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Solen har strålat mot oss i sommar och
så har även våra besökare. Senast idag
mötte jag cyklister från Klarälvsbanan
som uppskattat sängarna på Deje vand-
rarhem och njutit av lunchen vid Fors-
haga Hotell & Gästis. De var vad vi på
modernt turismspråk kallar ”Whops”,
well healthy old people, en målgrupp så
god som någon för Klarälvsbanan. Nu
gäller det att slå vakt om vår fina bana
- med god skötsel, lockande nyetable-
ringar och gemensamma satsningar på
marknadsföring!

Turistbyråns statistik klingar ljuvligt i
mina öron, då antalet utländska besö-
kare ökat med 63 % jämfört med ifjol.
Vi har i år den högsta siffra som nå-
gonsin uppmätts för utländska gäster
vid turistbyrån! Och än har turisterna
inte rest hem…

Vattentemperaturen har dock glatt ba-
dande lokalbefolkning mer än engage-
rade sportfiskare vid Forshagaforsen.
Från fönstren i Klarälvsrummet har vi

Härliga turisttider!

ofta sett laxarna hoppa men de har
varit värre att få på kroken i denna
sommarhetta. Nu när vi fått lite sval-
are temperaturer tycks dock fiskarna
vara rejält på hugget igen! Ring
Sportfiskecenter, tel. 054-876830, för
mer information.

Satsning på marknadsföring och
kvalitetssäkring genom medlemskap i
SCR, Sveriges Camping- och
Stugföretagares Riksorganisation, har
(tillsammans med en fantastisk väder-

Victoria Karlsson
Turismchef

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

lek) resulterat i en kraftig ökning för
Forshagaforsens Camping. Jämfört
med fjolåret har vi så långt en ökning
med hela 265 % eller 821 gästnätter.
Det bästa av allt är att nästan alla sä-
ger att de ämnar återkomma för att de
trivts så bra här i Forshaga!

Tack alla ni som välkomnat våra besö-
kare med ett leende i sommar!

Första sommaren med kommunens häst Giffe

Giffe köptes in av Forshaga kommun
och flyttade in vid Bergsgården redan i
februari månad. Han sköts dagligen av
Jenny Fransen som är anställd i projek-

Mattias Sköld
Informatör

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

tet ”Forshagahästen”. Under sommaren
har sex ungdomar varit med och ansva-
rat för skötseln som sommarjobb. Giffe
har under sommaren ställt upp på ”prova-

på ridturer” för barn och ungdomar,
handikappridning och som soptransportör.

Agriffo, som är Giffes riktiga namn, är
otroligt lugn, snäll och barnkär berät-

tar Jenny Fransen.
-Fast han kan vara lite olydig också. Som
i somras då han upptäckte att ström-
men i stängslet var avslagen, och rymde
från hagen för att se sig om lite...men
grannarna ringde och det var bara att

leda hem honom igen, skrattar Jenny.
Under tiden jag pratar med Jenny längs
med cykelvägen i Skived kommer flera
fram och hejar och klappar på Giffe.
Det verkar som Giffe snabbt blivit po-
pulär i grannskapet...

Lina Björneseth, Giffe och Jenny Fransen är ute på skräpplockartur i Skived
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Mattias Sköld
Informatör
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Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla

hushåll läses in på band och distribueras
till synskadade.

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

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

Box 93, 667 22 Forshaga.
Besöksadress: Storgatan 52

Manusstopp
för Kontakten 2006

    Nr        Manusstopp  Utgivningsdag

6 Oktober
7 November
8 December

18 sept
23 okt
27 nov

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

I mitten av augusti presenterades SCB:s
befolkningsstatistik för det årets för-
sta sex månader. I Forshaga kommun
ökade invånarantalet med 36 personer
vilket innebär att invånarantalet stigit
till 11 551 personer. Förklaringen till den
stora ökningen syns vara ett inflytt-
ningsöverskott, framförallt från kom-
muner utanför Värmlands län.

Den största befolkningsökningen i Värm-
land stod Karlstad för med +207 perso-
ner, följt av Hammarö (+ 89 pers.) och
Torsby (+45 pers.)

Allt fler forshagabor

Visst kan man vara stolt över vår kom-
mun?!

Jag tänker på tre stora kulturhändelser
under våren och sommaren:
Nyinvigningen av Folkets Park, riks-
finalen i Ung Kulturmönstring och Fors-
haga Kammarmusikdagar.

Vad gäller Parken i Forshaga och
Kulturmönstringen i Deje, så kunde de
genomföras, tack vare många
kommuninvånares idoga arbete. Vad

vore kulturlivet utan alla dessa eld-
själar?

Upprinnelsen till Kammarmusikdagarna
var att två musiker, numera i världs-

klass, ringde upp och ville ”betala” till-
baka det de fått med sig från Musik-
skolan i kommunen.

Först trodde jag inte mina öron! Sedan

var det bara att sätta igång…

Det är det bästa betyg en kommun kan
få, när unga människor kommer tillbaka
med sina familjer, eller som i det här

fallet, kommer tillbaka och bjuder på
sina färdigheter.

Det visar att det är rätt av vår kom-
mun att satsa på bl a barnomsorg, skola
och barnkultur.

Pengar till kultur är ofta ifrågasatt men
tvivlarna har börjat tystna. Åtminstone
de som lyssnade till musiklärarens tal
till och om de fyra kammarmusikerna
som kom från Forshaga.

Vi kommer att fortsätta ge alla barn
musikupplevelser tack vare ett avtal
med Värmlands Operan, Musikskolan får
nya lokaler i Lärcentret och förmodli-
gen kommer skådespelare att besöka

samtliga skolbarn med en berättarrazzia
under kommande läsår.

