det fanns risk för att de inte skulle
utbetalas. Kostnaderna för de
interkommunala gymnasieersätt-
ningarna ökade kraftigt under 2005 och
är den främsta anledningen till Barn-
och utbildningsnämndens resultat. Det
blir nu viktigt att bevaka hur kostna-
derna för de interkommunala ersätt-
ningarna utvecklas under 2006.
För att finansiera del av framtida ökade

pensionsutbetalningar har 3 Mkr av
årets resultat öronmärkts som en
pensionsreserv.

Ett mått som brukar användas för att
bedöma kommunens ekonomi är
nettokostnaderna exkl avskrivningar i
förhållande till skatteintäkter och fi-
nansnetto. För Forshagas del gick 92%
åt till kostnader inom driften. 90% är
ett långsiktigt mål.

Soliditeten visar hur stor andel av de
totala tillgångarna som kommunen själv
äger, dvs. det egna kapitalet i förhål-
lande till de totala tillgångarna. För 2005
uppgår soliditeten till 69% och det är
en ökning jämfört med 2004 då solidi-
teten var 64%. De långfristiga skulderna
uppgår till 31 Mkr, eller 2692 kr/person
(2004 3490 kr/person).

De största investeringarna under året
är investeringar i gator och VA-led-
ningar med 6,9 Mkr, om- och tillbygg-
nad av Deje idrottshall 3,7 Mkr (total
investering 2005 - 2006 12,5 Mkr) och
IT-investeringar 2,1 Mkr.

Glädjande är att kommunen under 2005
har ökat sin folkmängd med 55 perso-
ner och att antalet invånare vid års-
skiftet var 11 515. 100 ytterligare per-
soner innebär ca 4 Mkr i skatteintäkter.
Men det är här viktigt att komma ihåg
att ökad folkmängd också innebär krav
på ökad kommunal service inom t ex.
barnomsorgen och därmed ökade kost-
nader.

För intresserade finns årsredovisningen
på ekonomikontoret.

Kommunens årsredovisning 2005

Deltidsarbetslösheten bland vårdper-
sonal har halverats i Forshaga kom-
mun. Detta tack vare av ett fram-
gångsrikt samarbete mellan kommu-
nen och arbetsförmedlingen.

Hur kan man höja ordinarie personals
sysselsättningsgrad inom vården? Pro-
blemet har kommit en bra bit närmare
lösningen genom samarbete mellan
kommunen och arbetsförmedlingen.
Effektivare samordning och bättre till-
varatagande av vikarier samt bildande
av en personalpool är Forshagas
framgångsmodell. Arbetssättet har gi-
vit resultat då andelen deltidsarbets-
lös vårdpersonal som är inskrivna på
arbetsförmedlingen i Forshaga har sjun-
kit från 92 till 42 personer.

När det gäller vikarieanskaffningen satt
man tidigare på respektive boende och
ringde in vikarier när ordinarie perso-
nal fattades. Numera samordnas
vikarieanskaffningen för 13
äldreboenden.

Lena Backlund
Ekonomichef
054-17 20 24

lena.backlund@forshaga.se

Halverad
arbetslöshet

Gudrun Andersson ringer in vikarier

Malin Eriksson
Informatör

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

– Under projekttiden har vi också star-
tat en vikariepool där fyra under-
sköterskor ingår. De jobbar alla heltid,
säger samordnade Gudrun Andersson.
Utöver dessa finns externa vikarier som
Gudrun kallar in vid behov. Som exem-
pel kan nämnas att det var vikarier inne
vid 50 tillfällen/arbetspass under en
vecka på Norra Lintjärn
(3 äldreboenden).
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Kommunerna i Karlstadsregionen ska-
par gemensam webbtjänst för lediga
lokaler och ledig mark.

Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad
och Kil har skapat en tjänst som pre-
senterar lediga lokaler och ledig mark
på respektive kommuns hemsida
- dels för att marknadsföra regionen

mot nya etablerare och
- dels för att underlätta för fastig-

hetsägare att nå nya kunder.

