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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 31 - 32.

Hannes PermanGustav EkbergEmma Björklund

 Emilia TallbergElina Heggen

Bebisuppvaktning!

Alvin Pettersson

Clara Olsson Åkerman

Magnus Olsson från Deje tog
17-20 maj guld i Yrkes-SM i
Göteborg som Sveriges bästa

förare av anläggnings-
maskiner. Magnus studerar på
Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

Grattis Magnus!

Guld i yrkes-SM
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Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Angelicas kommentar

-är Forshaga kommuns
informationsblad till invånarna

KONTAKTEN

Ansvarig utgivare
Greger Karlsson, tel: 054 - 17 20 07

Redaktör
Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10

Tryck
Prinfo Team Offset & Media, Malmö

Miljömärkt trycksak, licensnr 341 011
Omslagsbild

 Foto: Brattbackens Gård, Malin Eriksson

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

5 September
6 Oktober
7 November
8 December

15 aug
18 sept
23 okt
27 nov

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

Efter en lång, lång vinter så står äntli-
gen sommaren inför dörren. Då finns
det tid och och förhoppningsvis lust att
ta del av det som finns i närområdet:

Varför inte fiska i dammen i Butorp, fika
i cafét eller bara vandra runt i de vackra
omgivningarna? Du kanske får lust att
vandra ändå till Älvsbacka från Björn-
vålsfallet när du ändå åkt upp till
Butorp?
På hemvägen kan du passa på att
handla i en äkta lanthandel.

Klarälvsbanan slingrar sig igenom kom-
munen. Bestäm dig för en stilla cykel-
utflykt, regelbunden motion, vandrings-
dag eller något annat. Möjligheterna är
oändliga! Dessutom kan du känna dig
tryggare - nya toaletter kommer att fin-
nas utefter banan i vår kommun!

Det finns 50 kvadratkilometer sjö i din
kommun. Varför inte passa på att fylla
frysen med fisk i sommar eller varför
inte simma 200 meter regelbundet som-
maren igenom?

Skogens tillgångar och möjligheter har
vi alla nära till. Varför inte ägna en ef-
termiddag till att söka upp runstenen
mitt i kommunen?

I början på augusti måste ni bara komma
till premiären på Forshaga Kammar-
musikfestival. Det kan bli en tradition
och tänk att få säga om tio år:
Jag var med när det började!

Folkets Park lever upp igen. Parken
kommer att fyllas med aktiviteter och
jag hoppas att många går dit.

Kommunhästen Agriffo på Bergsgården
kanske är värd ett besök den också?

Detta var bara några tips om vad som
finns i vår egen kommun. Det finns
något för alla utan att det kostar mer
än lite företagsamhet!
Ta gärna kort med din digitalkamera och
skicka till Mattias Sköld eller mig. Vore kul
med en lite fotoutställning till hösten.

Det blåser positiva vindar runt din kom-
mun just nu. Årets klättrare på
näringslivsbarometern, ökande befolk-
ning, ett antal byggstarter och en större
synlighet i media.
Detta får vi njuta av tills det blåser åt
andra hållet igen -
Men det är det som är livet! Glädje och
sorg är varandras förutsättningar, även
när det gäller en kommuns utveckling.
Trevlig sommar!

Forshaga är den kommun i Värmland
som ökade sin synlighet i media mest
mellan 2004 och 2005.

Omvärldsbevakningsföretaget Agent25
uppger att det skrevs 75 procent fler
artiklar om Forshaga under 2005 än
under 2004 (1193 artiklar 2005 mot 681
artiklar 2004).

Att listan på mest omskrivna kommu-
nen i Värmland toppas av Karlstad var
väntad, 19219 artiklar, en ökning med
40 %.

Forshaga syns mest i media
Pressmeddelande från Newsdesk 060508

Att Stockholm, Göteborg och Malmö i
nämnd ordning toppar listan för hela
riket var lika väntat, att Sundsvall,
Uppsala och Luleå följer är kanske nå-
got mer otippat.
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Malin Eriksson
Informatör

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

Mer än 200 holländska familjer har
köpt hus i Värmland de senaste åren,
visar statistik från Invest in Värm-
land, och flera av dem satsar på
turismnäringen. En av dessa är pa-
ret Olga och Jaap Stam som bedriver
Bed & Breakfast på Brattbackens
Gård.

Ute på Västbynäset norr om Deje lig-
ger Brattbackens gård. Några kilome-
ter grusväg genom naturskön idyll le-
der fram till gården. Ett stort rött hus
med vita knutar med tillhörande ladu-
gård, bodar och stugor. Det vackra
försommarvädret förstärker intrycket
ytterligare. Den som letar efter lugnet
och naturen har hamnat rätt. För det
enda som hörs här är fågelkvitter. Och
Olga och Jaap som hälsar välkommen.

Olga och Jaap bodde tidigare strax norr
om Amsterdam i Nederländerna. Ett
land med 16 miljoner människor på en
yta som kan jämföras med Skåne. Det
tillsammans med hög brottslighet och
ett högt tempo var stora orsaker till
att lämna landet. Avgörandet för en
Sverige-flytt kom då paret Stam be-
sökte en mässa i Amsterdam och träf-
fade en mäklare från Hagfors som
ställde ut där.

”Sverige börjar i Värmland”
Första kontakten Olga och Jaap fick
med Sverige var dock för 15 år sedan,

Lugnet lockade holländare till Forshaga

då som turister. De blev speciellt för-
älskade i Värmland på grund av natu-
ren och stillheten och återkom flera
gånger. Olga berättar särskilt om de-
ras vistelse på Geijersgården i Munk-
fors, som hon blev väldigt förtjust i och
som gjorde minnesvärda avtryck. Hon
poängterar att vi värmlänningar borde
vara mer stolta över vår region. Det
här är det som är Sverige, menar hon.

När mäklaren de upprättat kontakt
med, slutligen hittade det optimala
boendet, Brattbacken som för övrigt
verkat som fritidshus i 40 år, var Olga
och Jaap inte sena med att tacka ja.
Och de har inte ångrat en sekund. Flyt-
ten till Sverige gick smärtfritt och kon-
takterna med myndigheter fungerade
bra. Sedan tre år bor de permanent på
gården, och har nu valt att satsa hel-
hjärtat på besöksnäringen.

Paret är entreprenörer som är begrep-
pet ”ett gott värdskap” personifierat
genom att de anpassar sig till gästernas
individuella önskemål. Fiske, paddla
kanot, bada eller bara njuta av tillva-
ron uppges vara de främsta orsakerna
till vistelsen på gården. Men vill besö-
karen cykla på Klarälvsbanan ordnas
cyklar hos den lokale cykelhandlaren och
transport till banans närmsta påfart.
Som gäst väljer man antingen att bo i
parets hus eller i tält ute på gården.
Frukostkorgar kan bokas om önskemå-

let finns. Stannar man dessutom längre
än två nätter bjuder paret på Bratt-
backens pannkakor sista kvällen vilka
har blivit omåttligt populära. Gästvän-
ligheten tycks inte ha några gränser,
men Olga menar att det återbetalar sig
i form av nöjda gäster som återvän-
der.
– Ett besök på Brattbacken ger avtryck.
Besökare som anländer till gården har
uppgett att de inledningsvis är väldigt
stressade och oroliga men på bara ett
par dagar infinner sig lugnet, menar
Olga och ser sig om och utbrister därpå
”Tänk vad den här platsen kan göra!”

I sommar öppnar Brattbackens lilla
gårdsbutik med café och försäljning av
trädgårdsinredning och souvenirer. Det

ska också bli ett litet museum
med gamla trädgårdsredskap.
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I Olsäter är strategi det nya ledordet
för att utveckla bygden. Totalt har sju
arbetsgrupper inom olika områden
(marknadsföring, turism, skola, fri-
tid, näringsliv, äldreboende, marker/
tomter) startas och de leds av boende
och företagare i området, som tar
fram idéer och förslag på att göra
orten mer attraktiv.

Kontakten har tidigare berättat om
mötet i januari som handlade om
Olsätersskolans vara eller icke vara. Då
dök uppskattningsvis ett 60-tal perso-
ner från orten upp till Olsätersskolan
för att ställa frågor till kommun-
politikerna eftersom ett rykte uppstått
om nedläggning av skolan.
– Vi vill på detta möte visa upp en le-
vande bygd, där skolan är en viktig del,
sa Lena Isaksen som ingår i en av ar-
betsgrupperna då.

I slutet av april anordnades ett

Olsäter - en bygd med framtidstro

Malin Eriksson
Informatör

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

uppföljningsmöte, denna gång i form
av ett rundabordssamtal med represen-
tanter från arbetsgrupperna, kommu-
nalråd samt kommunala tjänstemän.
Angelica Rage, Lars-Åke Svensson, tek-
nisk chef samt VD för Forshagabostäder
(FABO), turismchef Victoria Karlsson
och kommunstrateg Lillemor Bäck-
ström, var inbjudna i syfte att infor-
mera och informeras om läget i Olsäter.

Boende = tillväxt
Boendefrågan kom att bli hetast under
mötet. Byggs fler bostäder i stil med

seniorboendena som byggts i Forshaga
och som ska byggas i Deje kan fler vil-
lor frigöras. Bostäder ger möjligheter
till ökad tillväxt på orten och en god
tillgång på bostäder är nödvändigt för
att bygden ska kunna utvecklas, anser
arbetsgruppen som utreder boende-
frågan.

Lars-Åke Svensson, teknisk chef i Fors-
haga kommun samt VD för FABO gav
löfte om att vara behjälplig vid even-
tuell projektutveckling men påpekade
att det inte är realistiskt att FABO ska
bygga.
– Att skapa attraktiva bostäder torde
vara en av de viktigaste förutsättning-
arna för tillväxt i Olsätersbygden. Men
i Olsäter är det ont om kommunal mark
att bygga på och produktionskostna-
den är mycket hög. För att undersöka
förutsättningar för detta bör en för-
frågan utformas och ställas där man
kan få klarhet om vilket intresse som
finns för nya bostäder, meddelade Lars-
Åke Svensson.

Fler bostäder i Olsäter?

Säg din mening till representanter för arbetsgrupperna: Behöver bo-
stadsmarknaden i Olsäter utvecklas? Finns intresse för fler bostäder i
Olsäter? Vilka lägen skulle i så fall vara optimalt att bygga på?

Kontaktpersoner:
Kristina och Jan-Erik Hallberg (0552-20082)

Vad ska
lärcentret heta?

Du som bor i kommunen kan
vara med och påverka vad
lärcentret ska heta som ska
byggas i Forshaga.
Mejla ditt förslag till
kommun@forshaga.se

Glöm inte ditt namn och dina
kontaktuppgifter.

Den 11 maj presenterade SCB
befolkningsstatistiken per den 31 mars
2006. Befolkningen i Forshaga kommun
fortsätter att öka, det senaste kvarta-

Forshagas befolkning fortsätter att öka
let med 33 personer. Skälet till
befolkningsökningen är att fler flyttar
till Forshaga än flyttar härifrån, samt
ett lågt födelseunderskott (-2).

Befolkningsökningen är den näst
största i Värmland, den största ök-
ningen återfinns i Karlstad med 154
personer.

Mattias Sköld
Informatör

054-17 20 10
mattias.skold@forshaga.se
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Ung kultur möts, kulturfestivalen för
ungdomar mellan 13 och 20 år, har
ett starkt fäste i Forshaga kommun.
Tidigt i våras arrangerades Värmlands
största och därmed en av Sveriges
största lokala UKM-festivaler i
Forshaga.
Kommunens storsatsning på ungdoms-
kulturen är den främsta anledningen till
att UKM:s riksfestival i år kommer att
avgöras i Deje. Det är den 19-22 juni
som omkring 250 unga kulturutövare av
alla slag bosätter sig på Dejeskolan för
att dela med sig av sina kulturella
uttryckssätt och ta del av andras.

Deltagarna i UKM riks har först deltagit
i en lokal UKM-festival, där de blivit
utvalda att representera sina
hemkommuner i sin länsfestival. På
länsfestivalerna utses sedan de som får
representera sitt län i riksfestivalen i
Deje.

Deltagarna kan delas upp i två
huvudkategorier;
Utställningskonstnärer och scen-
konstnärer. Båda dessa kategorier
kommer att visa upp sina färdigheter i
idrottshallen i Deje. De kulturella
uttryckssätten är nästan lika många
som deltagarna. Poesi, dans av alla

slag, teater, musik med en bredd som
sträcker sig från klassisk gitarr till
hårdrock och sång blandas med
skulpturer, målningar, teckningar och
foto, precis som det ska vara när Ung
Kultur Möts. Totalt kommer fyra unika
scenföreställningar att visas, två på
tisdag och två på onsdag. I samband
med första scenföreställningen är det
också vernissage på konstutställningen.

Scenföreställningarna och konst-
utställningen är öppna för allmänheten
och med tanke på det stora intresset
för UKM i Forshaga kommun borde det
inte bli svårt att fylla hallen till sista
plats. Skaffa dina förköpsbiljetter i tid
om du vill vara säker på att få komma
in! De kommer bland annat att säljas
på våra bibliotek.

Kulturfestivalen kommer att ha ett
genomgående tema, som kommer att
märkas i allt från annonsering,
invigning, programblad och dekor till
avslutning. Vid invigningen kommer
deltagare och publik nämligen att
förflyttas in i en värmländsk trollskog
med hjälp av Ulleruds teateraktörer och
dekoren i hallen. Mystiken skapas och
upprätthålls av en rad närvarande
skogsväsen som vi värmlänningar

Janne Johansson
Fritidsledare/Fältassistent

054 - 17 21 07
jan.johansson@forshaga.se

Rikstäckande ungdomskulturfestival i Deje
brukar träffa på i trollskogarna.
Aktörerna utgörs av barn, ungdomar och
vuxna från vår kommun.