 
Jag kan inte låta bli att nämna Inger

Stenström, som bl a är aktiv i hjälp-
föreningen Karavanen, som dels slet
med Folkets Parkinvigningen och sedan
såg till att danskvällen i Folkets Park
blev en braksuccé.

Det har berättats för mig att 560 per-
soner vallfärdade till Parken. Några med
rullator men den parkerades bredvid

dansbanan och sedan försvann man i
dansens virvlar!

Krögaren på Hotellet är värd en eloge han
också. Tufft att satsa på bufféer kvälls-

tid i Parken. Vi är ju lite tröga med att
resa oss och lämna den egna grillen…

Jag hoppas att han återkommer nästa
sommar.

Befolkningen i Värmland som helhet
växer (ökning med 66 personer) men
skillnaderna är stora. Eda, Forshaga,
Hammarö, Karlstad och Torsby växer
medans övriga kommuner minskar.

Bara tre kommuner, Forshaga, Hammarö
och Karlstad har ett födelseöverskott
(dvs att antalet födda är fler än antalet
döda). Läs mer på www scb.se
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Den 17 september är det val i Sverige.
I Forshaga finns som vanligt nio valdi-
strikt och vallokalerna är:

Skivedsskolans matsal:
öppet kl 8-20
Förskolan Hästhoven i Skived:
öppet kl 8-20
Centralskolans matsal:
öppet kl 8-20
Forshaga Folkets hus:
öppet kl 8-20
Grossbolsskolans matsal:
öppet kl 8-20
Östra Deje IK:s klubbhus:
öppet kl 8-13 och kl 15-20
Förskolan Vitsippan i Deje:
öppet kl 8-20
Dejeskolans matsal:
öppet kl 8-20
Olsätersskolans matsal:
öppet kl 8-13 och kl 15-20

Precis som vid tidigare val kan man
förtidsrösta, d v s det som tidigare kal-
lades poströstning. Från 30 augusti till
och med valdagen kan man göra det.

Nytt för i år är att kommunen ansvarar
för detta. Valnämnden i Forshaga har
därför beslutat att s.k. röstningsloka-
ler, där man kan avge sin förtidsröst,
skall finnas i kommunens båda biblio-
tek! Se vidstående artikel!

På valdagen och lördagen dessförinnan
kommer biblioteket i Forshaga att hål-
las öppet för förtidsröstning.

Här kan du
förtids-
rösta
Helt nytt för årets val är att kommu-
nerna fått ansvaret för förtidsröst-
ningen, det vill säga, det som tidigare
kallades poströstning.

Från den 30 augusti kan den som inte
kan rösta i sin vallokal på valdagen
förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår
fram till och med valdagen den 17 sep-
tember.

Förtidsrösta på biblioteken
Förtidsrösta kan man göra i vilken
röstningslokal som helst i hela Sverige.
I Forshaga kommun har Valnämnden
beslutat att förtidsröstningen kan ske
på biblioteken: Forshaga bibliotek på
Storgatan i Forshaga och Deje biblio-
tek på Brogatan i Deje. Se öppettider:

Hur går det till att förtidsrösta?
När du ska förtidsrösta i en röstnings-
lokal måste du ta med dig både legiti-
mation och röstkort. I röstningsloka-
len finns valkuvert och valsedlar. Där
finns även valskärmar som du kan gå
bakom för att göra i ordning din röst.
Bakom skärmen finns även pennor så
att du kan sätta ett kryss för en kandi-
dat – d.v.s. personrösta – om du vill.
När du är klar bakom skärmen lämnar
du över ditt röstkort, din legitimation
och valkuverten till röstmottagaren.

Röstmottagaren lägger ner dina valku-
vert och ditt röstkort i ett särskilt föns-
terkuvert. I detta kuvert skickas din
röst till din vallokal i den kommun du
är folkbokförd. Ditt röstkort skiljs från
dina valkuvert innan valkuverten läggs
i valurnan.

Att rösta med bud betyder att någon
annan än väljaren transporterar rösten
till vallokalen eller till en lokal för
förtidsröstning.

Bara vissa personer får rösta med bud.
Man kan rösta med bud om man är sjuk,
funktionshindrad eller gammal och inte
själv kan ta sig till sin vallokal eller en
röstningslokal. Man kan också rösta
med bud om man är intagen på häkte
eller kriminalvårdsanstalt.

Det krävs särskilt material för att rösta
med bud. Det kan beställas hos Val-
myndigheten eller kommunen. Valsed-
lar kan väljaren eller den som hjälper
väljaren hämta på alla ställen där man
kan rösta eller beställa från
partierna.Förutom budet behövs ett
vittne som kan intyga att allt gått rätt
till.I Forshaga kommun har Valnämnden
förordnat två kommunala bud, nämli-
gen:

Ullerudsgården:
Pia Wallinder, tel 0552-446 09
Lintjärn:
Tina Johansson, tel 054-17 23 12

Rösta med bud
Så här går det till att rösta med bud
Väljaren gör själv i ordning sin röst
genom att lägga en valsedel för varje
val i ett valkuvert och stänga kuver-
ten. Inför vittnet och budet lägger väl-
jaren ner valkuverten i ytterkuvertet
för budröst och klistrar därefter igen
ytterkuvertet ordentligt. Sedan fyller
väljaren, vittnet och budet i vissa upp-
gifter på ytterkuvertet. Alla uppgifter på
båda sidorna av kuvertet måste fyllas i.

Budet tar därefter ytterkuvertet och läm-
nar in det på något av följande ställen:

I väljarens vallokal på valdagen. Namnet
på vallokalen står på väljarens röstkort.

I en lokal där man kan förtidsrösta.
Kontakta kommunen för att få infor-
mation om vilka röstningslokaler som
finns och när de har öppet.