För att få fler företag till regionen och
för att göra det möjligt för företag att
växa, måste vi från kommunernas sida
ge en bra service. Lediga lokaler och
ledig mark är ofta en förutsättning för
en etablering.
Kommunerna har här ett praktiskt in-
strument för att marknadsföra regio-
nen.

Det är dyrt med tomma lokaler och fast-
ighetsägare som har tomma lokaler, för-
lorar lätt stora summor. Genom att an-
vända sig av kommunens tjänst, når
han eller hon många olika målgrupper.

Så här går det till
Lediga lokaler och ledig mark annon-
seras på kommunens hemsida. Se un-
der ”näringsliv” och därefter ”Ledig
mark och lokaler”. Första sidan utgörs
av en karta över Karlstadsregionen.
Genom att öppna någon av kommuner-
nas hemsidor, ser företagaren även när-
heten till övriga kommuner. Om han el-
ler hon inte hittar lämplig lokal i den
första kommunen är det smidigt att
snabbt titta hos de andra kommunerna.

Webbtjänst för lediga lokaler och mark
i Karlstadsregionen

Tjänsten har skapats av företaget
Objektvision, som är Sveriges största
marknadsplats för lediga lokaler och
fastigheter – objektvision.se.

Alla lediga lokaler som finns på våra
hemsidor, finns även på objektvisions
sidor. Detta innebär en spridning av an-
nonserna i hela Sverige och även en
länkning från Norge.

Tjänsten är öppen för alla fastighetsä-
gare som har lediga lokaler eller ledig
mark att erbjuda.

Denna tjänst har ska-
pats inom ramen för
det transnationella
EU-projektet Town-
Net. Projektet har på-
gått i tre år och syf-
tar till att stärka sam-

arbetet i Karlstadsregionen.

En gemensam webbtjänst är ett bra ex-
empel på samarbetet i Karlstads-
regionen.

Vår förhoppning är att denna tjänst
även ska finnas tillgänglig för lediga
bostäder.

I år är det Mångkulturella året. Det skall firas!
I Dyvelsten sker det vid Flottningsmuseet

söndagen 20 augusti.

Vi hoppas på en dag fylld av spännande upplevelser, dans,
musik, mat och kulturella möten
mellan nya och gamla svenskar.

VI BEHÖVER ER MEDVERKAN!

Nu söker vi er i Forshaga kommun som
representerar kulturer från jordens alla hörn.

Tillsammans med er vill vi planera
Världens festligaste dag i Dyvelsten.

Anmäl intresse senast 3 maj.

Dyvelstens Flottningsmuseum
Lena Eriksson, tel: 054-87 12 26

Forshaga Kommun, Folida Apertin, tel: 054–17 21 48

VÄRLDENS FEST I DYVELSTEN!

Dyvelstens Flottningsmuseum firar
10-årsjubileum

Söndagen den 11 juni startar sommarsäsongen.
Var med oss och fira!

Se evenemangskalendern på forshaga.se
för mer info

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054-17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se
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Fallolyckor orsakar stort lidande för
den enskilde och stora kostnader för
samhället varje år. De flesta fall-
olyckorna sker i hemmet och är en
vanlig orsak till allvarliga frakturer
hos äldre.
I Forshaga kommun arbetar man se-
dan våren 2005 aktivt med att före-
bygga dessa fallolyckor. Servicen är till
för de som är 65 år eller äldre och är
kostnadsfri. Tjänsten består i att man
kan få hjälp med att utföra arbeten som
man finner svårt att klara själv och där
det finns en risk för att man kan råka
ut för en olycka med allvarlig fraktur
som följd (ej städ, fönsterputs eller
trädgårdsarbete).