För deltagarna finns det också en hel
del annat att pröva på under
festivaldagarna. De kan tex välja att
delta i några av de 17 workshops som
erbjuds med ämnen som ukulele,
afrikansk dans, cirkusträning,
effektsmink, musikal och tårtdesign,
för att nämna några. På kvällarna finns
öppen scen, öppen konstverkstad, café,
bad i badhuset och en hel del andra
kringaktiviteter att ägna sig åt. Ett
antal riksungdomsorganisationer
kommer också att finnas på plats för
att presentera sitt arbete.

Bakom kulturfestivalen står en
arbetsgrupp med fem ungdomar som
tillsammans med UKM Värmland, UKM
Sverige och Ungdomscentrum planerar
att genomföra fyra oförglömliga dagar
i Deje i juni när Ung Kultur Möts.

Svenskt Näringsliv genomför varje år
undersökningar av kommunernas
företagsklimat, vilket resulterar i en
rankinglista. Under ”Årligt Värmlands-
möte 2006” den 8 maj delades diplom
för ”Årets uppstickare” ut till den kom-
mun som klättrat flest placeringar i
Värmland (51 st). Ett pris som gick till
Forshaga kommun.

Kommunalrådet Angelica Rage svarade
på frågan om tänkbara orsaker till ut-
nämningen att hon främst såg tre or-
saker. Kommunens arbete med företags-
besök (företagarnas inställning till kom-
munala tjänstemän och politikers atti-
tyd till företagande, samt den kommu-

nala servicen var markant positivare),
arbetet med det kvinnliga företagsnät-
verket, samt det jobb som läggs ned i
Forshaga Företagscentrum.

Forshaga kommun gick från 198 till 147
plats på rankingen.

Priset till bäst placerade värmlands-
kommun gick för tredje året i rad till
Sunne på en 22 plats.
Grattis Forshaga, och grattis Sunne!

Årets uppstickare -Forshaga kommun

Angelica Rage tar emot blommor,
diplom och kram av Region Värmlands

vice ordförande Per Samuel Nisser

Mattias Sköld
Informatör

054-17 20 10
mattias.skold@forshaga.se
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Malin Eriksson
Informatör

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

”Det är vår förhoppning att detta do-
kument skall vara till nytta och nöje
för alla idrottsintresserade och även
fungera som ett historiskt uppslags-
verk för kommande generationer.”
Det står att läsa i ett utkast till det
som ska bli en minnesbok över Fors-
haga Idrottsförening FIF.

Men hur hämtar man på bästa sätt in
materialet till boken? Bäst är att samla
traktens idrottshistoriker vilket så har
skett. Genom att tillsätta en arbets-
grupp bestående av Carl-Eric Johans-
son, involverad i FIF:s styrelse, Ingvar
Börjesson hysteriskt och nostalgiskt
intresserad, Mr FIF himself Sven Svärd
som spelat rekorderliga 584 a-
lagsmatcher i ishockey, kommunens kul-
tur- och fritidschef Jan C Hagstrand
samt historikern Willy Håkansson ska
historien om FIF dokumenteras. Med
hjälp av Bo Bern som bearbetar text-
och bildmaterialet har arbetet i dags-
läget kommit halvvägs. Lagom till 100-
årsjublilet nästa år (15 maj för att vara
exakt) ska boken vara klar.

Boken kommer att baseras på arbets-
gruppens egna minnen och historier
samt återberättande men en hel del
forskande i arkiven har också bedri-
vits. Arbetsgruppen avslöjar att varje
sport som funnits i föreningen presen-
teras var för sig och i kronologisk ord-
ning.

Ett sekels idrottshistoria blir minnesbok

Arbetsgruppen Bo Bern, Willy Håkansson, Sven Svärd,
Carl-Eric Johansson, Jan C Hagstrand, Ingvar Börjesson

Frågan ställs av arbets-

gruppen som gärna vill

komma i kontakt med

kvinnorna på bilden el-

ler med någon som kän-

ner igen dem. Hittills

har arbetsgruppen inte

lyckats identifiera kvin-

norna på bilden och

hoppas nu på tips från

Kontakten-läsarna.

Känner du igen kvinnorna på bilden?

Kom och mjuka upp stela muskler och leder skönt, avslappnat och energigivande ute i det gröna. Qigong är enkelt
och passar alla. Taiji är svårare där man tränar mer balans, koncentration och koordination, som en meditation i rö-
relse. Vi startar tisdagen den 27 juni! Hjärtligt välkommen!

Datum:
Vecka 26, 27 tisdagar och torsdagar (27, 29 juni 4, 6 juli)
Vecka 28,29 tisdagar (11, 18 juli)

Tid:
Taiji 8.30 - 9.15
Qigong 9.15 - 10

Sommar Qigong och Taiji i Deje

Plats och pris:
På gräsmattan utanför Pro/Galleri Tillfället

Kostnad: 40:-/ gång

Gullwi Isaksson 0552-10976  070 5510976
Kinesiskt Taijicertifikat, dipl. Qigonginstruktör
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Bewas Bygg & Montage

Malin Eriksson
Informatör

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

Snabbfrågor till Bengt

Ditt drömyrke som liten?
- Möbelsnickare

På ditt visitkortet står?
- Byggnadssnickare

När du inte jobbar?
- Finns jag i sommarstugan, ägnar tid åt
resor eller utförsåkning vintertid

Ditt viktigaste verktyg i jobbet?
- Kan en snickare klara sig utan ham-
mare? Fast hammaren går ju att ersätta
men glömmer jag mobilen hemma vän-
der jag tillbaka.

Bengt Wallin, ägare till Bewas har sitt
kontor i hemmet på en gård strax ut-
anför Deje och det är i hemmet som
han tar sig tid för en pratstund med
Kontakten. Steget till entreprenörska-
pet, eller snarare skiftet från anställd
till företagare kom 1979, när första
barnet föddes. Han var då anställd på
ett byggföretag och fick inte sin för-
äldraledighet beviljad. Då sa han upp
sig. Gården tog han över 1981, en gård
som gått i arv i flera generationer, med
jordbruk i form av en hönsfarm och po-
tatisodling. Men hela tiden fanns
snickeriet kvar i bilden och fick så små-
ningom allt mer utrymme och 1989 var
året då Bewas registrerades som före-
tag.

Verksamheten är ett byggföretag som
utför allt inom byggnation. Ifrån nybyg-
gen och tillbyggen till renoverings- och
rivningsjobb, takläggning och mark-
arbeten till mur-, puts- och betongjobb,
och företaget sysselsätter i nuläget fem
anställda.

Det råder minst sagt högkonjunktur
inom byggbranschen just nu. Det byggs
överallt och det är svårt att få tag på
folk och hitta underleverantörer. Form-
kurvan på Bewas pekar uppåt. Omsätt-
ningen ökar för varje år tack vare upp-
svinget på all byggnation. Mycket be-

ror också på ränte-
läget som råder för
tillfället, många
väljer att kosta på
sina hus. De pri-
vatpersoner som
anlitar Bewas är de
som främst vill
bygga ut sitt hus
eller bygga nytt.

Under intervjun
ringer telefonen
tre gånger. Två
gånger i mobilen
och en gång i den stationära. Bengt
besvarar samtliga vilket bevisar hur
viktig telefonen är i hans arbete. För
trots att han sitter på kontoret så på-
går Bewas arbete där ute någonstans.
För närvarande jobbas det med fyra
projekt parallellt, ett av dem är tillbygg-
naden på Deje Sporthall. Efter en nå-
got försenad byggstart togs första
spadtaget i oktober förra året och var
tänkt att stå klart i maj. Men på grund
av all den snön som vintern förde med
sig är arbetet försenat en månad. Det
är det största projektet hittills som
Bewas (i samarbete med Hjertstedts
Bygg) tagit sig an, och som bevisar att
även små företag kan utföra stora pro-
jekt.
– Visst fanns det en viss osäkerhet om

att anta utmaningen.
Men arbetet är ju det
samma som med ett min-
dre jobb förutom att ett
större kräver fler under-
leverantörer och att det
är fler nollor i ekonomin
som skiljer, berättar
Bengt. Fast han erkänner
att det varit en tuff tid
och han är lite sliten. Den
här tiden på året är det
som mest att göra. Job-
bet finns ständigt i tan-
karna och med kontoret
i hemmet finns ingen
ordnad arbetstid, ett

vanligt problem hos företagare. Han är
tacksam för en förstående familj.
– Men fördelarna väger upp problemen,
man styr sitt eget jobb, tillägger han.

Hur en ”normal” arbetsdag ser ut va-
rierar från dag till dag. Men generellt
sett består hälften av arbetstiden av
kontorsarbete och resten av att vara
ute på byggarbetsplatserna, där Bengt
såväl delegerar arbete samt själv står
redo med hammaren.
Sin chefsroll kommenterar han såhär:
– Jag är lugn, stressar inte upp och jag
har koll.
Egenskaper som med all sannolikhet är
till stor nytta i rollen som företagare.

Tillbyggnad på Deje Sporthall
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I februari 2006 flyttade Agriffo  till
Forshaga.  Giffe är hans smeknamn, han
är 9 år gammal och är född i Skåne.
Han är en ”fjording”. Han bor på
Bergsgården och sköts dagligen av Jenni
Fransen som är anställd som Plus-
jobbare i projekt ”Forshagahästen”.

Giffe är otroligt lugn och snäll det var
också kravbilden man hade när iden om
att skaffa en egen häst kom upp. Idén
föddes på en samverkansträff mellan
kommunen och arbetsförmedlingen där
olika projekt inför framtida utveckling
dryftas. Hästar och tjejer är ofta en bra
kombination, vi ser flera utvecklings-
områden där vi kan använda Giffe.
Handikappridning är ett område som
är otroligt populärt och där det är svårt
att få tider runt om i länet. Här hoppas
vi på att Giffe skall göra ett bra jobb.

Forshagahästen Giffe

Under 9 veckor i sommar kommer ett
antal feriepraktiserande ungdomar att
tillsammans med Giffe åka runt och
plocka skräp, vi tror att Giffe kommer
att bli lite extra bortskämd under dessa
veckor. Man kan också boka en rundtur
i Forshaga med Giffe, vissa dagar
kommer även  Deje att besökas. Har

du andra funderingar kring Giffe eller
helt enkelt vill boka så hör av dig till
Jenni, tel 0738-095162, eller  AIC tel
0552-10958.

När vi är ute och reser behöver vi ib-
land ta hjälp av lokalbefolkningen för
att finna vägen till olika besöksmål. Vi
minns kanske den gamla kvinnan som
pekade ut vägen till den lilla tavernan i
bergsområdet på Kreta, eller den unga
grabben som tipsade om den bästa
stranden. Vad är det då vi minns? För
egen del är det ofta den hjälpsamhet
många människor visar när man är på
resande fot, och kanske än mer, de le-
enden som fastnar i minnet under lång
tid framöver. Tyvärr minns jag också
den gången vi blev illa bemötta på ett
hotell eller avsnästa då vi frågade nå-
gon efter vägen. Dit reser jag inte
gärna igen. Vi kommuninvånare är
självklart mycket betydelsefulla för
våra tillfälliga besökare. Det är ju inte
bara turistbyråer och hotell som tar
emot turister, det gör en hel plats eller
destination. Idag är konkurrensen om
semesterfirarna stenhård. Många kan
erbjuda paketerade aktivitetslösningar
och de finaste av boendeanläggningar.
Därför måste vi alla tillsammans satsa
på det bästa av värdskap! Det är ett
konkurrensmedel som får semesterfira-

ren att minnas oss, länge. Det föder
också viljan att komma tillbaka.

Blir du osäker när en turist frågar efter
tips på sevärdheter eller efter rätt väg?
Hänvisa till kommunens sommaröppna
turistbyrå! Vill du själv turista i Värm-
land i sommar eller har nära och kära
på besök? Välkommen in så hjälps vi åt
att finna ditt utflyktsmål!

Victoria Karlsson
Turismchef

054-17 20 87
victoria.karlsson@forshaga.se

Where is the tourist office?

Forshaga turistbyrå & Forshagaforsens
Camping & Sportfiskecenter
Industrileden, Forshaga
Tel: 054-172075

Med tillönskan om en solig och skön
semester!

Roger Nilsson
Enhetschef AIC/UC

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se
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Vi behöver Er hjälp !
Våren 2006 inledde AIC  tillsammans
med Kommunteknik ett samarbete för
att sanera Forshaga kommun från allt
”gammalt” klotter. Ambitionen är att
ev. nytillkommet klotter omedelbart
polisanmäls och därefter saneras, helst
inom 24 timmar.

När våren kommer så ”blommar” en del
sådan här problematik upp igen. Vi har
haft en del nytillkommet klotter främst
då i Forshaga med lokalisering Gross-
bolsområdet.

Vår strävan är att det skall vara rent
och snyggt i vår kommun. Våra natt-
patrullerande Paxdeltagare och fält-
assistenter håller ögonen extra öppna
men vi behöver allmänhetens hjälp för
att upptäcka de som utför dessa hand-
lingar så att vi kan få dom att upphöra
med verksamheten.

Vi uppmanar härmed föräldrar och an-
dra vuxna att hålla ögonen extra öppna,
tips för er som förälder är att om er
ungdom har sprayflaskor eller om det
finns spår av färg på händer, kläder el-
ler skor, kläder kan man enkelt byta ut

om man blir nedkladdad skor byter man
inte lika lätt. Skulle så vara fallet så
kan det vara ditt barn som klottrar. Ni
som ser någon som klottrar ta Ert
vuxenansvar och ring polisen, ser ni
något klotter som vi missat att sanera
hör gärna av er till Tommy Jonsson på
AIC 0552-10379 så skall vi sanera om-
gående.