Budet ska kunna visa en id-handling när
han eller hon lämnar in budrösten. Om
budet lämnar in rösten i en lokal för
förtidsröstning måste väljarens röst-
kort också lämnas in.

Maired Johansson (s)
Valnämndens ordförande

054-87 17 36

Lars Emilson (c)
Valnämndens vice ordförande

0552-200 92, 054-17 20 80

Ulla Henriksson
Handläggare
054-17 20 79

Röstkort och rösträtt

Röstkort skickas till alla som har rätt
att rösta.På röstkortet står det till vilka
val väljaren har rösträtt i samt vallokal-
ens adress och öppettider. Vallokalen
är bara öppen på valdagen.
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Den som ska förtidsrösta måste ha med
sig röstkortet. Röstkortet används för
att skicka rösten till vallokalen i det
valdistrikt som väljaren hör till. Det är
där som rösten räknas. Innan val-
kuverten läggs i valurnan skiljs röst-
kortet från valkuverten så att val-
hemligheten bevaras.

För att få rösta måste man visa en id-
handling (om man inte är känd av röst-
mottagaren). Detta gäller alla ställen
där man kan rösta. Den som inte har
någon id-handling måste ha någon som
går i god för att man är den man utger
sig för att vara. Den personen måste
då kunna visa en id-handling.

Rösträtt
För att få rösta måste du ha fyllt 18 år
senast på valdagen. Det gäller vid alla
val. Din rösträtt bestäms av uppgifterna
i Skatteverkets folkbokföringsregister
30 dagar före valdagen. Alla som har
rösträtt kommer inför varje val auto-
matiskt med i en röstlängd och får ett
röstkort hemskickat med posten. Röst-
längden är en lista som innehåller alla
som har rösträtt.

Rösträtt till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du:
- är 18 år senast på valdagen
- är svensk medborgare
- är eller har varit folkbokförd i Sverige

Svenska medborgare som utvandrat
måste alltså någon gång ha varit
folkbokförda i Sverige för att få rösta i
riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstings-
fullmäktige
Du har rösträtt till kommun- och
landstingsfullmäktige om du:
- är 18 år senast på valdagen
- är svensk medborgare
- eller medborgare i något av EUs
medlemsländer
- eller medborgare i Island eller Norge
- eller har varit folkbokförd i Sverige i
tre år i följd före valdagen
- är folkbokförd i kommunen/landstinget

Bibliotekens
öppettider:

ONSDAGSRÄKNING

Valnämnden håller onsdagsräkning,
dvs sammanräkning av resterande
röster efter valdagen:

Onsdag 20 september 2006 i
sammanträdesrummet Visten,
Kommunkontoret, Forshaga.
Tid. Kl 14.00

Allmänheten hälsas välkommen!

30/8 kl 14-19
31/8 kl 14-17
1/9 kl 10-14
4/9 kl 14-19

5/9 kl 14-17
6/9 kl 14-19
7/9 kl 14-17
8/9 kl 10-14

11/9 kl 14-19
12/9 kl 14-17
13/9 kl 14-19
14/9 kl 14-17

15/9 kl 10-14
16/9 stängt
17/9 stängt

30/8 kl 12-19
31/8 kl 10-17

1/9 kl 10/17
4/9 kl 12-19
5/9 kl 12-19
6/9 kl 12-19

7/9 kl 10-17
8/9 kl 10-17
11/9 kl 12-19
12/9 kl 12-19

13/9 kl 12-19
14/9 kl 10-17
15/9 kl 10-17
16/9 kl 10-13

17/9 kl 10 13

Deje:Forshaga:

Kommunteknik informerar
Sport- och simhall i Deje
Utbyggnaden av idrottshall och nya
omklädningsrum i Deje är nu färdig.
Den nya hallen kommer främst att an-
vändas för träning i innebandy, hand-
boll och gymnastik och den gamla hal-
len, som har läktare, blir matcharena.
Spelare och funktionärer använder den
nya entrén medan publik använder en-
trén till simhallen. Kultur- och fritis-
förvaltningen planerar en invigning av
den nya hallen under hösten.

I simhallen pågår renovering som be-
räknas vara klar i september.

Trädgårdsavfall
Avfall från trädgårdar, dvs äpplen, ris,
grenar, löv, ogräs, gräsklipp etc, ska
antingen komposteras på den egna
tomten eller fraktas till Katrinebergs
återvinningscentral. Det är inte tillå-
tet att stjälpa av trädgårdsavfall i t ex
skogen. Enligt miljöbalken är det  för-
bjudet att skräpa ned på plats som all-
mänheten har insyn i.

Trots att det är kostnadsfritt att lämna
avfall vid Katrinebergs återvinnings-
central slängs det mycket sopor och
trädgårdsavfall i naturen.

Om ingen ansvarig för nedskräpningen
kan hittas är det kommunens ansvar
att skräpet tas om hand. Varje år stä-
dar kommunen ett stort antal platser
från kylskåp, spisar, bilvrak, säckar
med löv, ris och mycket annat. Detta
kostar i både tid och resurser.

Kontakta kommunen om du ser någon
nedskräpad plats.

Anne Hellström
Informationsansvarig Kommunteknik

054 - 17 20 40

anne.hellstrom@forshaga.se



6

KONTAKTEN

Malin Eriksson
Informatör

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

Bylunds Tvätt AB

Jessica driver
ett av Sveriges
äldsta företag

Bylunds Tvätt grundades 1896 vid Klar-
älvens strand, Råtorp i Karlstad av Anna
och Daniel Bylund. Efterträdde gjorde
sonen Viktor med hustrun Hanna. Ef-
ter kriget expanderade företaget och
på 1960-talet flyttade dottern Ingrid
och maken Bengt till större lokaler i
Skoghall. Sonen Björn började tidigt i
företaget och med honom i ledningen
etablerade sig verksamheten i Fors-
haga. De flesta förknippar fortfarande
tvätten med Björn, som drivit firman i
25 år. Men för två år sedan lämnade
han över familjeföretaget till dottern
Jessica Larsson som femte generation.