Ola Hansson är ofta ute och hjälper till
med allt ifrån att montera lampor till
att se över att inga lösa sladdar eller
trasiga mattkanter finns att snubbla på.
Hemma hos Elsa Elgh hjälper Ola till
med att montera en lampa i hallen så
att man ser vart man sätter fötterna.
Elsa tycker att hjälpen är mycket bra
men undrar om alla vet om att den finns.
Hon lovar att sprida informationen om
möjligheten till hjälp till kortspelarna i
”vändåttegänget” när de samlas nästa
gång. Tommy Jonsson som ansvarar för
bokningarna berättar att Ola tidigare
samma dag känt röklukt i trapphuset i
ett äldreboende i kommunen. Efter att
ha lokaliserat från vilken lägenhet rö-
ken kom bultade han på dörren tills

Tryggare bostäder för äldre

någon öppnade. Det visade sig att den
boende somnat ifrån den kokande po-
tatisen på spisen, något som kunnat få
allvarliga konsekvenser då brand kun-
nat uppstå. En hjälteinsats i ordets
rätta bemärkelse, tack Ola för ditt
snabba ingripande!

Du som är över 65 år och vill ha hjälp
med något kan kontakta Tommy Jons-
son på telefonnummer 0552 – 103 79,
vardagar mellan 8.00 och 15.00. Du
beskriver problemet och en tid görs upp,
i regel redan nästa dag.

Några enkla tips på vad du själv kan
göra för att förhindra att du ramlar och
skadar dig:
# Se till att du inte kan halka eller
snubbla på dina mattor, halkskydd att
lägga under mattorna finns att köpa där

det säljs mattor. Ta gärna bort små-
mattor där du går
# Se till att inga sladdar ligger lösa
där du går
# Ordna bra belysning. Ha gärna
en liten lampa tänd på väg till och på
toaletten under natten. Dålig belysning
på natten vid toalettbesök är ett av de
vanligaste orsakerna till fallskador i
hemmet
# När telefonen eller dörrklockan
ringer –ta det lugnt, försök att inte
skynda på stegen
# Ordna så att du har en telefon
vid sängen så att du inte hastigt behö-
ver gå upp om det ringer. En bärbar
telefon är bra att ha
# Ha skor eller stadiga innetofflor
på dig inomhus
# Använder du sockor när du
sover –köp sockor med halkskydd
# Använd halkskydd i badkaret
och/eller i duschen
# Kontrollera så du inte har stolar
eller andra möbler placerade så du kan
snubbla på dem
# Kom ihåg att sitta en stund på
sängkanten en stund innan du går upp
om du känner dig yr

Ola Hansson hjälper till med tak-
belysningen

Elsa Elgh tycker hjälpen är värdefull

Mattias Sköld
Informatör

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

Våren är här och så även pollen-
säsongen. En tuff tid för alla som har
besvär med kliande ögon och rinnande
näsor p g a pollenallergi. Även i år görs
lokala prognoser från Forshaga. Med
hjälp av dessa pollenprognoser kan al-
lergiker planera sin vardag och an-
passa medicineringen så att effek-
terna av allergin blir så små som möj-
ligt.

Naturhistoriska riksmuseet gör pollen-
mätningar på femton platser runtom
i landet. Mätstationen för Värmland
ligger i Forshaga och det är Miljö- och
byggförvaltningen som sköter det

Nu börjar vi mäta pollen igen!
praktiska arbetet, medan det är Bo-
taniska Analysgruppen i Göteborg som
gör analyserna.

Eva-Karin Lindner
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 32
eva-karin.lindner@forshaga.se

Prognoserna
presenteras på
www.nrm.se
och skickas
dessutom till
apotek, vårdcentraler, lokalradio,
dagspress, text-TV, TV och internet.
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LÄSTIPS från Biblioteket

BARN/UNGDOMSBÖCKER Öppettider:

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

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

Fredag 10-14

Malin Eriksson
Informatör

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

Tisdagen den 7 mars var det invig-
ning av nya lokaler på dagcentret på
Grossbolsgatan i Forshaga. Lokalerna
är ämnade för de lite äldre funktions-
hindrade som behöver lite lugn och
ro.