Under årets första 4 månader har 24 st.
ungdomar varit inskrivna i projekt
ungdomsgarantin. Ungdomarna får här
stöd  och ”coaching” i sitt jobbsökeri.
Kommunens två vägledare Lotta Petters-
son och Anki Cooper jobbar i nära sam-
verkan med ungdomar, arbetsförmedling

Hela vintern och våren har de träffats
– varje onsdag eftermiddag. Kvinnor
som kommit hit från andra länder,
forshagakvinnor med intresse för andra
kulturer. Träffpunkten kallas Isabelle,
håller till på B.T.L. Skivsta3 och har
snabbt blivit ett begrepp. Varje gång
ett tema – ofta om mat, barn och –
svenska språket! Ibland en särskild
gäst: Anki Lindh sjöng och berättade
om svensk viskultur med sånger av
många kända svenskar från Carl Mikael
Bellman till Mikael Wiehe.

KLOTTERPROBLEMATIK

Sven-Erik Heggen
Driftschef gatu/park

054-17 20 37
sven-erik.heggen@forshaga.se

Roger Nilsson
Enhetschef AIC/UC

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se

Ungdomar får jobb
och näringslivet. Detta har genererat i
ett som vi bedömer det mycket bra re-
sultat. Av 24 ungdomar som varit
inskrivna har 15 st fått riktiga jobb och
2 har gått till utbildning.
Några har stött på problem som gjort
att man inte kommit vidare utan behö-

ver lite mer tid men gör man en procent-
uträkning och plockar bort de som har
varit sjuka eller flyttat  så har  85 % gått
vidare till jobb eller utbildning. Vår bild
just nu är att ungdomsarbetslösheten
har en positiv utveckling och många får
jobb. Hoppas det håller i sig.

Roger Nilsson
Enhetschef AIC/UC

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se

Isabelle –träffpunkt för internationella kvinnor

Alla forshagakvinnor är välkomna till
Isabelle, som arbetar för ett integrerat
samhälle. Lilian Eriksson från
Studieförbundet Vuxenskolan håller i
trådarna, Röda  Korset välkomnar alla
frivilliga och samarbetet med
kommunens flyktingsamordnare Folida
Apertin fungerar fint.:

- Isabelle är jättebra, senast kom 30
kvinnor från 14 länder! De tycker gemen-
skapen med andra är viktig och att få
veta mer om hur deras nya land fungerar.

Efter ett sommaruppehåll startar
Isabelle igen den 30 augusti.

Gunnar Ström
gunnarstrom@hotmail.com

Foto: Mattias Sköld

Foto: Anzelika Ceirule
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Kampen om dockan stod mellan Paca
(Klara Wikman) och Rosita (Miranda
Ståhlklo) med lumpsamlaren (Elias
Berg) som enväldig domare.

I slutet av maj anordnade
Communicare en träff om entreprenör-
skap på Slottet i Forshaga.
– Istället för att bara informera om
möjligheterna kan vi inspirera genom
att bjuda in föreläsare som startat
egna verksamheter som utvecklats
framgångsrikt, berättade Linda Keller
projektledare på Communicare.
De inbjudna föreläsarna var Linda
Modin Klemner som 22 år gammal och
nybliven mamma startade eget före-
tag och som idag driver den framgångs-
rika modellagenturen Klemner Studio,
och Anna Ekholm som driver företaget
Jobact vilka sysslar med karriärs-

Modellmamma och karriärscoach
inspirerade potentiella entreprenörer

utveckling. Anna har också skrivit bo-
ken ”Drömjobbet” som är kopplad till
SVT:s teveserie med samma namn. De
som anmält sig till träffen var anmärk-
ningsvärt få till antalet, dock fanns
flera kategorier representerade; äldre,
yngre, studerande och företagare, vilka
ville få nyttiga tips och inspiration från
föreläsarna.

Linda Modin Klemner talade öppenhjär-
tigt om vägen till entreprenörskapet.
Om hur hon brottades med myndighe-
ter som vägrade tro på hennes idéer,
om banker som vägrade bevilja lån och
arbetsförmedling som drog in starta-

eget-bidraget och om hur hon ljög om
sin ålder för att människor skulle tro
på henne. Men det hindrade henne inte
från hennes dröm; att göra det hon
ville.

Anna Ekholm gav tips om hur man ska
våga tro på sig själv och det man vill
och passade också på att slå hål på flera
myter om företagande. Dels att många
tycks tro att företagande är något ge-
netiskt som ligger i släkten, det vill
säga att för att lyckas som företagare
förutsätter att någon i familjen är det.
Dels tror många att företagare är på
ett speciellt sätt. Men en företagare
är ju en helt vanlig person.

Trots det låga deltagarantalet var frå-
gorna till föreläsarna var många och
varierande, och de råd som Linda och
Anna delade med sig av var flera; Ställ
frågor till dig själv: Vad är viktigt? Vad
är det bästa alternativet just nu? Vad
är roligast och hur kan det utnyttjas?
Sätt många realistiska mål, mål som
man kan bocka av när det är uppfyllt.
Se till att må bra inför att fatta ett
beslut. Ha en vision dit du strävar och
tyck att du är bra på det du gör. Våga
göra det du vill!

Communicare bjöd in modellmamman Linda Modin Klemner och karriärscoachen
Anna Ekholm till Forshaga. Lina Keller från Communicare i mitten

Malin Eriksson
Informatör

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

Succéföreställning av Kappsäckens 4 Dejeskolan

Mattias Sköld
Informatör

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

samma kväll. Pjäsen som framfördes
var ”Sagan om den övergivna dockan”
skriven av Alfonso Sastre.
Och som de framförde pjäsen. Skåde-
speleri, kostymeri samt dekor (allt egen-

Tack till: Simon, Daniela, Miranda, Klara, Jesper P, Jesper J,
Sofia, Emmy, Sarah, Elias, Alexander, Emma, Jack, Josefin, Frida,
Johanna, samt till Mona Maria och Karin.
Mången nämnd, förhoppningsvis ingen glömd...

Under tre månaders tid har eleverna i
Kappsäckens 4, Dejeskolan haft drama
på schemat. Resultatet visades upp för
skolkamrater i ett välfyllt Folkets hus
efter lunch på torsdagen, men också
för föräldrar, släktingar etc. senare

händigt gjort, ihoplånat, etc) var smått
fantastisk. Jag kan bara konstatera att
skådespelartalanger, ja det finns det
gott om i Deje...
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Röda Korset har hållit två
utbildningsdagar i Första Hjälpen och
Hjärt-lungräddning i Forshaga. Det var
ungefär 30 invandrare och flyktingar
som läser SFI, svenska för invandrare,
som fick undervisning i hur man bäst
hjälper till när någon person i närheten
drabbas av en olycka eller sjukdom.

Trots att kursdeltagarna inte varit i
Sverige så länge, så kom de den 3:e
och den 11:e maj,  femton personer åt
gången, och fick korta teoripass varvat
med praktiska övningar. Genom tydliga
instruktioner och att de skulle träna på
varandra så kunde de lära sig
exempelvis att lägga tryckförband och
att lägga en skadad, medvetslös person
i stabilt sidoläge. Deltagarna lärde sig
bland mycket annat även hur de skulle
hjälpa till vid ett hjärtstopp, bra

Dane Persson, Deje fyllde 65 år i slu-
tet av april. I fjol firade han också 50
år som låtskrivare.

För Dane Persson har musiken betytt
allt sedan han som 10-åring plockade
upp sitt första dragspel. Intresset för
musik och för dragspel var något som
kom från mor och far, som var musik-
aliska och spelade i hemmet i Deje, där
Dane bor än idag. Redan 1955 kompo-
nerade Dane sin första egna låt, Vals
vid Forstjärn. Detta i en tid då intres-
set för dragspelsmusik var stort.

Sedan dess har mycket vatten runnit
under broarna. Och toner ljudit ur Danes
klaviatur för den delen. Över 200 låtar
till dags dato har hunnits med att kom-
ponerats, den senaste från år 2000 ”Vals
vid Igeltjärn”.
-det är svårt att få tiden att räcka till,
säger Dane. Som berättar att visst finns
den där, känslan att vilja komponera ännu
en låt, bara han får lite tid till övers.

Utöver att själv medverkat på skivor
har hans låtar spelats in av ett flertal

Dane Persson -dubbel jubilar

artister. Jokkmokks Jokke spelade in
”jag längtar hem”, 1981 spelade Arne
Rosen Quick in ”Minnet av en gammal
vän” och Cedermarks har spelat in flera
versioner av ”Du får min ros”. För att
nämna några.

Några planer på att trappa ned viss
nyss fyllda 65 har nu inte Dane. I alla
fall inte vad gäller musicerandet. Han

förestår Ransäters Dragspelsexpos mu-
seum och ägnar sig bland annat åt att
sätta ihop skivor på begäran över
internet. Han förfogar redan över ca
5000 låtar som spelats in från skiva till
digital form i dator.
-Men det finns mycket kvar att spela
in är, berättar Dane. Dragspelsmusik
finns i så gott som alla länder, och har
spelats in under en lång tidsperiod, vil-
ket innebär att det finns nära nog oänd-
ligt med material att spela in. Som
medlem i Deje Dragspelsklubb är Dane
också ute och spelar främst runt om i
Värmland.
-Förra året hade vi 42 spelningar i klub-
ben, berättar han. Och som om det inte
vore nog så är Dane tillsammans med
”fjällan” Birgitta, ute och spelar också.
Främst servicehus och äldreboende blir
det som besöks.
-Att glädja andra är det bästa med
musiken, berättar Dane.

Foto: Kiwa foto

Mattias Sköld
Informatör

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

Första hjälpen och hjärt-lungräddning
kunskap om man tänker på att det är
mer än 15 000 personer varje år som
drabbas av detta i Sverige. Vi hade en
trevlig dag och dramatiserade och
spelade teater och med hjälp av smink
arrangerade vi en större olycka, allt
under muntra kommentarer och skratt.

Elienor Lundin
Röda Korset

054-87 02 92

Röda Korsets uppgift är att bidra till
att öka kunskapen om hur man
förebygger skador och tar hand om
skadade och sjuka. På
Räddningsverkets uppdrag utbildar vi i
Första hjälpen och Hjärt-lungräddning.
Vill du veta mer så finns mer
information på www.redcross.se.

Simulerad trafikolycka ingick i
utbildningen

Ellienor visar hjärt-lungräddning för
Anzelika

Foto: Anzelika Ceirule
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JUNI
9 Kl. 19.30  Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-Örnen”. Ängevi Idrottsplats. Entre 30 kr (20 kr ungd./senior)
10-11 juni  Kl. 9  ÖDIK CUP på Tallmovallen Östra Deje. Fotbollsturnering för pojkar födda -94, -95, -96. Fri entré. Arr. Östra Deje IK
11 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
11 Kl. 10  Hemträdgårdens dag i Forshaga Folkets park. byte/försäljning av plantor, växtauktion, servering, lotterier, utställningar och

fiskdamm för barnen. Arr: Forshaga Hemträdgårdsförening
11 Kl. 11  Öppningsdag och invigning av Dyvelstens Flottningsmuséum. Muséet firar 10 år. Värmlands muséums chef och kommunalrådet talar.

Visning av tändkulemotorer, rödfärgstillverkning, flera hantverkare finns på plats. Dragspelsmusik och körsång. Kolbulleservering. Fri entré.
11 Kl. 11  Musikgudstjänst i Forshaga kyrka. Evergreens med Jan Sundqvist och Claes Grumer. Fri entré. Arr. Forshaga kyrka
11 Kl. 17  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
11 Kl. 18-20  Folkdansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
15 Öppningsdag av Butorps sommarcafé. Gå tipspromenad och smaka på sommarens caféerbjudanden.
15 Kl 17  Teaterskoj - sommaruppspel i Forshaga Folkets Park. Unga skådespelare bjuder på en hisnande förställning. Arr. Föreningen

Teaterskoj Vi Unga, Isabel Lindström, Emelie Spjuth Svärd, Studieförbundet Vuxenskolan
16 Kl 17  Teaterskoj - sommaruppspel i Forshaga Folkets Park. Unga skådespelare bjuder på en hisnande förställning. Arr. Föreningen

Teaterskoj Vi Unga, Isabel Lindström, Emelie Spjuth Svärd, Studieförbundet Vuxenskolan
16 Kl. 19  Fotboll div 5 herr ”ÖDIK-Västanviks AIF”, Tallmovallen, Östra Deje. Entré 30 kr
17 Kl. 10  Arbetsdag i Örtagården, Forshaga Hembygdsgård
17 Kl 13  Butorpsloppet. Arr. Butorps sommarcafé
18 Kl. 10-12  Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje SF
18 Kl. 14  Sagoakuten. Barnteater i Forshaga Folkets park
18 Kl. 17  Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
18 Kl. 18-20  Folkdansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille & Ulleruds Folkdanslag
18 Kl. 19  Musik i Sommarkväll. Artist: Mattias von Wachenfeldt. Nedre Ulleruds kyrka
19-21  UKM riksfestival i Deje
19 Kl. 19  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
21 Kl. 19  Trubadurafton. Björn Sandborgh underhåller vid Butorps sommarcafé
21 Kl. 19  Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-ÖDIK”. Ängevi Idrottsplats. Entre 30 kr (20 kr ungd./senior)
26-30 juni  Kl. 9-14  Fotbollsskola på Tallmovallen, Östra Deje. För alla födda mellan 93-97. Ansvarig: Anders Bengtsson, 054-87 23 21. Arr. ÖDIK
23 Kl. 13.30  Midsommarfirande firande på Forshaga Hembygdsgård
24 Kl. 15  Friluftsgudstjänst hos Maja Henriksson, Bäckelid. Medtag kaffekorg och sittunderlag. Arr. Ulleruds församling
25 Kl. 11  Friluftsgudstjänst vid Skidstugan Deje. Medtag kaffekorg. Arr. Ulleruds församling
25 Kl. 17  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
28 Kl. 19  Fotboll div 5 herr ”ÖDIK-Ämterviks FF”, Tallmovallen, Östra Deje. Entré 30 kr

JULI
1 Kl. 11-16  Öppet hus på hembygdsgården i Övre Ullerud. Info. och visning av hantverk, servering. Arr. Övre Ulleruds Hembygdsförening
2 Kl. 17  Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
3 Kl. 19  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
5 Kl. 19  Arbetsdag i Örtagården, Forshaga Hembygdsgård
7 Kl. 16  Rosbedömning vid Örtagården, Forshaga Hembygdsgård. Ta med en ros för bedömning.Arr: Forshaga Hemträdgårdsförening
8 Kl. 10  Vi rensar och sköter om Örtagården på Forshaga Hembygdsgård. Arr: Forshaga Hemträdgårdsförening och Forshaga Hembygdsförening
8 Kl. 18  Sommarkväll på Arnäs, Forshaga Missionskyrka
9 Kl. 10-12  Blomstervandring. Gröna gången i Deje. Samling vid Nedre Ulleruds kyrka. Fika medtages. Mer info: 054-87 45 05. Arr.