Jessica började tidigt sommarjobba på
tvätten. Och med en treårig handels-
utbildning samt några års erfarenhet
såg hon det som en utmaning att driva
den idag 110-åriga firman vidare.

Jessica driver firman tillsammans med
sin sambo Fredrik och yrkeskunnig per-
sonal. Företaget tvättar textilier åt in-
dustrier, hotell, restauranger, privat-
kunder m.m. De tvättar och manglar
hotellinne, dukar, gardiner, entrémattor,
privat tvätt m.m. Egentligen alla tex-
tilier som går att tvättas i vatten. Lag-
ning av arbetskläder och uthyrning av
exempelvis dukar till evenemang utför
de också. Bland kunderna finns Stora
Enso i Forshaga och Skoghall, hotell och
restauranger som Hotell Savoy, Restau-
rang Blå m.m.

Hur många ton textilier som passerar
genom företaget är svårt att uppskatta
men Jessica berättar att de har ett
hundratal fasta kunder i månaden.
Varje vecka levereras gods till
Hammarö, Hagfors, Karlstad och Kil.

Ett exempel på en arbetsprocess kan
se ut på följande sätt. Chauffören häm-
tar tvätten med lastbil som körs till
tvätteriet. Där inne sorteras tvätten
och därefter in i de väldiga
tvättmaskinerna, vilka står på en lång
rad i tvätthallen. Slutligen ska de tex-
tilier som ska manglas, igenom en fyra-

fem meter lång
och till synes
a v a n c e r a d
mangel. Den
viker också ty-
get, utefter
kundens önske-
mål. Textilier
som frotté och
arbetskläder
viks för hand.
– En restaurang
vill ha en vikning, en restaurang en
annan och så vidare, säger Jessica utan
att det skulle vara något konstigt med
det. Efteråt ska textilierna packas och
slutligen levereras åter till kund, även
det utefter kundens önskemål.

Med dagens hjälp av ångpanna, tvätt-
maskiner, mangel, datorer och fordon
går arbetet smidigare. Jessica förstår
att det måste ha varit tufft många
gånger förr, när textilierna tvättades i
älven och sedan transporterades med
båt på Klarälven till Karlstad för vidare
transport med häst och vagn. Det är
lättare att vara företagare i dagens
samhälle.

Utvecklingen har sannerligen gått
framåt. Med orden ”jätteroligt” förkla-
rar Jessica sin bransch. Arbetet blir säl-
lan monotont. Samtliga anställda rote-
rar och har kompetensen för hela tvätt-
processen.
– En stor fördel med att vara ett rela-
tivt litet tvätteri är den totala överblick
man får i företaget, menar Jessica.

I mötet med Jessica upplevs hon som
driftig, och hon förnekar inte att hon
besitter den egenskapen.
– Jag tror att det är en avgörande faktor
för rollen som företagare. Samtidigt för-
klarar hon att det är ju trots allt ett fa-
miljeföretag som hon brinner för. Dess-
utom är känslan att vara sin egen, en
drivkraft bara det. Pappersexercisen
sköter hon själv, tar ingen hjälp utifrån
och tycker inte att det är några problem.

Miljödiplomerat
Företaget arbetar efter en miljöpolicy
och är sedan 2005 miljödiplomerat.
– Jag tycker det är viktigt att följa med
i utvecklingen och jobba med miljö-
frågan. På så vis sparar vi både tid och
pengar samt värnar om miljön, säger
Jessica. Vi arbetar för en effektiv och
miljövänlig tvättprocess med så låg
tvättmedels-, vatten- och energiför-
brukning som möjligt. Tvättmedlet
doseras med hjälp av ett pumpsystem
för att förhindra överdosering, tilläg-
ger hon.

Jessica talar varmt om sin pappa Björn.
Han är ett stort stöd för Jessica. (När
han inte befinner sig i Spanien eller på
golfbanan.)
– Vi är ju en familj och vi har aldrig
haft några problem att jobba ihop.

Slutligen, är sjätte generationen säk-
rad?
– Vi har en dotter på tre år som tycker
det är jättespännande att vara med på
tvätten. Självklart vore det roligt. Men
det får Frida själv bestämma när hon
blir stor.
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Den 1 juli var det fem år sedan Stora
Enso köpte fabriken i Forshaga av Te-
tra Pak. Och företaget är under gynn-
sam utveckling. Nyligen övertog fabri-
ken produktionen och utvecklingen av
PE-beläggning* av GPB-produkter* från
Gästrike-Hammarbys anläggning utan-
för Gävle, vilket var ett stort steg för
Forshaga och mycket positivt för per-
sonalen.
– Det här är bra för Forshaga. Det är en
ny nisch för oss vilket har god poten-
tial att utvecklas på sikt, sa platschef
Urban Johansson till Kontakten då.

Att belägga kartong med olika barriä-
rer såsom plast, film eller aluminium-
folie, är Forshagas uppdrag. KM7 i
Skoghall är namnet på den maskin som
levererar störst andel kartong till Fors-
haga. Forshagas anläggning, tillsam-
mans med Skoghall och Research Karl-
stad på Kronoparken sysselsätter 1200
anställda. Enbart i Forshaga arbetar 149
tillsvidareanställda och är Forshaga
kommuns näst största arbetsgivare,
efter kommunen själv.