– Vi insåg att det fanns ett behov att
ha lokaler avsedda för seniorerna. De
behöver en lugnare miljö och vi har
märkt att de inte orkar lika mycket,
säger Anita Jansson, habiliterings-
assistent på dagcentret på Grossbols-
gatan.

Ett omklädningsrum har delats av och
blivit två mindre rum, ett arbetsrum
och ett vilorum. Ett kök har rustats upp
och väggarna har fått nya färger på
väggarna. I de omgjorda lokalerna kan
de äldre vara för sig själva och det är
lite lugnare. Här kan de jobba med
hushållsaktiviteter och skapande verk-
samhet.

Kaffe och smörgåstårta serverades

Egna lokaler för seniorerna
på dagcentret på Grossbolsgatan

innan det var dags för den ceremoniella
invigningen. Sven-Erik Fallgren fick
äran att klippa bandet och till applåder
förklarades lokalerna invigda. Därefter
fick alla gå runt och mingla i lokalerna
och många uttryckte sig positivt om
förändringen. Marita Karlsson som har
fått en egen hörna för sina pärlarbeten
såg ut att trivas.

– Det är bra att vi har fått egna lokaler,
berättade Marita nöjt. En del var extra
stolta att se resultatet på lokalerna ef-
tersom de själva varit delaktiga i upp-
rustningen.

Eva Braun, Gunnel Carlson,
Jörgen Schwartzkopf, Åke
Truedsson
Växthus & uterum
Drömmer du också om ett växthus el-
ler uterum?
Varför inte förverkliga den drömmen.
Praktiska råd. Blommor, grönsaker, syd-
frukter, kryddor. Inredningsförslag

Georgia Byng
Molly Moons fantastiska tidsresa
Molly Moon och den trogna Petula be-
finner sig i stor fara!
De har kidnappats och förts genom ti-
den till 1800-talets Indien av en makt-
galen maharadja som är besatt av tan-
ken på att ta över världen. Den ende
som kan stoppa honom är Molly och
därför måste han förhindra att hon nå-
gonsin hittar den fantastiska boken om
hypnos och lär sig hypnotisera. Proble-

met är bara att hans medhjälpare har
svårt för att hitta rätt i tiden och gång
på gång för tillbaka fel Molly. Snart be-
finner sig fyra olika Molly i maharadjans
palats och det är bara en av dem som
kan rädda dem och världen från under-
gång. Men kommer Molly att hinna lära
sig resa i tiden innan det är för sent?

Marie Bosson Rydell
Kråkes lekbok
”Saritha lär barnen en lek som barnen
i Indien leker.
Det enda man behöver är en ren näsduk
med en kula i.

Nu gäller det att han hinner kulla Saritha
innan hon tar hans plats i ringen.”

Hur leker man i andra länder? Vad lekte
mormor när hon var liten? Är det sant
att vuxna aldrig leker? Den här boken
handlar om hur man kan leka och ha
roligt på många olika sätt.

Barnen sitter i
en ring på gol-
vet. Plötsligt
känner Kråke
att näsduken
ligger bakom
honom. Han
får bråttom!
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Malin Eriksson
Informatör

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

Efter ett par års förberedelser med
barngympa är nu Olsäters SK en
tävlingsförening att räkna med i Värm-
land när det gäller rytmisk gymnastik!

I Värmland har senaste året bara två
föreningar (Torsby GF och Hagfors GF)
haft gymnaster på tävlingsnivå i Ryt-
misk gymnastik. Tidigare har gymnas-
ter även funnits i Karlstads GF, men
där har man åtminstone tillfälligt lagt
ner sin tävlingsverksamhet på grund av
ledarbrist. Historiskt har även Säffle,
Forshaga och faktiskt Deje haft gym-
naster, men det ligger cirka 20 år bakåt
i tiden.