Värmlands Botaniska förening, SMF
9 Kl. 11  Musikgudstjänst i Forshaga kyrka. Klassisk musik med Marika Gejrot och Roman Hengge. Fri entré. Arr. Forshaga kyrka
9 Kl. 15  Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården, Edeby. Arr. Ulleruds församling
9 Kl. 17  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
12 Kl. 17  Kaninhoppning. Värmlands kaninhoppare vid Butorps sommarcafé
13 Kl. 17  Hopptävling på Bergsgården. Fri entré. Arr. Bergsgårdens Ryttarsällskap
16 Kl. 17  Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
17 Kl. 19  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
17-21 juli  Golfvecka i Dömle. Arr. Forshaga Golfklubb
22 Kl. 18  Sommarkväll på Arnäs, Forshaga Missionskyrka
23 Kl. 11  Musikgudstjänst i Forshaga kyrka. Jazz surprise, pianojazz med Anders Wihk. Fri entré. Arr. Forshaga kyrka
23 Kl 14  ”Lilla Don Quijote” Barnteater i Forshaga Folkets park
23 Kl 17  Metartävling. Anmälan vid caféet fr.om. kl 16. Arr. Butorps sommarcafé
23 Kl. 17  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
23 Kl 19  Musik i Sommarkväll. Artister: Karin och Johan Birgersson, Jan Bark. Övre Ulleruds kyrka
24 Kl. 19  Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
26 Kl. 19  Från Cohen till Taube. Visor i sommarkväll med Mats Klingström på Dyvelstens Flottningsmuseum. Förköp: 054-87 12 26
26 Kl. 19  Sångkväll med Övre Ulleruds kyrkokör på Butorps sommarcafé. Arr. Butorps sommarcafé
29 Kl 11 Banhoppsträning för häst i Butorp. Arr. Butorps sommarcafé
30 Kl. 17  Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
31 Kl. 19  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF

            Detta händer i sommar i
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 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

AUGUSTI
2 Kl 19.30 Forshaga Kammarmusikdagar 2-4 augusti. Musiker med

rötter i bygden vänder åter tillsammans med andra celebra gäster
bl.a. Stina Ekblad, Karl-Magnus Fredriksson, Bengt Berg. Invigning-
skonsert i Övre Ulleruds kyrka

2 Kl. 19  Dragspelsunderhållning i Butorp. Deje Dragspelsklubb spelar
på Butorps sommarcafé

3 Kl. 13  Forshaga Kammarmusikdagar 2-4 augusti. Lunchkonsert i
Dömle

3 Kl. 19  Packmopedsturné 2006 på Dyvelstens Flottningsmuséum.
Göran Samuelsson, Wille Crawfoord, Claes Jansson,Marie Bergman,
Plura Jonsson, Bengt Berg, Lasse Englund m.fl. Förköp: 054-87 12 26

3 Kl. 19  Arbetsdag i Örtagården, Forshaga Hembygdsgård
3 Kl. 19.30  Forshaga Kammarmusikdagar 2-4 augusti. Kvällskonsert i

Nedre Ulleruds kyrka
4 Kl. 13  Forshaga Kammarmusikdagar 2-4 augusti. Lunchkonsert i

Dömle
4 Dans till Torgny Melins orkester i Forshaga Folkets park. Arr:

Karavanen i samarbete med AIC
3 Kl. 18.30  Forshaga Kammarmusikdagar 2-4 augusti. Finalkonsert i

Forshaga kyrka
4 Kl. 19.30  Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-Nordvärmland”. Ängevi

Idrottsplats. Entre 30 kr (20 kr ungd./senior)
6 Kl. 17  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
9 Kl. 19  Rovdjursprat med Per Larsson på Butorps sommarcafé. Arr.

Butorps sommarcafé
11 Kl. 19  Klarälvskväll - Kôlbullekväll vid färjeläget i Edeby. Samling vid

Klarälvens strand. Kolbullegrillning, musik och historieberättande.
Mer info: 0552-108 03. Obs! Kvällen kräver uppehållsväder. Arr. Övre
Ulleruds Hembygdsförening

11 Kl. 19:30  Fotboll div 5 herr ”ÖDIK-IF Örnen”, Tallmovallen, Östra
Deje. Entré 30 kr

12 Kl. 9  Dressyrtävling på Bergsgården för ponnyhästar. Fri entré. Arr.
Bergsgårdens Ryttarsällskap

12-13 augusti Kl. 18  Tältmöte med Pingstkyrkan i Deje. Sång, musik och
tal. Plats: På spåret mellan kiosken och Forstjärn. Arr. Pingstkyrkan i
Deje, tel: 0552-101 83

13 Kl. 10  Arnäsdagen, Forshaga Missionskyrka
13 Kl. 11  Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården Deje. Arr. Ulleruds

församling
13 Kl. 11  Musikgudstjänst i Forshaga kyrka. Jazz och folkliga koraler

möter pianomusik av Chopin och Liszt. Artister: Caroline Stegenius och Martin Edin. Fri entré. Arr. Forshaga kyrka
13 Kl. 17  Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
14 Kl. 19  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
16 Kl. 19  Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-Årjäng”. Ängevi Idrottsplats. Entre 30 kr (20 kr ungd./senior)
16-18 augusti Kl. 19  Tältmöte med Pingstkyrkan i Deje. Sång, musik och tal. Plats: På spåret mellan kiosken och Forstjärn. Arr. Pingst-

kyrkan i Deje, tel: 0552-101 83
19-20 augusti Kl. 9  ÖDIK FLICKCUP på Tallmovallen, Östra Deje. Fotbollsturnering för flickor födda -95, -96, -97. Fri entré. Arr. Östra Deje IK
19-20 augusti Kl. 18  Tältmöte med Pingstkyrkan i Deje. Sång, musik och tal. Plats: På spåret mellan kiosken och Forstjärn. Arr. Pingst-

kyrkan i Deje, tel: 0552-101 83
19 Kl. 14  ”Titti och Fiffi på badresan” barnteater i Forshaga Folkets park
19 Kl. 15  Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-Fagerås”. Ängevi Idrottsplats. Entre 30 kr (20 kr ungd./senior)
20 Världens fest på Dyvelstens Flottningsmuséum. En dag fylld av spännande upplevelser. Dans, musik, mat och kulturella möten mellan

nya och gamla svenskar.
20 Kl. 9  Dressyrtävling på Bergsgården. Fri entré. Arr. Bergsgårdens Ryttarsällskap
20 Kl. 17  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
20 Kl. 19  Musik i Sommarkväll. Artist: Bo Landberg. Nedre Ulleruds kyrka
25 Kl. 19  Fotboll div 5 herr ”ÖDIK-Kils AIK”, Tallmovallen, Östra Deje. Entré 30 kr
26 ÖDIK 75 år. Jublieumsfest med olika aktiviteter under dagen på Tallmovallen, Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
26 Kl. 12-17  Hantverks- och utställningsdagar på Forshaga Hembygdsgård
26 Kl. 14  Bodils Minicirkus i Forshaga Folkets park
27 Kl. 12-17  Hantverks- och utställningsdagar på Forshaga Hembygdsgård
27 Kl. 17  Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
28 Kl. 19  Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
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Så heter det nya evenemang som äger
rum i Forshaga kommun den 2-4 au-
gusti. Vår kommun har fostrat den
nya generationens musiker. De unga
och hyllade violinisterna Anders
Lagerqvist och Per Öman med rötter
i kommunen vänder nu åter till sin
hembygd. Med sig har de celebra gäs-
ter, bland andra hovsångaren Karl-
Magnus Fredriksson, Dramaten-
skådespelaren Stina Ekblad och den
värmländske poeten Bengt Berg.

Anders Lagerqvist och Per Öman, som
numera bor i Stockholm studerade som
unga vid Forshaga kommunala musik-
skola. De började spela fiol när de var
åtta år. De har mycket att tacka fiol-
läraren Peter Sundqvist och den kom-
munala musikskolan. Att kommunala
musikskolan i Forshaga blev deras in-
trädesbiljett till vidare studier är bå-
das fasta övertygelse. Som medlem i
olika kammarmusikkonstellationer har
Anders Lagerqvist spelat världen över.
Per Öman är en av grundarna till
Yggdrasilkvartetten och har med den
turnerat i stora delar av världen. Idag
ingår han i Sveriges Radios Symfonior-
kester och är även medlem i Nya Sten-
hammarkvartetten som idag har en
ställning bland landets främsta.

– Huvudanledningen till kammarmusik-
dagarna är att vi tycker det är så van-
sinnigt kul att kunna erbjuda vår hem-

bygd konserter på absolut högsta
konstnärliga nivå samt att ta våra
musikkollegor till miljöer där vi själva
tog våra första steg mot en karriär som
professionella musiker, säger Anders
Lagerqvist.
– Vi vill göra kammarmusikdagarna till
en årligen återkommande händelse som
kvalitetsmässigt hamnar i framkant
bland redan etablerade evenemang
som erbjuder klassisk musik i Sommar-
sverige, säger Per Öman.

Vad kommer publiken att få uppleva?
– Publiken kommer att få möta natio-
nellt firade ensembler. Vi har lagt ribban
högt med ett starkt startfält som vi är

övertygade om faller regionen i sma-
ken. Det är Mozart-år så självfallet bju-
der vi på en del Mozart men också en
del Brahms och Beethoven, säger An-
ders Lagerqvist. Kammarmusik är ge-
nerellt sett en smal genre men
kammarmusikdagarna i Forshaga kom-
mer att uppvisa en större bredd, där
musik varvas med läsning. Stina Ek-
blad med sin karakteristiska finlands-
svenska kommer att läsa texter till
musik.

Konserterna äger rum i kommunens
kyrkor; Övre Ullerud och Nedre Ullerud,
Forshaga samt Dömle. Lokalerna är
idealiska dels för kammarmusik som
konstform men särskilt för akustiken
som kyrkorna erbjuder. Att spela klas-
sisk musik på mindre scener som dessa,
skapar dessutom utrymme för det per-
sonliga. Tanken är att publiken ska
komma nära artisterna, att det ska bli
lite av ett möte, resonerar Per Öman.

Behöver kommunen ett sådant här
evenemang?
– Nej, regionen behöver ett sådant här
evenemang, Värmland behöver en
kammarmusiksatsning av den här ka-
libern. Vi vill med högsta konstnärliga
nivå och artister av internationell topp-

Medverkande

Stina Ekblad (recitation), Karl-Magnus Fredriks-

son (baryton), Nya Stenhammarkvartetten, Bengt

Berg (poet), Kristian Möller (klarinett), Johan

Ullén (piano), Lars-Inge Bjärlestam (cello), Ul-

rika Hebbe (piano), Staffan Ebbersten (violin),

Elain Olsson (piano), Roger Olsson (violin), Ing-

egerd Kierkegaard (viola).

Per Öman och Anders Lagerqvist återvänder till sin hembygd i sommar, då som
konstnärliga ledare för Forshaga Kammarmusikdagar. Foto: Jan-Olav Wedin

Konstnärliga ledare: Anders Lagerqvist (violin), Per Öman (violin)

 Forshaga Kammarmusikdagar 2-4 augusti

Foto: Cato Lein
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Tid och plats

Onsdagen 2 augusti kl 19:30:

Invigningskonsert i Övre Ulleruds

kyrka

Torsdagen 3 augusti kl 13:00:

Lunchkonsert i Dömle Kyrkolokal

Torsdagen 3 augusti kl 19:30: Kväll-

skonsert i Nedre Ulleruds kyrka

Fredagen 4 augusti kl 13:00:

Lunchkonsert i Dömle kyrkolokal

Fredagen 4 augusti kl 18:30: Final-

konsert i Forshaga kyrka

Mer info:
www.forshaga.se/kammarmusikdagar

klass placera Forshaga Kammarmusik-
dagar på kartan bland landets övriga
festivaler, säger Per Öman.
– Det här ses som ett kvitto på vår sats-
ning på unga musiker och den kommu-
nala musikskolan. Musiken har alltid
haft en stor plats i kommuninvånarnas
hjärta. Allt från Musikkår, Musikcirklar,
Forshaga Manskör, flera kyrkokörer,
andra körer till rock- och
hårdrocksfestivaler. Jag är oerhört glad
att vi med gemensamma krafter och
med stöd även utifrån nu kan genom-
föra ett kammarmusikevenemang i vår
kommun. Jag hoppas att det blir en tra-
dition och att vi därmed kan använda
det i marknadsföringssyfte, säger
Angelica Rage, kommunalråd i Forshaga
kommun.