Inne i fabriken är det bokstavligen full
rulle när Kontakten kommer på besök.
Säkerheten är hög och skyddskläder är
ett måste. Smycken måste stoppas
undan innan man tillåts gå in. Där inne
står två stora beläggningsmaskiner
vilka installerades 1986 respektive
1995. I ena änden sitter en gigantisk
kartongrulle som ska ta sig till andra
änden genom passager där skikt efter
skikt läggs på, beroende på vilken typ
av produkt det är. En yoghurt-
förpackning har exempelvis fem skikt,
allt för att skydda innehållet i förpack-
ningen och öka dess hållbarhet.

Det pågår en ständig utveckling och
efterfrågan av nya produkter för Stora
Enso. Framför allt rör det sig om de-
sign. En förpackning ska inte enbart
skydda en produkt, menar Urban Jo-
hansson. Den måste samtidigt ha en
design, anpassad för målgruppen för
att kunna sälja. Därför är utseendet
otroligt viktigt för produkten.

Det är högtryck för femåringen. När

PE (polyeten)
GPB (General Packaging Board är
allmänkartong till förpackningar för
fryst och kyld mat, choklad och
konfektyr, torra matvaror m.m.)

Stora Ensos platschef Urban Johans-
son ser nöjt på utvecklingen.

Högtryck när Stora Enso
firade fem år i juli

Malin Eriksson
Informatör

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

Stora Enso tog över fabriken från Te-
tra Pak 2001 låg maxkapaciteten på 80
000 ton vilket kan jämföras med da-
gens 138 000 ton. En positiv utveck-
ling för såväl personal som produkter.
– Det har varit en trevlig tur. Det känns
väldigt bra att stå här idag, kommen-
terar en nöjd platschef Urban Johans-
son.

Fredagen den 16 juni var det få som
tvekade att gå till tandläkaren i Deje.
Istället myllrade det av människor i alla
åldrar som ville fira den 50-åriga insti-
tutionen som hade öppet hus. Klinik-
chefen Margareta Fredriksson och den
övriga personalen tog emot blommor
och presenter av besökarna, vilka be-
stod av såväl trogna patienter som ti-
digare personal.

Tandläkarstolarna gapade för dagen
tomma. Istället var lokalerna som en
enda stor utställning med verktyg (jodå
den berömda borren fanns att beskåda),
gamla väntrumstidningar, en utställning
om socker m.m. Sockerbitar represen-
terade sockermängden framför produk-
ter som varnande exempel. Personalen
minglade med besökarna och delade

Folktandvården är en del av Lands-
tinget i Värmland och Dejes är en
av Värmlands 32 kliniker. Dessutom
drivs nio specialistkliniker och tre
sjukhuskliniker. Barn och ungdomar
mellan tre och 19 år får kostnads-
fri behandling inom länet, via folk-
tandvård eller privata vårdgivare.
Många vuxna har frisktandvårds-
abonnemang (tidigare kallat Folk-
tandvården Kontrakt) hos folktand-
vården och får sin tandvård till fast
pris. Tack vare Folktandvårdens
framgångsrika förebyggande arbete
har värmländska barn i många år
haft Sveriges friskaste tänder.

Källa: www.liv.se

Folktandvården i Deje 50 år

med sig och gav tips om vårdplaner och
förmedlade annan nyttig information.

Malin Eriksson
Informatör

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

Fakta:
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Maya Svanberg  (UC) tog emot
ansökningarna, och i samråd med Michael
och Lasse (Café Träffen) valdes 13
stycken ungdomar ut. Dessa 13 ungdomar
har under veckorna 23-26 och 30-32,
genomfört diverse olika aktiviteter i form
av ett självvalt s k  drömjobb.

Startade med 3 stycken ungdomar som
hade en kombinerad dans o
konstnärsskola. Denna bedrevs i
Centralskolans spegelhall o bildsal, och
var mycket lyckad. VF var där och tog
kort och intervjuade.

Under samma tidsperiod jobbade en
ungdom på reningsverket. Vi var där på
en sightseeing som var väldigt
intressant. Det enda s k bekymmer där,
var väl att  killen ringde och var bekymrad
över arbetstiderna.  Vi satte tider från
09:00-15:00, men han hade jobbat
07:00-17:00 i  c:a  en vecka. Detta löste
sig givetvis, då han i slutändan hade en
hoper timmar inarbetade.

Deje hade också två ungdomar igång
med diverse idrottsaktiviteter, som
löpte felfritt trots väderleken, för då
hade man ett ess i rockärmen med lite
inomhusaktiviteter i form av
sällskapsspel m m.

Även en musikant hade vi utstationerad
i BTL:s lokaler, där han på en lånad
dator gjorde en egen demotape, som
vi hoppas få lyssna på inom en snar
framtid.

I början av augusti körde nästa laddning
igång, och det var med inriktningen
friidrott och innebandy. Även detta var
mycket lyckat. Båda gängen hade en
avslutnings-ceremoni. I innebandyn
hade man bjudit in deltagarnas föräldrar
för att åtnjuta matcher på hög nivå, och
hallen var välfylld. Efteråt fick
deltagarna diplom för en god insats.
Friidrottsdeltagarna fick också använda
sig av all träning dom fått, i ett
avslutande mini-EM kanske vi ska kalla

DRÖMSOMMARJOBB I FORSHAGA KOMMUN 2006
det för. Som pris för väl genomförd
tävling fick man en glass. Nog finns det
någon ”Carro” och även Christian
Olsson, som tävlar för Forshaga i
friidrottssammanhang i framtiden.

Slutligen vill vi:  Maya, Michael o Lasse
TACKA alla duktiga ungdomar som skött
sig utmärkt.

Vi  tycker att den ålderskategori dom flesta
drömsommarjobbare valt, som alltså var
riktad mot barn, var beundransvärd. Detta
har alltså i sin tur aktiverat c:a 150 barn
under sommaren. KANON….