Tävlingarna i Värmland genomförs på
två nivåer, en nybörjarnivå indelad i
tre åldersgrupper (”På Väg upp A, B och
C”) och en avancerad nivå (Ungdom,
junior och senior) där Värmland har
några gymnaster som ligger på topp i
Sverige i sina åldersklasser.

På tävlingen i Torsby den 4 mars hade
OSK fem gymnaster anmälda till de tre

Olsäters SK:s första medalj
på gymnastiktävling är ett faktum! I Olsäters SK.s trupp ingår 10

tjejer mellan årskurs ett och sex.
Ledaren, Lena Isaksen har till sin
hjälp de assisterande ledarna
Angelica Hall, Sandra Samuelsson
och Lina Karlsson, som alla går i
sexan på Olsätersskolan.

I rytmisk sportgymnastik tävlar
man i olika grenar. Band, kägla,
fristående, tunnband, boll och
rep. Gymnastikförbundet medde-
lar i förväg vilken gren man ska
tävla i så de lag som ska ställa
upp får en chans att förbereda sig.
När Kontakten besöker sporthallen
intill Olsätersskolan övar tjejerna
på band.

Karolina Holm som knep silver-
platsen i Torsby laddar upp inför
nästa tävling. Hon siktar självfal-
let på guld. I tre och ett halvt år
har hon tränat gymnastik men
bara tävlat en gång. Så då första
tävlingen resulterade i ett silver
borde det innebära goda förutsätt-
ningar inför kommande tävlingar.

De övriga tjejerna som deltog
under träningen fick frågan:

Vad är det som är så roligt med
gymnastik?
Jennifer Hall: Det är kul att få röra
på sig.
Emelie Isaksen: Gymnastik inne-
håller så många olika grenar.
Anna Samuelsson: Ställa upp i täv-
lingar och vinna guld är det allra
roligaste.
Linnea Hallberg: Det är kul att lära
sig att gå ner i spagat.
Isabella Nilsson: Man får lära sig
en massa roliga grejer och man
blir vig.
Saga Göransson: Det är roligt att
träffa laget.Olsäters SK vill bli fler. Olsäters SK söker fler ledare och

fler gymnaster. Varje onsdag tränar de i sporthallen vid

Olsätersskolan mellan kl 17-18:30.

Ring Lena Isaksen för mer info: tel: 0552-200 31

Lena Isaksen
Ledare

Olsäters SK

nybörjarklasserna, men pga. influensa-
sjukdom kom enbart tre till start. Alla
tre flickorna skötte sig utmärkt och
överträffade sig själva, och som
pricken över i klarade Karolina Holm
att ta hem silvermedaljen i C-klassen –
missade guldet med endast sju hundra-
delar! Jennifer Hall och Maja Carlsson
kom på delad fjärdeplats i B-klassen.

Olsäters SK med ungdomsledarna
längst till vänster Sandra Samuels-

son, Angelica Hall och Lina Karlsson

Fr. v.: Isabella Nilsson, Linneá Hallberg, Jennifer Hall, Linda Isaksen, Emelie
Isaksen, Saga Göransson, Anna Samuelsson. Längst bak står Karolina Holm
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Mattias Sköld
Informatör

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

NM-guld till Leif Johansson
Första helgen i mars av-
gjordes veteran-NM i frii-
drott inomhus i Malmö. På
sträckan 200 meter blev
det guld för Leif Johans-
son, till vardags anställd
av Forshaga kommun ar-
betandes som vaktmäs-
tare på Centralskolan.
Leif hade toppat formen
perfekt och segertiden i

guldloppet stannade på 27,86 sek, bara
en tiondel från det personliga rekordet.
Förutom i 200 meter ställde Leif upp i
ytterligare tre grenar med framskjutna
placeringar som följd. 400 meter -2:a
plats, 60 meter -5:e plats och så slutli-

gen en silverpeng på stafetten.
Grattis och lycka till i ditt fortsatta
tävlande Leif!