Vad vet era kolleger om kommunen?
– Forshagas geografiska läge, en del
av dem är värmlänningar själva. Pia-
nisten Johan Ullén är dessutom mycket
förtjust i flygeln och akustiken i Övre
Ulleruds kyrka, berättar Anders.
Och scennerverna?
– Viss nervositet finns, det vore kon-
stigt annars, säger Per.

Malin Eriksson
Informatör

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

Malin Eriksson
Informatör

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

Inne på Lyckan ute på nätet

Personalen på Inne på Lyckan, Britt-Marie Ehrndal, Ingalill Nihlman och
Björn Noreklint. Saknas på bilden gör Birgitta Kästel.

Går det att sälja symaskiner och ty-
ger via Internet? Företaget Inne på
Lyckan är ett bevis på att det går. Med
hjälp av en webbbyrå har de via sin
hemsida startat inte mindre än tre
webb-butiker, och ytterligare två är
på gång.

– När idén till den första webb-butiken
dök upp var min första fråga; Går det
verkligen? Men när försäljningen väl var
igång kunde jag konstatera; Varför har
ingen gjort detta tidigare? säger äga-
ren Björn Noreklint.

Tillsammans med Britt-Marie Erndahl
driver han sedan sex år tillbaka Inne på
Lyckan. Företagsnamnet ger en anty-
dan till dess geografiska läge. I områ-
det Lyckan utanför Forshaga, lantligt
vackert och intill Acksjöns strand finns
gardin- och heminredningsbutiken på
drygt 200 kvadratmeter. Där finns ty-
ger och inredningsdetaljer, symaskiner
och en tapetserarverkstad för möbel-
renovering. Kunderna strömmar till från
hela Värmland, såväl privatpersoner
som företag. Men i och med webb-bu-
tikerna har nu kundkretsen breddats
rejält.

– När vi förra året fick frågan om att bli
återförsäljare av Bernina symaskiner
berättade vi om våra idéer kring
Internethandel och de ansåg att det var
en bra idé att sälja deras produkter via
vår hemsida, berättar Björn.
Sagt och gjort, en webb-butik med för-
säljning av Bernina symaskiner blev
snart verklighet, och inte långt efteråt
kom webb-butiken med försäljning av
tyger från Häggåstrand. Därefter kom
en webb-butik enbart med försäljning
av tillbehör till symaskinerna. Inom kort
är det också möjligt att köpa gardin-
stänger samt funktionstyger som sägs
rena luft och ska vara bra för allergi-
ker.
– Enligt vår vetskap finns ingen webb-
butik i vår bransch i Sverige och våra
leverantörer har enbart varit positiva
till att vi säljer deras produkter via
Internet. Vi kan varmt rekommendera
andra företagare att åtminstone tänka
tanken om Internethandel. Våga se
Internets möjligheter och våga testa,
avslutar Björn.
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Forshagadagarna och återinvigning av Folkets park

Efter en tids regnande och mulen vä-
derlek sken det upp lagom till åter-
invigningen av Forshaga Folkets park
den 27 maj. I strålande solsken
balanserades det på drickabackar,
fyndades bland loppisstånd, kanin-
hoppades och dansades det. Pepitas
mopedrally lockade 116 ekipage, och
under dagen räknades inte mindre än

1000 besökare in i parken.
Succé var ordet. Samma dag
var också avslutningsdagen på
Forshagadagarna med en
mängd aktiviteter och extra-
erbjudande ifrån handlarna
längst med Storgatan och
Bruksgatan. På torget kunde
de lite mindre roa sig med en
åktur i tivolits attraktioner,
eller kanske i den populära
hoppborgen.

Nader Hafizi lyckades tangera rekor-
det på 22 st  drickabackar

Politikerkamp på dansbanan,
Rage vs Myreback

Mattias Sköld
Informatör

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

Ulleruds Teateraktörer hjälpte Hugo
Jonasson att förvandlas till troll
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LÄSTIPS från Biblioteket

BARN/UNGDOMSBÖCKER

Forshaga
Måndag 14-19
Tis - fre 10-14

Deje
Måndag 14-19

Tis och tors stängt
Ons - fre 10-14

I spindelns nät
Lippman Laura
Mark Rubins familj är försvunnen och
polisen kan inte göra något, eftersom
allt pekar på att de gett sig av frivil-
ligt. Den framgångsrike pälshandlaren
vänder sig därför till privatdetektiven
Tess Monaghan, verksam i Baltimore, i
hopp om att hon ska kunna hjälpa ho-
nom att hitta hans hustru Natalie och
deras tre barn. Tess vet inte riktigt hur
hon ska bemöta Rubin – en förmögen
ortodox jude som vägrar att skaka hand
med okända kvinnor och som delger
Tess viktig information under stort mot-
stånd, eftersom både hans uppfostran
och hans religion förbjuder honom att
vara uppriktig mot främlingar.
  Tess är snart rymlingarna på spåren
och hon begriper att motivet till Natalie
Rubins hänsynslösa flykt återfinns nå-
gonstans mitt emellan det som Mark
Rubin inte berättar och det han vägrar
att inse. Ett intrikat nät av svek och
hämnd börjar framträda, där gamla
oförätter föder ilska och leder till des-
perata handlingar- till och med mord.
Plötsligt anar Tess att mycket mer står
på spel än Natalies envisa stolthet:
framtiden för hennes tre oskyldiga barn
hänger på den sköraste tråd..

Manning Sarra
Eddies dagbok
8 april
Jag har ett foto på
mig och Dylan
instoppat i min dag-
bok. Vi står på
däcket till färjan på
väg tillbaka från

Under veckorna 27-32 finns
badvärdar vid Skivtjärn

varje dag mellan kl.
10.00 - 17.30.

(med reservation för väderleken)

Vi har servering med glass,
dricka och godis.

Vi har också simmärkestagning.

Välkomna till vattenpärlan i
Forshaga Kommun!

Deje Simhall

Visste du att...
Du kan låna tidskrifter på

biblioteketSchrader Erik
Lär dig teckna Monster
I denna bok kan du lära dig teckna alla
möjliga olika sorters monster. Det är bra
fantasin som sätter gränser för hur dina
monster ska se ut. Med hjälp av väg-
ledning steg- för- steg, goda råd och tips
kommer du snabbt att kunna teckna
monster som är fulla av liv. Det är bara
att sätta igång! Övning ger färdighet.

Frankrike. Han ser onekligen ut att vara
lycklig över att vara min pojkvän. Men
de senaste veckorna har jag gjort den
oväntade upptäckten att det inte är alls
som jag trodde att ha en pojkvän. Nej.
Stryk det där. Det är precis som jag
trodde att det skulle vara att ha Dylan
som pojkvän.

Efter att ha flörtat hopplöst länge blev
Edie och Dylan äntligen tillsammans när
de var på klassresa i Paris. Men vad
gör man sen, när man väl nått det där
målet? Hur får man det att funka när
pojkvännen fortsätter att vara knepig
och hemlig- trots att man blivit ihop?

Det här är den andra av Edies tre dag-
böcker. Håll utkik efter ”Kyssar i Pa-
ris” och ”Hatade älsklingar”

Öppettider i sommar
(12 juni-21 augusti)

OBS! Vecka 29-30 (17-28
juli) helt stängt i Deje

Jag heter Ulrika
Svensson och
från 1 april job-
bar jag som bib-
liotekarie på
Forshaga biblio-
tek. Jag vill för-
söka utveckla biblioteksverksamheten
i Forshaga kommun till moderna bib-
liotek för framtiden. Som vi alla vet
består ju Forshaga bibliotek av två bib-
liotek – ett i Forshaga och ett i Deje.
Jag vill att biblioteket ska anpassa sig
efter de behov som finns i kommunen
därför kommer jag jobba med att för-
söka utreda vad ni som bor i kommu-
nen vill ha av oss. Sen kan vi försöka
utveckla biblioteken till moderna
informationscentrum men också till en
plats där alla kommuninvånare ska
känna sig hemma.

Naturligtvis kommer jag också bevaka
utvecklingen av det nya lärcentrat, där
ju också ett nytt bibliotek är
inplanerat. Detta tycker jag är extra
spännande och jag hoppas kommunen
får ett nytt bibliotek som vi alla kan
vara stolta över.

Vi ses på biblioteket!
Ulrika Svensson

För fjärde året i rad arrangerades på
Kristi himmelfärdsdag samlarmässan

Samlarmässa lockade rekordpublik

Mattias Sköld
Informatör

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

Ingemar Hansson, arrangör av
Forshagamässan och vykorts-
samlare, hjälper gärna till

Vykort och kuriosa i Ängevi ishall. Med
drygt 600 besökare den största hittills.

46519kontakten4.p65 2006-05-30, 13:1519



20

KONTAKTEN

Malin Eriksson
Informatör

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

Nassrin Quanbar var tidigare rädd för
vatten och kunde inte simma. Idag
hoppar hon utan problem ifrån hopp-
tornet i Deje Simhall. Detta tack vare
simskolan för invandrarkvinnor.

Nassrin Quanbar är
en av de kvinnor som
nyligen lärt sig
simma i Deje Sim-
hall

SFI  Svenska Simskola för invandrare

Folida Apertin arbetar som flykting-
samordnare i Forshaga kommun. Hon
upptäckte att det fanns ett stort in-
tresse från invandrarkvinnor som ville
lära sig simma.

– Vissa länder tillåter inte att kvinnor
får besöka vare sig badhus eller bad-
stränder vilket gör att få kvinnor får
lära sig simma, säger Folida.
Folida tog kontakt med Annika Karls-
son på Deje Simhall som möjliggjorde
en simskola för invandrarkvinnor. In-
tresset har varit stort och nu är man
inne på tredje gruppen.
I den andra gruppen som ordnades gick
Nassrin Quanbar. För henne handlade
skolan om att övervinna sin rädsla för
vatten. Hon anser att det är viktigt att
kunna simma, både för sin egen och
för andras säkerhet och hon är tack-
sam över stödet från personalen i sim-
hallen.

... Böret Segolsson, projektledare
för Regionalt Resurscentrum för
kvinnors entreprenörskap och
företagande i Värmland (RRC), som
under våren ordnade en träff i
Forshaga för Värmlands kvinnliga
nätverk.

Vad var syftet med mötet?
– Dels höra vad de olika nätverken
har för aktiviteter inplanerade men
också lyssna till deras önskemål och
om det finns behov som vi på RRC,
Almi och andra organisationer kan
bistå med. Dels för att samla länets
nätverk och ta del av varandras er-
farenheter. Detta var varken första
eller sista gången vi ordnar en så-
dan här träff. Denna gång kom ini-
tiativet från Kristina Karlsson, ordf
i Forshaga kvinnliga företags-
nätverk.

Vad pratade ni om?
– Kvinnors företagande i Värmland
och om vikten av att jobba tillsam-
mans, såväl inom nätverken som
över kommungränserna, samt för-
slag på aktiviteter som kan göras ge-
mensamt. Vi jobbar ju utifrån må-

let att få in fler kvinnor i näringsli-
vet samt att göra befintliga företag
som drivs av kvinnor starkare. Vi
måste gemensamt sträva efter ökad
jämställdhet inom näringslivet.
Kvinnligt entreprenörskap i Värm-
land fungerar generellt sett relativt
bra, men det finns en del brister,
bland annat i hur kvinnor bemöts i
olika myndighetskontakter, kommu-
ner och banker etc. De känner sig
inte sedda. Och det är något vi
måste jobba vidare med.

Vad gav mötet?
– För vår del fick vi en tydlig bild för
vad nätverken har för behov. 19 per-
soner kom och 10 nätverk från Värm-
land fanns representerade. Men
framför allt var detta en bra mötes-
plats. Framåt höstkanten kommer
RRC och Almi att bjuda in till ny
nätverksträff för alla kvinnliga nät-
verken i Värmland.

Malin Eriksson
Informatör

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

Hallå där...
Sommarevenemang på

Dyvelstens Flottningsmuseum

Information om parkering
Antalet parkeringsplatser är tyvärr be-
gränsat på området. Vid större evene-
mang kan man parkera nere vid älven

strax söder om museet. Därifrån finns en
några hundra meter lång gångväg, liksom
från parkering vid Löveds gravfält strax
norr om museet. Tänk på att respektera
de boende utmed vägen och följ skylt-

ningen hela vägen förbi gravfältet. Gång-
vägen börjar vid parkeringen!

11 juni
Invigning av 10-årsjubileet

26 juli
Viskväll med Mats Klingström

3 augusti
Packmopedsturné

20 augusti
Världens fest

Har du foton från
flottningen på Klarälven?

Vi tar gärna emot dem till vår samling.
Antingen som gåva eller som lån.

Vi ser gärna att det finns uppgifter
om när och var bilderna är tagna,

samt namn på personer.

Under tiden 11 juni – 20 augusti
är du välkommen att lämna bilderna

på flottningsmuseet.

Dyvelstens flottningsmuseum
Lena Eriksson Tel: 054-87 12 26

46519kontakten4.p65 2006-05-29, 11:5520



21

KONTAKTEN

Lördagen den 13 maj hade vi en Prova
På Dag För Tjejer på station 170 i Fors-
haga , för att testa hur det är att jobba
inom räddningstjänsten. Fyra stycken
glada tjejer hade läst vår annons i
Knutpunkten och kom till samlingen
klockan 10.00. Vi ville ge tjejerna en
inblick i hur det är att jobba som
deltidsbrandman i Forshaga.

Personalen inom LSS-verksamheten i
Forshaga kommun har under våren gått
en utbildning i handikappvetenskap
som motsvarar 5 högskolepoäng. Kurs-
deltagarna som var 25 stycken arbetar

Utbildning i handikappvetenskap för kommunanställda

som personliga assistenter och habili-
teringsassistenter. Kursen behandlar
ämnen som integritet, bemötande,
etiska frågor, föräldraskap och livskva-
litet. Kursen syftar till att ge persona-
len verktyg att kunna ge den funktions-

hindrade ett gott liv. Kursen har enligt
deltagarna tjänat till uppdatering, ef-
tertanke och inspiration.