Inte glömmer vi heller killen som valde
ett,  för en ungdom ganska udda
drömsommarjobb, Reningsverket,
också musikanten som håller kulturen
vid liv.

På återseende...

Det blir allt vanligare att konsumenter
handlar på Internet. Utbudet är enormt
och priserna kan vara låga. Men det
finns många saker man bör tänka på
innan man gör en beställning över nätet.
Är varan mycket billig bör man vara
misstänksam, det kan vara en bluff.

Vid handel från svenska webbplatser
gäller Distans- och hemförsäljnings-
lagen. Om Du ångrar ditt köp kan Du
utnyttja din ångerrätt som är 14 dagar.
Handlar Du från något annat land måste
du kontrollera vilka regler som gäller.
Inom EU har man alltid minst sju dagars
ångerrätt.

Ta reda på fakta om företaget du har
tänkt beställa ifrån, t ex namn,
fullständig adress, e-postadress och
telefonnummer. Kontrollera företaget
via Bolagsverket, Skatteverket och

Kronofogdemyndigheten. Ring även
registraturen på Allmänna Reklama-
tionsnämnden www.arn.se och fråga
om företaget har fått några
anmälningar. Det finns sidor på nätet
där personer ger omdömen om de
företag som de har handlat ifrån, t ex
www.cint.se och www.pricerunner.se.

När ett pris anges måste Du kontrollera
vilka avgifter som ingår. Det kan t ex
tillkomma porto- och expeditions-
avgifter. Handlar Du från ett land
utanför EU räknas det som privatimport
och ska förtullas. Se också hur lång
leveranstiden är.

Var försiktig med att lämna ut Dina
personuppgifter. Se om företaget har en
personuppgiftspolicy och bestäm dig
sedan om Du vill lämna dina
personuppgifter. Lämna inte heller ut

ditt kortnummer för andra ändamål än
köp. När beställning är gjord skriver Du
ut orderbekräftelsen. Mer information
finns på www.konsumentverket.se.
Handlar Du från utlandet finns information
på www.konsumenteuropa.se.

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

Handla på Internet

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

Lars Jansson
Fritidsledare
054-17 22  73
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Släkt och vänner, kung och landshöv-
ding, bank och kommun. Många var
de som ville uppvakta Carin Rooth
som måndagen den 14 augusti fyllde
100 år. På Ullerudsgården i Deje ar-
rangerades ett stort kaffekalas.

Carins svärdotter Ingegerd Sigurdsson
som var på besök hos födelsedags-
barnet talade varmt om vården av
Carin. Om personalen som tar bra
hand om henne samt den näringsrika
maten som serveras på boendet.
– Jag trivs bra här, fyller Carin i.

Carin ser pigg ut för att vara 100 år.
Hon ser och hör lite dåligt samt har
nervklåda. Hon medger även att min-
net har börjat svikta något men hän-
delser som ligger långt tillbaka i ti-
den berättar hon gärna om. Hon be-
rättar om Jeriko, ovanför Klippåsen i
Deje där hon bodde som liten. I ett
litet hus med sina föräldrar och fyra
bröder och tre systrar. Hon berättar

Grattis Carin Rooth 100 år

Forshaga kommuns ordförande i social- och
omsorgsnämnden Kenneth Eriksson och soci-
alchef Per-Olov Leandersson överlämnade en

blomsterkorg till Carin på 100-årsdagen.

om den långa vägen till sko-
lan i Bråten dit hon och sysko-
nen fick gå, oavsett väderlek.
Hon minns tydligt hur hon fick
hjälpa sin mor med hushållet,
tvätten, om hur kallt det var
åt fingrarna.

I vuxen ålder tillbringade hon
den mesta tiden i affär. Hon
hade en egen butik i många
år, ”Hemligheta” på Mon som
sålde textilier. En tid var hon
även på Konsumbutiken. Där-
efter fick hon jobb på Rooths
Kläder i Deje, affären som
grundades av Carins bror Hen-
ning.
– Det är trevligt att affären
fortfarande finns kvar i sam-
hället, säger Carin och vill ta
tillfället i akt och hälsa till alla
som har uppvaktat henne på
födelsedagen och till dem som
ordnat ett sånt fint kalas.

Malin Eriksson
Informatör

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

Sommaren med Hemträdgårdsföreningen

För er som inte besökt örtagården, gör
detta. Det är väl värt ett besök. Här
finns rosor från början av 1900-talet
som munkar hade med sig till Sverige
och det är intressant att gå runt och se
på hela anläggningen.

Sandor Budai
Forshaga Hemträdgårdsförening

I mitten av augusti var det SM i mete
(13/8). Tävlingensplatsen var i Göta
Kanal vid Norrqvarn som ligger i Skara-
borg. Annie Palmgren som tävlade i
damjuniorklassen för Forshaga Amatör-
fiskeklubb tog SM-guld. Vikten var 2.176
kg vilket också var den högsta totalt
för damer och den näst högsta totalt
för alla klasser.

Annie fixade guldet!

Sören Eriksson
Forshaga Amatörfiskeklubb

Under juni månad har Forshaga Hem-
trädgårdsförening firat med en egen
dag i Folkets Park. Det var strålande
väder och lockade mycket folk. Det var
stor försäljning av lökar och plantor.
Serveringen var öppen, stort lotteri
fanns och en utställning. Alla barn hade
möjlighet att åka brandbil och fiska i
vår fiskdamm.

Den 3 juni var vi ett stort och glatt gäng
som begav oss till Arne Bengtsson på
gökotta. Vi började med tipspromenad
och samlades sedan nere vid älven för
att grilla korv och dricka kaffe. Vi satt
i solen och fick höra dragspelsmusik,
och även göken. Morgonen avslutades
med ett stort lotteri med fina vinster.