Högtidstal Gunnar Ström
Dejefors Musikkår
Forshaga Manskör

Barnkör från kyrkan
Handelsboden öppen

Till alla föreningar i Forshaga
kommun, kom med ni också……!
Din förening inbjuds till firandet av
Svenska Flaggans Dag den 6 juni 2006!

Forshaga Hembygdsförening inbjuder
i samarbete med Forshaga Kommun till
firande av Svenska Flaggans Dag i Fors-
haga. Vi vill gärna göra det i samver-
kan med alla föreningar, förbund och
klubbar som finns inom Forshaga Kommun.
Vi inbjuder till festligt arrangemang på:

Forshaga Hembygdsgård i Skived, tis-
dagen den 6 juni kl. 15.30

Vi vill gärna att Din förening medver-
kar i detta arrangemang. Vi ser gärna
att medverkan sker på två sätt:
1) Att Din förening gör arrangemanget
känt bland den egna föreningens med-
lemmar och stimulerar dem att komma
till arrangemanget
2) Deltar med egen svensk fana eller
föreningsfana för att visa hur viktigt
det är med samlande symboler för vår
gemenskap i samhället. Visa gärna upp
vad ni representerar!

Fira Svenska Flaggans
dag den 6 juni 2006 !

Hela arrangemanget syftar till att bli
ett trivselarrangemang för hela familjen
och ett trivsamt möte för alla generatio-
ner. Dejefors Musikkår och Forshaga Man-
skör medverkar. Medverkar gör även
barnkör från kyrkan.

Vill Du samråda kring arrangemanget
kan Du gärna ringa till:
Jan Erik Berglund tel. 054 – 87 11 53
Sara Nilsson tel. 054 - 87 31 34

Forshaga Hembygdsförening och
Forshaga kommun

Beskärning med Forshaga Hemträdgårdsförening

Lördag 18 mars samlades ett gäng som
ville lära sig mer om trädbeskärning.
Vi fick god hjälp och massor av kun-
skap av Curt Wallin. Vi fick göra olika
beskärningssnitt och lära oss konsten
att klippa och släppa in massor av ljus

i trädkronan. Detta för att frukten skall
utvecklas bättre och ge trädet tjock-
are och kraftigare grenar.
Efter all denna kunskap smakade det
bra med grillad korv med bröd. Kaffe
och äppelkaka var heller inte fel.

Sandor Budai

Deklarationsinlämning
Liksom tidigare år kan inlämning av deklarationer ske på två ställen

i Forshaga kommun.

Kommunkontoret i Forshaga och Älvdalsvägen 36 i Deje
Kommunledningskontoret

Valborgsfirande vid Forshaga Hembygdsgård
söndag 30 april kl. 20.00

Forshaga Manskör sjunger vårsånger under ledning av Birgitta Andersson

Högtidstal av Eva-Lis Priesz

Brasa - Fyrverkeri - Försäljning av lotter - kaffe med dopp - varm korv
- fiskdamm för barnen - dricka

Styrelsen
Välkomna till Hembygdsgården
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Anna Grenholm
Bitr. Miljöchef
054 - 17 21 32

anna.grenholm@forshaga.se

Miljö- och byggförvaltningen
informerar om katter…

och hundar…
På miljö- och byggförvaltningen tar vi
ofta emot frågor och klagomål som rör
katter och hundar. Klagomålen gäller
främst kattbajs i trädgårdar/carportar,
sandlådor och liknande ställen och ofri-
villiga kattbesök i bostaden. När det
gäller hundar så är det återkommande,
ihållande skällande och bajs på trottoa-
rer som är problemen. Välkända problem
för de flesta! För både människors och
djurs skull vill vi ge följande råd:

Om du har katt tänk på att…
· bor du i tätbebyggt område, håll

helst katten som innedjur, eller
vänj den tidigt vid sele. Hur som
helst ska den hållas under uppsikt
vid rastning utomhus.