Lisa Rydberg
Enhetschef LASS

054-17 20 65
lisa.rydberg@forshaga.se

Prova På Dag För Tjejer på station 170 i Forshaga

Christina, Jeanette, Anna och Veronica
samlades i teorisalen för en genom-
gång, innan vi startade med att se vad
som finns i våra bilar. När genom-
gången var klar så började dom prak-
tiska sakerna. Man fick sätta ihop ste-
gar så att man kunde nå taket.

För att träna och krypa i mörker och
värme måste utrustningen var ok, här
kollar Mattias så att allt är bra innan
man går in i bastun som är mörk och
håller 100 graders värme.

Att få ut en skadad person ur en bil
kan vara mycket svårt, går det inte att
få ut dom genom dörrarna måste man
ta till andra metoder.

För att få fram vatten måste pumpen
startas och kranarna öppnas innan man
kan börja spruta.

Kanske måste man såga glas, klippa
och sedan lyfta av taket.

Efter att ha gjort ”bastudelen” blir man
trött och varm, då är det gott med
vätska när vi går igenom dagens öv-
ningar. Vid avslutningen fick vi en
mycket positiv inställning från tjejerna
som tyckte att dagen var lyckad. Kan-
ske kan det bli fler om intresse finns.
Mer bilder finns på vår hemsida
http://web.telia.com/~u18001231/

Mattias, Niklas och Hans-Eric
      Station 170 Forshaga

070 - 571 52 50
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24-30 april gick Håll Sverige Rents na-
tionella kampanj ”Skräpplockardagarna”
av stapeln i år. I Forshaga ställde över
430 (rekord!) förskolebarn upp och stä-
dade runt sina förskolor under veckan.
Som belöning bjöd Miljö- och bygg-
förvaltningen på glass när de fyllda
sopsäckarna hämtades. Tack till alla barn
och vuxna för den stora miljöinsatsen!

Tema juni: Solenergi
Solenergin är gratis, förnyelsebar och
kan användas utan miljöpåverkan. Se-
dan den 1 juli 2000 ger staten
engångsbidrag till installation av
solvärmeanläggning i småhus, flerbo-
stadshus och bostadsanknutna lokaler.
Länsstyrelsen beslutar om bidrag och
har mer information och ansöknings-
blanketter. Kanske kan detta vara nå-
got för Dig! Kontakta gärna våra
energirådgivare för mer information.
Bertil Ahlin: 0554-194 12 eller Kåre
Arvidsson 0554-193 75.

Tema juli: Biltvätt
Skulle du vattna ditt trädgårdsland med
spillvatten från biltvätten? Ren
instiktivt svara vi nog alla nej på den
lite tillspetsade frågan. Och i det här

”Teckna ditt eget påskbrev med miljö-
budskap!” Så löd utmaningen i Miljö-
och byggförvaltningens påskbrevs-
tävling för årskurs 0 – 6. 103 stycken
fina, kluriga och färgglada bidrag läm-
nades in. Nu har vinnarna utsetts:
Eric Johansson, förskoleklassen, Blå
huset, Grossbolsskolan
Hanna Olofsson, klass 1, Blå huset,
Grossbolsskolan
Emelia Larsson, klass 2, Centralskolan
Elin Forsberg, klass 3, Blå huset,

Grossbolsskolan
Kjell Larsson, klass 4, Centralskolan
Therese Dahlström, klass 5, Lila huset
Grossbolsskolan
Sanna Jonsson, klass 6, Lila huset,
Grossbolsskolan
GRATTIS!
Vinnarna kommer att meddelas person-
ligen.

Inspirerande och lärorika miljöteckningar!

 Samåkande kycklingar slår ett slag
för miljön. Ett av många fina bidrag i

tävlingen

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Vilka miljöhjältar
vi har i vår kommun!

På lördagen var det sedan Öppet Hus
på Katrinebergs Återvinningscentral i
Deje. Trots regn var det verkligen full
rusch! Personal från KommunTeknik och
Miljö- och byggförvaltningen fanns på
plats för att hjälpa till med sop-
sorteringen och svara på frågor om bl
a farligt avfall. I höst planeras för en
heldag med information och
sorteringshjälp vid återvinnings-
centralen.

Miljöhjältarna på förskolan Vitsippan
mumsar på belöningen de fått efter

skräpplockningen

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Miljöutställningen ”Pannkaksloppet”
har under april och maj visats på bib-
lioteken i Deje och Forshaga.
”Pannkaksloppet” är en utställning om
matens miljöfrågor och beskriver en
pannkakas väg från jord till bord. Ge-
nom att öppna luckor, snurra på snurror
och dra i spakar fick besökarna infor-
mation om produktionen av mjöl, ägg
och mjölk i olika produktionsformer:
hur miljön påverkas och hur djuren har
det, hur maten transporteras samt
inköpstips för ett mer hållbart sam-
hälle. Kopplat till utställnigen fanns
även en tipspromenad på temat eko-

Miljöalmanackan 2006
fallet kan vi lita på vår instinkt. När-
mare 30 miljoner personbilstvättar om
året i Sverige ger idag upphov till ut-
släpp som totalt motsvara minst 100
kg kadmium, 25 ton zink, 4 ton bly,
krom och nickal samt 2000 ton olja!
Eftersom så mycket föroreningar tvät-
tas av våra bilar ska inte bilen tvättas
på gatan, gården eller p-platsen. Tvätt-
vattnet rinner då ut i dagvattenbrunnar
och går orenat ut i Klarälven. Åk istäl-
let till en ”biltvätt” eller ”Gör det själv-
hall” där smutsvattnet tas om hand och
renas. Använd miljömärkta biltvätt-
medel och andra bilvårdsmedel i första
hand.

logiska livsmedel. Under juni rättas
inkomna svar och vinnarna kommer att
meddelas personligen.

Välj ekologiska pannkakor!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se

Elever från Centralskolan kikar på
utställningen

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se
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Snart stundar semester och många åker
utomlands. Det finns många tips för att
semestern ska bli så lyckad som
möjligt. Först och främst är det viktigt
att tänka efter före. Vilka krav ställer
Du på resmål, resans innehåll, hotell
mm? Arrangören ska kunna ge svar på
frågor om resmålet, inkvarteringens
standard, t ex läget,
handikappanpassat etc. Tänk på att
standarden mellan olika länder skiljer
sig åt.

Läs igenom avtalsvillkoren i katalogen
när Du har bestämt resmål. Bokar Du
över telefon, be att researrangören
skickar villkoren till Dig. Om Du bokar
över Internet, läs igenom
avtalsvillkoren innan Du gör Din
beställning. Köpet av resan är bindande
när arrangören har bekräftat
beställningen och resenären betalat
överenskommen anmälningsavgift.
Kontrollera att bekräftelsen stämmer
med Din beställning. Om Du är under
18 år och ska resa ensam måste Du ha
ett intyg från Dina föräldrar om att de
godkänner resan (avtalet).

Har Du köpt en paketresa är det bra
att veta om researrarngören har
resegaranti. Om arrangören går i
konkurs eller om resan blir inställd eller
avbruten av annan anledning kan Du
som resenär få ersättning ur
resegarantin. Köper Du en resa som är
arrangerad av ett utländskt företag
men säljs i Sverige är det
återförsäljaren som ska ha resegaranti.
Har Du bara bokat en flygstol kan den
också omfattas av av resegarantin om
denna transport sker tillsammans med
andra paketresor. En vanlig
reguljärbiljett är däremot inte skyddad
av resegarantin. För att kontrollera om
resegaranti finns kan Du ringa till
Kammarkollegiet, telefon 08-700 08 00,
www.kammarkollegiet.se.

Du är som resenär skyldig att ha giltigt
pass och visum. Arrangören ska

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

Restips
informera Dig om vad som krävs.
Arrangören ska vidare informera om
hälsobestämmelser,
t ex nödvändiga vaccinationer.

Kontrollera Ditt reseskydd/försäkring.
Många försäkringsbolag har som villkor
att försäkringen gäller endast de
biljetter som betalats i Sverige.

Avbeställningsskyddet gäller inte om
man ångrar sig.

Anser Du att Du inte har fått vad Du
blivit lovad, klaga hos researrangörens
representant på resmålet så snart som
möjligt. Kan Ni inte komma överens,
tala med konsumentvägledningen i Din
kommun när Du kommit hem. Kan inte
tvisten lösas där, kan Du vända Dig till
Allmänna reklamationsnämnden,
www.arn.se
I Råd & Röns svarta lista presenteras
regelbundet namnen på reseföretag
som inte följt ARNs beslut,
www.radron.net

Konsument Europa ger råd och hjälp för
gränslös handel
www.konsumenteuropa.se

Kontrollera med Din mobiloperatör hur
Din mobiltelefon fungerar i det land Du
ska resa till. Undersök vad det kostar

att ringa, ta emot samtal och skicka
SMS och tänk på att Du i annat land
betalar både för de samtal Du ringer
och de Du tar emot.
När Du ringer från utlandet kan Du ofta
välja mellan olika operatörer som ofta
har stora prisskillnader. När Du är
tillbaka till Sverige igen bör Du aktivera
Din mobiltelefon så snart som möjligt,
annars kan den fortfarande registrera
inkommande samtal som
utlandssamtal.

TREVLIG RESA!

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.

Rådrummet har semesterstängt
veckorna 29 – 32 och öppnar igen den
14 augusti.
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I kommuntekniks mål för park-
verksamheten ingår att anordna, un-
derhålla och sköta torg, parker, plan-
teringar och grönområden på ett så-
dant sätt att det inbjuder till rekrea-
tion och positiva upplevelser. Men,
var finns parkerna i Forshaga?

Ja, parker som Stadsträdgården i Karl-
stad eller Rottnerosparken i Sunne,
finns förstås inte i Forshaga. Behov av
sådana parker är kanske inte heller så
stort eftersom nästan alla har  nära till
ett skogsområde. Det är viktigt att
boende i tätorterna har ett grönområde
i närheten även om man inte har möj-
lighet att ta sig ut i skogen. Som parker
räknas även lekparker och det finns det
däremot många i kommunen. I Deje
finns dessutom en liten anlagd park vid
Brogatan och i Forshaga har arbetet
med att göra om det gamla torget till
en ”grön oas” börjat.

Vad gör parkenheten?
Under området park ligger bl.a. ansvar
för lekparker, städning av gator och torg,
trafikskyltar, mindre trafikmålning, löv-
sugning, hundlatriner, planteringar och
trädbeskärning. Lekparker är särskilt
viktiga. De ska fungera som mötesplat-
ser och ha ett bra ”lekvärde”. För att
åstadkomma det måste lekparkerna
skötas och underhållas. Under 2005 bygg-
des en ny lekpark i Visterud.

Går det åt mycket tid att städa?
Varje måndag och fredag städar
kommunteknik de centrala delarna av
tätorterna, busskurer och återvinnings-
stationerna. Behållarna på återvinnings-
stationerna töms av förpackningsin-
samlingen medan kommunen på deras
uppdrag städar runt stationerna.

Generellt kan man se en ökning av
nedskräpningen i samhället. När snön
smälte kom mycket skräp fram och ett
skräpigt samhälle gör ingen glad.
Kråkfåglar som kajor och skator gör
dessutom sitt bästa för att sprida
skräpet ännu mer i sin jakt på mat.

Kommunen får varje vår hjälp av barn från
förskolor och skolor att plocka upp skräp
bl.a. längs gång- och cykelvägar. De gör
en stor insats. Ännu bättre – för allas trev-
nad - vore om skräpet inte hamnar på
backen utan i soptunnor och papperskor-
gar. Tänk på att som skräp räknas även
tuggummi, snus och cigarettfimpar!

Forshaga är en kommun med många hun-
dar. För att underlätta för hundägarna har
kommunen placerat ut ca 120
hundlatriner i tätorterna och antalet ökar
hela tiden. Hundlatrinerna töms var fjor-
tonde dag. Det är dock varje hundägares
ansvar att använda latrinerna. Kommu-
nen kan bara ställa dem till förfogande.

Hur många plantor sätts ut på våren?
Många växter och blommor bidrar till
att göra vårt samhälle vackrare. Varje
år när frostrisken är över i juni place-
ras färgglada urnor med sommar-
blommor vid infarter samt i Forshagas
och Dejes centrala delar. På våren fylls
behållarna med penséer och på hösten
med ljung. Totalt planterar kommunens
personal cirka fem tusen plantor varje
år.

Vem sköter grämattorna?
Grönytorna i kommunen sköts på en-
treprenad av Svensk Markservice.
Själva arbetet utförs av Maskinring
Värmland. Parkytor finklipps varannan
vecka med undantag för centrum-
områden där de klipps varje vecka.
Ängsytor slaghackas fyra gånger per år.
Tidvis innebär dessa intervaller att grä-
set blir långt.

Finns det några parker i Forshaga?

Arbetet har börjat med att förvandla det gamla torget i Forshaga till en ”grön
oas”. Ett avkopplingstorg med gräsmattor, buskar, blommor, klätterväxter
och en fontän. Stenlagda gångar kring en fontän och rabatter med sommar-
blommor. Runt om upphöjda perennrabatter i marksten med färg- och årstids-
tema. Mot hyreshusen spaljeér med clematis och mot gatorna tujahäckar.
Två nya träd – näverhäggar - och fontänen kommer att belysas.

Liten park i Deje. Håkan Larsson vid
Brogatans lilla parkanläggning

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

054 - 17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se
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Bro Deje
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt
möte den 18 april att anta entre-
prenören Eskorten Service och Handel
från Östersund för att renovera den
gamla järnvägsbron i Deje. Deras an-
bud uppgick till knappt 5 miljoner kro-
nor. Arbetet startade i maj  och beräk-
nas vara färdigt i augusti. Bron ska
användas av gång- och cykeltrafikanter.