17 juni var det växtbytardag på Fors-
haga hembygdsgård. Vi började klockan
10 med att rensa i Örtagården. Vi var
närmare 20 personer så det blev en
väldig fart. Det smakade gott med kaffe
och dopp och klockan 12 tändes grillen
och härliga dofter började spridas.
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Det har blivit en tradition på
Skivedsskolan att starta läsåret med
Skivedsskolans dag. Tanken är att alla
barn, föräldrar, släktingar och skolans
personal ska få en chans att mötas och
lära känna varandra under roliga former.

Där brukar finnas mängder av olika
aktiviteter. För den som vill finns där
också möjlighet att sätta sig ner och
ta en fika i lugn och ro för att prata en
stund eller att bara sitta i sitt barns
klassrum. Det kommer att vara väldigt
roligt att delta i Skivedsskolans dag.
Man ser hur hela släkter är involverad
med att baka till fiket på
Skivedsskolans dag. Andra samlar gre-
jer till någon loppmarknad. Man kan få
massage av sin dotters kompis. De
pengar som samlas in, brukar använ-
das till något barnen vill ha och behö-
ver. Ett år har vi byggt en hinderbana.

Men i år kommer det att hända andra
saker. I år har nämligen FIS, Forshaga
idrottsskola fått förmånen att anordna
Skivedsskolans dag. Vi ska då mani-
festera starten för vår idrottsskola med

Forshaga Idrottsskoledag på Skivedsskolan 7 september
en dag då alla föreningar visar upp sig
på ett annorlunda vis. Vi anser nämli-
gen att det är viktigt att visa vad vi
vill åstadkomma med en satsning på
barnen i Forshaga. Springet, Käket och
Knoppen kommer att presenteras för
alla barn, skolans personal och barnens
familjer.

Det kommer att bli mängder med akti-
viteter, men där kommer också att ges
möjlighet att ställa alla frågor man har
inför FIS. Man kommer också ges en
möjlighet att anmäla sig till FIS. I dags-
läget är nära hälften av alla elever an-
mälda till FIS. Vi ska även ha olika akti-
viteter som handlar om att äta rätt samt
olika aktiviteter som främjar samar-
bete, teamwork och annat som ryms
inom området Knoppen. Vi kommer
också att ha ett teatercafé där vår egen
Teaterskoj för unga kommer att uppföra
sin egen föreställning ”Spökhuset”.
Samma föreställning som gavs på BTL
under våren. Skådespelarna är våra egna
barn. Efter föreställningen, mellan
kaffekopparna, kommer publiken ges
möjlighet att själv prova teater.

Alla föreningar som deltar i FIS kom-
mer att ha minst en aktivitet för bar-
nen och deras gäster. Det innebär att
Gundegabaletten, IF Göta, Sisu Fors-
haga Orientering, Judoklubben,
Handikappidrotten, Tennis,
Ridklubben, Handboll, Fotboll, Is-
hockey, badminton, Pingis kommer att
visa upp sig. Dessutom kommer det
scouter och visar vad de kan erbjuda
om naturliv.

Näringslivet i Forshaga kommer också
att bjudas in för att de ska kunna visa
sitt stöd till FIS, men också för att få
chansen att visa upp sig. Det krävs ju
som sagt en hel bygd för att fostra ett
barn!

Forshaga Idrottsskoledag på
Skivedsskolan 7 september kl. 14 - 17

Välkomna till en spännande dag

Anethe Byberg
Projektledare FIS

054 - 13 28 12
anethe.byberg.se

LÄSTIPS från Biblioteket

Visste du att...
...vi har släktforsknings-
programmet ”Genline”

Kom in och prova!

Öppettider

Forshaga
Mån-ons 10-19
Tors - fre 10-16

Deje
Mån & ons 14-19
Tis & tors 14-17
Fredag 10-14

Akimbo och elefanterna
Alexander McCall Smith
När Akimbo ser hur elefanterna dödas
av tjuvskyttar för sina betars skull be-
stämmer han sig för att göra något åt
det. Men det finns bara ett sätt att
stoppa dem – att själv bli en tjuvskytt!

Ett spännande äventyr i Afrikas viltre-
servat av författaren till succén Damer-
nas detektivbyrå.

Sagoresan
Från junibacken till Nangilima
Astrid Lindgren

till den smärtsamma upplevelsen med
Jonatan och Skorpan på klippan vid
Karmafallet. Från tryggheten hos Emil
hemma på Katthult till rövarna och
rumpnissarna i Ronjaskogen.En kaval-
kad av fantastiska läsupplevelser...

Zamba -Om livet med ett lejon i familjen
Ralph Helfer
En dag får djurtränaren Ralph Helfer ett
överraskande telefonsamtal. Goda vän-
ner till honom har under en safari i Zam-
bia hittat en halvdöd lejonunge, som
de har räddat och fört till USA. Ralph,
som utvecklat ett unikt sätt att dres-
sera vilda djur, erbjuds nu chansen att
få uppfostra en lejonunge.
När Ralph träffar Zamba första gången
ser han den lille lejonhanen lägga hu-
vudet på sned, vänta en sekund och
sedan tumla rakt i hans famn. Zamba

kramar Ralph med sina mjuka tassar
och lägger sig sedan på hans bröst, gör
det bekvämt för sig och somnar med
sitt ansikte mot Ralphs, Zamba har
kommit hem.