· kastrera/sterilisera katten och
minska därmed risken för oönskade
kattungar och konflikter med
andra katter.

· öronmärka eller ha halsband med
hemadress på katten, så att den
går att identifiera och inte blir
ihopblandad med vildkatter

Om du har hund tänk på att…
· hunden inte får störa genom

återkommande/ihållande skäll-
ande/ylande.

· alltid plocka upp bajs efter hunden
om du går på ställen där andra
också går.

ÖNSKAS HYRA!
Inackorderingsrum i Forshaga
till studerande 18-årig flicka.

Kontakta Henrica Liljenzin,
Familjecentrum, tel: 054 - 17 21 24

Grattis Gun-Britt Berg, Deje Garn- &
Hemsslöjd som tagit emot utmärkel-
sen årets kvinnliga företagare i Fors-
haga kommun!
– Tack så mycket! Det känns jätteroligt
och jag är stolt över att jag har blivit
uppmärksammad. Jag blev glatt över-
raskad och jag ser det som ett kvitto
på det jag har presterat under de tjugo
åren som mitt företag har funnits, sä-
ger Gun-Britt.

Det är organisationen Företagarna och
deras lokalföreningar runt om i Värm-
land som varje år delar ut utmärkel-

Årets kvinnliga företagare utsedd
sen till kvinnor som gjort någonting bra
för näringslivet.

Gun-Britt Berg får utmärkelsen för att
hon brinner för sitt hantverk och har byggt
upp och utvecklat företaget Deje Garn-
och Hemslöjd. Butiken är ett smultron-
ställe för alla som är intresserade av tex-
tila hantverk, den har god kvalité på ut-
budet och lockar kunder från hela Värm-
land vilket ger effekter på det lokala nä-
ringslivet, enligt motiveringen.

Malin Eriksson
Informatör

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

Det var ett stort intresse för att åka
med till Hovfjället. Det följde med
20 ungdomar från Forshaga och Deje
på onsdagen. Det var en händelserik
och bra dag.

På Träffen och Gårn var det extra
öppet på lovet och olika aktiviteter
varje dag. Vi hade Pingis och biljard
turneringar med priser till vinnarna.

Under lovet kommer vi att ha extra öppet följande tider:

Onsdag 19/4 till torsdag 20/4, kl. 18 - 22
Fredag 21/4 till lördag 22/4, kl. 18 - 24

Under påsklovet händer följande:

Torsdag den 13/4 är det påskmat på Träffen och Gårn,
anmälan på respektive ställe.

I Deje händer följande:

Torsdag 20/4 Badresa till Torsby anmälan på Gårn
Fredag 21/4 Filmkväll med storbild
Lördag 22/4 Disco/karaoke

I Forshaga händer följande:

Onsdag 19/4 Filmkväll
Torsdag 20/4 Badresa till Torsby anmälan på Träffen
Fredag 21/4 Bowling anmälan på Träffen
Lördag 22/4 Överraskning

Sportlovet 2006
Både på Träffen och Gårn anordnades
matlagning vilket alltid är
uppskattat. Vi visade film och åt
popcorn. En kväll i Forshaga på
Träffen kan det vara upp emot 50
ungdomar och i Deje på Gårn 20
stycken.

Lena Gustafsson
Fritidsledare/Fältassistent

054 - 17 22 72
lena.gustafsson@forshaga.se

Påsklov på Träffen och Gårn

För mer information gå in på www.forshaga.se

Välkomna!
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Isabelle Jonsson Johanna GustafssonJesper Angledal

Ida Boström

KONTAKTEN
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Emilia Magnusson Axel Oderönn Emil Sundqvist

Hugo Johansson Emma Hägmark

Bebisuppvaktningar. . .
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Leonard Ask Lovisa Skogh Lucas Jonsson

Nathalie NilssonMaja Greus
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Melvin Björkman Flodin

Bebisuppvaktningar. . .

Stina EdmanOliver BillNicklas Hagström