Förbättra sikten – klipp häcken!
Fri sikt i gatukorsningar och vid utfarter
är viktigt för att trafikanter ska hinna
upptäcka varandra och undvika olyckor.
Växtligheten ska inte heller skymma
skyltar, vägmärken eller belysningsstol-
par. Varje fastighetsägare är skyldig att
hålla efter växtligheten på sin tomt.
Den får inte hänga ut på gatan eller
över gång- och cykelvägen och skymma
sikten eller hindra trafikanter.

Sporthall Deje
Utbyggnaden av sporthallen i Deje slut-
förs i juni. Då har en ”halv” hall med
ytan 34x22 meter byggts. Möjlighet
finns att i framtiden bygga ut den till
en fullstor hall. Dessutom har
idrottshallarna fått sex och simhallen
två nya omklädningsrum och gymmet
har blivit större.

Kommunalt dricksvatten
Arbete pågår ständigt för att förbättra
kvaliteten på det kommunala dricks-
vattnet. För att bl.a. komma till rätta

Kommunteknik informerar

Tennisbanor
Tennisbanorna på Tennisgatan i Forshaga,
som nu får en rejäl upprustning, kom-
mer preliminärt att vara spelklara någon
gång under juli. Listor för bokning kom-
mer då att sättas upp och resten av sä-
songen får alla spela gratis! Kom bara
ihåg att vattna planen efter spel.

med de lukt- och smakproblem som
uppstått vid höga förekomster av fram
för allt guldalger i Visten, har en ny
trumsil installerats i Visteruds vatten-
verk. Senare i år kommer ozon-
behandling av vattnet att införas. Ozon-
behandlingen reducerar lukt, smak och
färg och har en viss desinficerande ef-
fekt.

Lärcenter
Kommunen driver ett samarbete med
Skanska och andra entreprenörer i för-
beredelserna för att bygga ett lärcenter
i Forshaga. Just nu pågår arbete med
att gemensamt ta fram en projekt-
kalkyl. Detta arbete ska vara klart i
november. Byggstart är planerad till
årsskiftet. Mer om lärcenter i kom-
mande nummer av Kontakten.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Nu har årets omgång av miljö-
diplomeringsutbildningen kommit
igång. Tolv företag och två kommu-
nala verksamheter deltar det här
året. Nu väntar föreläsningar, stu-
diebesök och eget arbete kring
miljödrivet företagande. I januari
2007 är det dags för högtidlig diplo-
mering.

Rekord många deltagare går årets miljödiplomeringskurs!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29
mia.widlund@forshaga.se

Årets kursdeltagare: Niklas Persson (Forshaga
Hotell), Kristina Karlsson (Bildanalys Kristina

Karlsson), Gunnar Jansson (Captain Kiwi), Anna-
Lena Arvidsson (Hemkunskapen Centralskolan),
Ewa Johansson (Firma Ewa Johansson, Dejeträ
AB), Annie Lindberg (Nota Bene, Knutpunkten
Ek. Förening), Christina Falk (Solåkers För-

skola), Carina Sundberg (Take-Off Reklambyrå
AB), Haide Raissi (FAR INN 62), Susanna Jonsson

(Naturlig Hudvård). Ej med på bild: Anders
Åkerman (Forshaga Jakt- och Sportskytteklubb),

Annika Enbom (Värmlands Massageklinik AB)

Den 4 maj var det åter-
träff för de företag som
redan är miljödiplom-
erade i länet (117 st).

Träffen hölls i Morokulien
och bjöd på föreläsning
om kemikalier (Kemikalie-
inspektionen),middag
och underhållning.

Tipspromenad med miljötema. På
bilden syns bl a K-G Lindgren från KåGe
Produkter i Deje och Lisbeth Danielsson

från Forshaga Dentaldepå AB
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 Måste vi använda farliga flamskydds-
medel? Hur klär man sig miljövänligt?
Finns det miljömärkta kläder? Detta
och mycket mer fick intresserade från
Forshaga och Munkfors lära sig av Björn
Albinsson (Räddningsverket) och Eva
Eiderström (Svenska Naturskyddsför-
eningen) som föreläste på temat ”Tex-
tilier och miljö”. Att vi borde fråga
mera ute i handeln och att det finns
många alternativ till vår köp- och
slängmentaliet är då ett som är säkert.

Kommunfullmäktige har vid sitt sam-
manträde den 30 maj behandlat fråga
om att höja renhållningstaxan. Bak-
grunden är att riksdagen beslutat om
skatt på förbränning av avfall fr o m
den 1 juli 2006. Skatten gäller till att
börja med hushållsavfall. Detta bety-
der att Karlstad Energi kommer att höja
sina avgifter för mottagning av
hushållssopor, vilket får till följd att
Forshaga kommuns kostnader ökar.

Riksdagens syfte med skatten är att
öka återvinning av främst plast, minska
koldioxidutsläppen och öka kraftvärme-
produktionen.

För att kompensera höjningen och för
att renhållningen även fortsättningsvis
ska vara taxefinansierad, höjer kom-
munen renhållningstaxan med 19%
fr.o.m. den 1 juli 2006. Det innebär att
för ett hushåll med en 190 liters sop-
kärl vilket är vanligast, blir det en ök-
ning av renhållningsavgiften med 374
kronor per år. För information om öv-
riga avgifter, kontakta Anita Westman,
054-17 20 36.

Den 17 september är det val i Sverige.
I Forshaga finns som vanligt nio valdi-
strikt och vallokalerna är: Förskolan
Hästhoven i Skived och Vitsippan i
Deje, matsalarna i respektive Skiveds-
, Central-, Grossbols-, Deje och
Olsätersskolorna samt Forshaga Folkets
hus och ÖDIK:s klubbhus i Östra Deje.

Precis som vid tidigare val kan man
förtidsrösta, d v s det som tidigare
kallades poströstning. Från 30 augusti
till och med valdagen kan man göra det.
Nytt  för i år är att kommunen ansva-
rar för detta.

Valnämnden i Forshaga har därför be-
slutat att s k röstningslokaler, där man
kan avge sin förtidsröst, skall finnas i
kommunens båda bibliotek!
Man kan alltså rösta i Biblioteket i Fors-
haga eller i det i Deje Folkets hus un-
der deras öppettidder.
På valdagen och lördagen dessförinnan
kommer biblioteket i Forshaga att hål-
las öppet för förtidsröstning.

Anmäl gärna Ditt intresse, om Du vill
hjälpa till med röstmottagningen!
Kontakta kommunledningskontoret på
tel. 054-17 20 08 eller 054-17 20 79
E-post: kommun@forshaga.se

Höjning av
renhållningstaxan

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 29
mia.widlund@forshaga.se

Val i höst!

Valnämnden i Forshaga kommun

Textilier och miljö

Björn Albinsson och Eva Eiderström
uppmanar oss att klä oss

miljövänligt

Föreläsningen arrangerades av Miljö-
och byggförvaltningen tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Värmland. På
www.srv.se och www.snf.se kan du läsa
mer om detta intressanta ämne.

Att Forshaga kommun inför den s.k
skellefteåmodellen är en del av kom-
munens drogförebyggande arbete. De
konsekvenser som det kan medföra att
köra bil i påverkat tillstånd behöver vi
knappast beskriva här. Ett led i arbe-
tet med att motverka rattfylleri är att
den som grips skall kunna få hjälp mot
sitt missbruk, all expertis hävdar att
huvuddelen av de som grips rattonyktra
har ett alkoholberoende eller en pro-
blematik som bör behandlas på något
sätt för att personen inte skall åter-
falla i samma beteende.

Den som åker fast i en poliskontroll för
rattfylla och är Forshagabo kommer att
kunna erbjudas samtal med social-
tjänsten inom 48 timmar. Forshaga
kommun är en av sex värmländska
kommuner som anammat att använda
sig av Skellefteåmodellen. Skellefteå-
modellens arbetssätt handlar om snabba
insatser och samverkan mellan polis,
socialtjänst och öppenvård. Syftet med
Skellefteåmodellen är att hjälpa män-
niskor att ta sig ur ett missbruk, und-
vika återfall och på så sätt minska ratt-
fylleriet. Kristinehamn, Karlstad och
Säffle använder sig idag av modellen

som visats sig gett resultat. Forshaga,
Kil och Hammarö är de kommuner som
nu ansluter sig och härmed fördubblar
antalet värmländska kommuner.

Medverkande i arbetet med Skellefteå-
modellen i Forshaga kommun har varit
Roger Nilsson, ansvarig för det drog-
förebyggande arbete i kommunen,
Anette Höglund, enhetschef IFO för
vuxna missbrukare samt trafiksäkerhet-
sinformatör Kenth Pettersson.

En gemensam kick off för de tre ans-
lutande kommunernas arbetsgrupper är
förlagd till Forshaga den 15 juni.

Skellefteåmodellen i Forshaga kommun
”Snabbare hjälp för rattfyllerister”

Roger Nilsson
Enhetschef AIC/UC

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se
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Det hela började med att jag fick ett
samtal från Landstinget angående en
förälder som ville ha kontakt med för-
äldrar med liknande funktionshinder
som sitt barn. Där då föräldern und-
rade hur jag hade gjort och vilken hjälp
jag fått och fram för allt vilket stöd
jag fått som förälder till ett funktions-
hindrat barn. Under denna tid blev jag
medlem i Föreningen autism där jag
kunde förkovra mig mer i olika funk-
tionshinder och fick kontakt med fler
föräldrar. Upptäckte också att det inte
fanns någon föräldragrupp i Forshaga.
Kontaktade Föreningen autism och de
blev väldigt glada över att jag ville
starta en ny grupp i Forshaga, som även
hänger ihop med Deje och Molkom. Den
första träffen blev i november år 2005.

Varför ska jag gå med i en sådan här
grupp?
Det som är tänkt är att vi föräldrar (idag
är vi 12 stycken) ska kunna hjälpa var-
andra med tips, råd och även bjuda in
intressanta personer från Särskolan,
LSS-enheten, Kommunen, Försäkring-
skassan och skolans värld, eftersom det
finns så många frågor och olika svar

 Föreningen autism

Kommunen gör under 2006 en stor sats-
ning på en utbyggnad av bredband med
den s.k. ADSL-tekniken (se beskrivning
nedan) på de återstående två tele-
områdena Övre Ullerud och Butorp.
Målsättningen från vår sida har hela
tiden varit att ge boende i dessa byg-
der samma villkor och möjligheter till
Internetanslutning som i övriga
kommundelar inte bara under en be-
gränsad avtalstid utan som en fullvär-
dig del i det Värmlandsnät som tidigare
byggts av Teracom på uppdrag av lä-
nets kommuner och Region Värmland.
Inte minst genom samarbete med Telia
och Fortum om gemensam kabel-
förläggning har en sådan lösning blivit
möjlig.

När det gäller Övre Ullerud har vi ett
avtalat färdigdatum den 1 augusti i år.
Ett ”sistaminutenönskemål” om en

något ändrad väg för kabeldragningen
håller i skrivande stund på att behand-
las. Edeby med älven, kyrkan och om-
kringliggande markområden är gammal
kulturbygd som gör att den här typen
av ingrepp i naturen måste få ta en
viss beredningstid. Ännu finns dock
inga signaler om försenad tidplan var-
för de synliga markarbetena bör komma
igång inom de närmaste veckorna.

För Butorps del återstår en hel del för-
beredelser men vi har ambitionen att
det ska bli klart i år även med detta
projekt. Ett viktigt steg nu är att fast-
ställa kabelvägen mellan Olsäter och
Butorp.

ADSL står för ”Asymmetric Digital
Subscriber Line” och är en asymmetrisk
form av bredband med olika hastighet
för upp- och nedladdning. Det är ett

Bredbandsutbyggnaden
sätt att bygga bredband från närmaste
telestation hem till bostaden eller det
lilla kontoret med hjälp av det befint-
liga telenätet.  Med ADSL2+  (2-a ge-
nerationen av ADSL) ska man kunna
uppnå bandbredd teoretiskt upp till 24
Mbps inom 1 km från telestation (kabel-
vägen). Med lägre hastighet kan man
nå upp till 7-8 km.
För att en telestation ska kunna utrus-
tas med ADSL-teknik måste den i sin
tur vara ansluten med fiber eller radio-
länk av mycket hög kapacitet till ex-
empelvis vårt Värmlandsnät. Det är
framförallt att en sådan anslutning
saknas som gör att många hushåll (inte
bara inom Forshaga kommun) fortfa-
rande inte har tillgång till bredband.

Mats Johansson
IT-chef

054-17 21 05
mats.johansson@forshaga.se

inom dessa områden för våra
funktionshindrade barn. Vad finns det
för hjälp för just mitt barn med mitt
barns funktionshinder?
Är du dessutom medlem i Föreningen
autism finns det en jurist att tillgå när
det verkligen hettar till för något barn.
Medlemskapet är inget krav utan kom
och kolla in våran grupp.

Om vi är många är vi starka, och kan

lättare driva på utvecklingen, samt
ställa krav och få insatser för våra
funktionshindrade barn. Att helt enkelt
skapa en bättre framtid för våra barn.

Kontaktperson för Föreningen autism i
Forshaga, Deje och Molkom:

Ann Calén
054-87 24 50, 073 - 835 55 15

ann.kalen@spray.se

Alla medlemmar i Forshaga
Hyresgästförening inbudes till Fors-

gården 17 juni kl. 15-17 till

Vi bjuder på förtäring

Kostnad: 20 kr per person
Svar om deltagande senast 12 juni till

Monica, telefon 87 40 84
Marianne, telefon 87 17 20

Välkommen!
Styrelsen för Forshaga Hyresgästförening

Sommarfest!

Vi på förskolorna Junibacken,
Vallmon och Bullerbyn vill tacka
Stefan Gustavsson och Ann-
Louise Falk för de fina sport-
artiklarna som vi fick. Barnen
har mycket roligt med dessa.
Hälsningar personal och barn

på Uttervägen

TACK!
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Cecilia Hammar
HK Brukspôjkera kansli

0552 - 120 55

HK Brukspôjkeras ungdomslag i hand-
boll har haft en mycket bra avslut-
ning på säsongen. En helg i maj var
fem lag i Sarpsborg och cupspelade,
två lag åkte hem i segrartröjor. I slu-
tet av april spelade Dejeklubben hem
tre segerpokaler i Höfers-Cup.

Höferscup hade lockat 126 lag i år och
i tre grupper stod alltså HK Brukspôjkera
som mästare. De tre lagen vann alla
sina matcher. Kort om matcherna:
Pojkar 91

Grabbarna spelade B-slutspel och gick
till final. Där blev det förlust mot Heid
med 9-4. I semifinalen besegrades Red-
bergslid 1 med 3-2 och i kvartsfinalen
vann HKB över Höfers med 6-5.
Resultat gruppspel: HKB-Frölunda 6-11,
HKB-Redbergslid 1 6-8, HKB-Hallby 2
4-8, HKB-Kungälv 9-8.

Olavs-cupen i Sarpsborg hade lockat 124
lag, men bara en förening från
Sverige. HK Brukspôjkeras A-pojkar och
pojkar -93 vann båda guld. Pojkar -92
gick också till final, men förlorade.
A-pojkarna
vann samtliga fyra gruppmatcher och
finalmatchen mot Gjövik/Vardal med
klara 11-6. Inget snack om saken. Mål:
Fredrik Olsson 4, Jonas Forssten 3,
Anders Kareliusson 2, Anton Emanuels-
son 1, Per Andersson 1.

Pojkar -93 vann guld efter en drama-
tisk final mot Ullern. Matchen vanns
med
7-5, sista målet i slutsekunderna.
Pojkar 92 föll med 16-7 mot Sarpsborg
i finalen. Motståndarna var snäppet
bättre. Laget blev tvåa i gruppen.
B-flickor -92 föll i kvartsfinal mot
Rolvsöy 2 med 4-10. Norskorna hade
en
spelare som trots punktmarkering
gjorde åtta av tio mål. Rolvsöy vann
hela cupen.
A-flickorna missade A-slutspel på mål-
skillnad. De tre första lagen i gruppen
hade fyra poäng. Laget föll i semifinal
i B-slutspelet mot Nordby med 9-6.
Sarpsborg 3 som Brukspôjkera bese-
grade i gruppspelet vann A-finalen.

Stolta Brukspöjker
Jag har under våren haft förmånen att få vara med HKB´s ungdomar vid
samtliga handbollscuper. I länet, utanför länet och i grannlandet Norge.
Jag har haft samma ”goa känsla” i magen varje gång jag åkt hem från dessa
arrangemang men också väldigt tacksam över att mina barn är med i en så
ungdomsvänlig klubb.

En ELOGE till samtliga tränare i HKB!
Ni är goda föredömen för våra barn och ungdomar med ert lugn, stabilitet och
kämpaglöd. God tränarmoral är en stor del av en klubbs framgång, det har vi
sett och det kommer vi att få se mer av. Cupresultaten får tala sitt eget språk.

Tacksam förälder i HKB, Kicki Hedvall

HK Brukspôjkeras ungdomslag

Redbergslid klingar fint, men i finalen
var göteborgarna chanslösa. HKB vann
med hela 20-12. I semifinalen blev det
seger mot Karlsborg med 12-10.
Resultat gruppspel: Hallsta-HKB 4-15,
HKB-Stenungsund 2 14-6, HKB-Red-
bergslid 1 12-8.
Flickor 91
Finalen mot Höfers blev högdramatisk.
11-11 i full tid, 13-13 efter förlängning.
Det blev sudden och stor hjälte Lina
Strömberg som satte 14-13.
Resultat, semifinal: HKB-Aranäs 7-3,
kvartsinal HKB-Torsnäs 9-0, gruppspel:
HKB-Grums 7-6, HKB-Redbergslid 1 11-
3, HKB-Hallsta 2 7-2.
Flickor 93
Tjejerna vann en jämn final mot norska
Sarpsborg med 9-7. I semifinalen be-
segrades Kroppskultur 2 med 6-3 och i
kvartsfinalen blev det seger mot
Önnered med 5-2.

Resultat gruppspel: HKB-Brätte 5-2,
HKB-Mellerud 15-1, HKB-Hallby 12-2,
Kroppskultur 1-HKB 6-8.
Pojkar 94

Lagbild BP91:
Stående från vänster: Andreas Olsson,

Sonny Boström. André Maxstadh,
Christoffer Åström, Martin Karlsson,

Niklas Persson, Lena Karlsson.
Sittande från vänster: Didrik Larsson,

David Karlsson, Christian Forssten,
Jonas Forssten, Mattias Björnwall.

Liggande: Mikael Svedin

Lagbild CF93:
Stående från vänster: Ulf Karlsson,Elin

Dejeby, Angelica Call.Elin
Karlsson,Isabell Hult,Lovisa

Ekwall.Josefin Nilsson,Åsa Karlsson
Nedre raden: Emilia Pettersson, Marie

Sahlin,Linda Albinsson, Kristin
Ullèn,Sofia Nilsson

Lagbild Apojk:
Stående från vänster: Roger Emanuels-
son, Richard Blomqvist, Oskar Sköld,
Anton Emanuelsson, Fredrik Olsson,

Oskar Kjellström,  Jesper Olsson, Robin
Åström, Erik Bornstedt.

Sittande från vänster: Mikael Svedin,
Jesper Berglund, Jonas Forssten, Anders
Kareliusson, Martin Olsson, Per Anders-

son, David Leben
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2006 är det 250 år sedan Mozart föd-
des. Det firas över hela världen och
på Värmlandsoperan ville vi givetvis
vara med i hyllandet!

Vi tjuvstartade redan hösten 2005 med
Don Giovanni med Håkan Hagegård i
titelrollen. Och hösten 2006 sätter vi
upp Così fan tutte på stora scenen.
Men vi är också angelägna att de unga
får ta del i firandet av Mozarts födelse!
Vi satsade därför stort och satte upp
Trollflöjten i maj 2006, där bl a klass 4
Laddebo på Dejeskolan deltog i projek-
tet som kulminerade med en vecka till-
sammans med Värmlandsoperans Sin-
fonietta och operasolister på Lilla sce-
nen! Sammanlagt blev det inte mindre
än sex föreställningar, de flesta utsålda.

Arbetet med Trollflöjten började redan
hösten 2005. Projektteamet bestående
av regissör, sångare, pianist och peda-
goger besökte skolan en gång i måna-
den under hösten för repetitioner och
genomgångar. Under vårterminen kom
klassen regelbundet en gång i veckan
till Karlstad och Lilla scenen för alltmer
intensiva repetitioner. I slutet av april
började vi repetera med kostym och
smink i en helt nybyggd scenografi och
ljussättning. Förutom enskilda repeti-
tioner med en repetitör har eleverna
fått jobba med dans och rörelse i grupp
tillsammans med koreografen. Några
har också fått jobba med progamboken,
lärt sig hur man sminkar, arbetat i dekor-
måleriet och pryat hos ljussättaren Björn

Anders Falk
Värmlandsoperan

054 - 14 08 40

Trollflöjten

Skansen för att komma in i det jobbet.
Sammanfattningsvis kan man säga att
det varit ett mycket lyckat projekt.

Så var det dags för Ungdomscentrums
årliga resa till Liseberg. Klockan 8.00
på lördagsmorgonen var det dags för
89 glada ungdomar att kliva på bus-
sarna mot Göteborg. Regnet strilade
under resan och när vi kom fram sken
inte solen, men det var uppehåll.

Lisebergsresan

Dagen ägnades åt åkning i Kanon, Bal-
der, Lisebergsbanan och mycket mer.
Lite paus mellan varven med hambur-
gare och sånt.
Hemresa på kvällen med ”utåkta” ung-
domar, lite sång och sömn i bussen,
så landade vi i Forshaga/Deje vid mid-
natt efter en kul dag på Liseberg.

Maya och Linda
Fältassistenterna

054 - 17 22 72
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Allmänhetens frågestund inleder
kommunfullmäktige 29 augusti i Deje
Folkets hus, vilket innebär att tid för
frågestunden avsätts från kl. 18.30.
Frågorna skall vara skriftliga och in-

sända i förväg.

Min fråga till kommunfullmäktiges frågestund vid
sammanträdet i Deje Folkets hus den 29 augusti 2006:

Det innebär att de frågor man önskar ta
upp skall vara kommunledningskontoret
tillhanda senast 11 augusti 2006.

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

Forshaga kommun
Kommunledningskontoret
FRISVAR
6500 180 00
667 22  FORSHAGA

OBS! Glöm inte bifoga namn, adress och
telefonnummer.

Ungdomar i Forshaga och Deje kan
lätt få tag på alkohol. De flesta kan
om de vill skaffa öl, vin eller sprit till
helgens fest. Den stora leverantören
är ofta en vuxen som varit i Tyskland
och lastat skåpbilen full med alkohol.

Införseln av alkohol från utlandet har
ökat dramatiskt de senaste åren.
Omkring 20 miljoner liter sprit och 70
miljoner liter öl rullar årligen in över
Sveriges gränser. En tredjedel säljs
vidare, trots att detta är ett brott som
kan ge fängelse i sex år. Polisen har
varit framgångsrik i jakten på
försäljare och många gånger har man
kunnat göra tillslag efter tips från
allmänheten. Ändå pågår denna
försäljning på många orter dygnet runt,
alla dagar i veckan.

(I december förra året dömdes en 58-
årig man bosatt i Nybro i Småland till
ett års fängelse för att ha sålt 40 liter
sprit och 22 liter vin till ungdomar.
Alkoholen köptes in under resor till
Danmark och Tyskland, och några av
ungdomarna var under 14 år.)

All forskning visar att det effektivaste
sättet att motverka alkoholmissbruk
och alkoholskador bland ungdomar är
att begränsa tillgängligheten på
alkohol. Men de ambulerande
alkoholförsäljarna och privata sprit-
butikerna ökar tillgängligheten vilket
leder till förödande konsekvenser som
förenklat kan beskrivas i tre punkter:

För det första inbjuder lättillgänglig-
heten ungdomar att börja dricka alkohol

tidigare. Ju tidigare alkoholdebut,
desto större risk för missbruk och
skador när man blir äldre.

För det andra ökar risken för att
utsättas för våld när man är berusad.
Det finns ett starkt samband mellan
alkohol och misshandel, överfall och
våldtäkter – både hos offer och
förövare.

För det tredje lärs ungdomarna in i en
kriminell hantering av alkohol och får
en attityd som riskerar att leda till en
ökad konsumtion och fortsatt bristande
respekt för alkohollagstiftningen även
i vuxen ålder.

Vi vill uppmana alla vuxna att samverka
för att stoppa den olagliga försäljningen
av alkohol till ungdomar. Det är aldrig
okej att sälja alkohol till en ung
människa. Det är aldrig okej att langa
till yngre syskon, egna eller andras barn.

I dagarna inleder idrottsrörelsen
kampanjen ”Stoppa langningen” som
riktar sig till alla vuxna i samhället. Det
gäller att få vuxna att inse vilka
konsekvenser langningen får. Som
landets i särklass största
ungdomsrörelse har idrottsrörelsen ett
viktigt ansvar när det gäller ungdomars
alkoholvanor.

Tullen och polisen kan inte ensamma
stoppa den olagliga alkoholhandeln. Om
inte omgivningen reagerar står
rättsväsendet maktlöst. Och det behövs
inga stora hjälteinsatser från enskilda
vuxna. Tipsa polisen när du ser eller hör

talas om försäljning av alkohol till unga.
Att blunda och inte reagera vore ett
svek mot våra ungdomar.

Vad du som förälder kan göra !
Alla berusade ungdomar har något
gemensamt: Det är att någon vuxen
fixat alkoholen.

Det finns saker som du kan göra:
- Håll koll på ditt barskåp-en hel del
tonårsfyllor kommer från föräldrarnas
egna alkoholförråd

- Bjud inte på alkohol hemma

- Köp inte ut ! Många tonåringar får
idag sin alkohol från sina egna föräldrar

- Visa för dina barn att du inte
accepterar att de dricker alkohol- det
är bevisat att föräldrars attityd till
ungdomars drickande spelar en
avgörande roll

- Lär känna föräldrarna till dina barns
kompisar och kom överens om vilka
regler som gäller

- Var tydlig mot andra föräldrar att du
inte köper ut och att du inte tycker att
dom heller skall göra det

Skydda våra ungdomar från lättillgänglig utlandssprit

Roger Nilsson
Enhetschef AIC/UC

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se

Anette Karlsson
Enhetschef IFO barn, unga, och familj

054 - 17 20 15
anette.karlsson@forshaga.se
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KONTAKTEN

Moa Johnsson Oliver Eriksson Nellie  Lundberg Magnusson

Marco Johansson

KONTAKTEN

31

Johan Magnusson Helene Traulsen  Isabelle Svensson

Lovisa EvertssonKarl Edhlund

Bebisuppvaktningar. . .
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KONTAKTEN

Oliver Sjööar  Pontus Adolfsson Dahl  Rasmus Thorén

Simon MolanderSaga Wikenström

KONTAKTEN

Samuel Gråberg Friman

Bebisuppvaktningar. . .

Viktor LindTimmy FalckTheresa Gustavsson Fäldt
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