Att färdas genom
Astrid Lindgrens
sagovärldar är en
fantastisk upple-
velse! Den resan
blir verklighet
ombord på Sago-
tåget på Junibacken.
Marit Törnqvists vackra bilder målades
ursprungligen för scenografin till Sago-
tåget. Samtidigt skrev Astrid Lindgren
en text, som blev hennes allra sista
berättelse. Hennes varma röst tycks ha
smält in i boksidorna och talar till oss
från de hissnande vackra och spän-
nande bilderna.
I bilderboken Sagoresan förflyttas vi
från idyllen hos Madicken och Lisabet

med ett lejon i familjen blir ett även-
tyr som inte liknar någonting annat,
fullt av både dramatik och oförutsedda
händelser.
Vid en resa tillbaka till Afrika blir Zamba
bortrövad. En annan gång drabbas far-
men som Ralph byggt upp av en över-
svämning som raserar hela hans livs-
verk och är nära att döda Zamba.

Under de föl-
jande åren blir
Zamba en hyl-
lad stjärna i
tv-program,
reklam och
ä v e n t y r s -
filmer, bl. a.
Tarzan –fil-
merna.
Det annor-
lunda livet
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Hett vackert väder när Butorps sommarcafé slog upp dörrarna
Den 15 juni var den officiella öppnings-
dagen av Butorps sommarcafé. Sara
Hellström och Matilda Haglund, två
ungdomar som denna sommar har job-
bat på caféet hade fullt upp hela dagen
med att servera kaffe, glass, godis
m.m. till premiärbesökarna.

Under den heta soldränkta öppnings-
dagen kunde man gå en tipspromenad
och smaka på sommarens café-
erbjudanden. I skuggan på verandan
satt bland andra forshagaborna Monica
Berggren och Alf Larsson som rest till
Butorp på motorcykel, för att äta våfflor
och smaka Butorpskakan.
– Jag är imponerad över hur duktiga de
är här i Butorp, och att de driver den
här verksamheten, sa Alf Larsson som
själv är gammal Butorpare och tillade
att han med all säkerhet kommer att
besöka caféet fler gånger i sommar.

Det är främst två saker som slår mig
under Butorpsbesöket; Det är otroligt
vackert i Butorp, begreppet ”smultron-
ställe” är nästan underskattat och jag
frågar mig själv varför jag inte varit
här tidigare? Min andra betraktelse är

att trots att det är första gången jag
kör på Butorpsvägen hälsar alla mö-
tande bilförare glatt på mig, välkom-
nande på något sätt. Slutligen vill jag
framföra en liten varning till er som
åker till caféet nästa sommar: Varning
för våfflorna och Butorpskakan, de är
beroendeframkallande.

Liksom tidigare år har det under som-
maren ägt rum en rad evenemang på
Butorps sommarcafé. Butorpsloppet,
trubadurafton, sångkväll, dragspels-

afton, kaninhoppning, hästhoppning
metartävling och rovdjursprat för att
nämna några.
– En jättebra säsong, konstaterar Linn
Lanz, en av de ungdomar som drivit
caféet. Vi har haft många besökare på
våra evenemang i sommar och ett stort
antal utländska turister har stannat till
och uttryckt sig positivt om vårt café.

Malin Eriksson
Informatör

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

Sedan den 1 juli är det rökfritt under
arbetstid för anställda på kommunen.
Kommunen har under många år satsat
på friskvård och förebyggande
hälsoarbete. En rökfri arbetstid är ett
led i detta arbete. Vid kommunens alla
entréer kommer det att vara rökfritt.
De större arbetsplatserna får ”rök-
rutor”, en bit ifrån entréerna dit per-
sonalen får gå under rasten. Kommu-
nens personal har också haft möjlighet
att gå en rökavvänjningskurs under
våren.

Det har kommit en del reaktioner på
beslutet – både positiva och negativa.
De positiva rösterna anser att både ar-
betsmiljön och tillvaron för barn/ung-
domar/vårdtagare kommer att bli

Forshaga -
en rökfri kommun

bättre. Dessutom tycker många
att de får draghjälp att minska
sin rökning eller att sluta helt.
De som är negativa anser att
det är integritetskränkande att
inte själva få bestämma när
man skall få röka. Självklart har
alla rätt att bestämma om man
vill vara rökare eller inte men
vad man kan och inte kan göra
under arbetstid är en helt an-
nan sak.

Inger Granlund
Personalchef
054-17 20 20

inger.granlund@forshaga.se
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I maj 2004 blev Forshagas dricksvat-
ten utsett av en expertjury till det go-
daste i Värmland. Även om det inte
gick lika bra 2005 i en rikstäckande
tävling, betyder det inte att Forshagas
vatten nu smakar sämre. I Sverige har
vi riklig tillgång på vatten och det kom-
munala vattnet i Sverige är mycket bra
jämfört med i många andra länder.
Dricksvatten är ett livsmedel och hur
det ska hanteras är reglerat i föreskrif-
ter från Livsmedelsverket.

Varifrån kommer Forshagas dricksvatten?
Råvattnet kommer från sjön Visten och
intaget finns vid sjöns södra ände. I
sjön ligger en 1100 meter lång ledning
på sju meters djup.  Råvattnet pum-
pas upp ur sjön och sedan vidare 9 km
till vattenverket i Forshaga. Kapacite-
ten är ca 160 kubikmeter per timme.

Hur renas vattnet?
Vattnet renas via trumfilter(mikrosil),
sandfilter och kolfilter. Trumfiltret si-
lar först vattnet från partiklar större
än 15 µm (uttalas ”my”). Vattnet trycks
sedan uppåt genom fyra sandfilter och
slutligen nedåt genom kolfilter-
sedimentering.

Sjövatten är mycket mjukt vilket var-
ken är bra för människor eller vatten-
ledningar. För att höja hårdheten och
justera ph-värdet, tillsätts soda och
koldioxid. Bakteriebekämpning sker

genom UV-behandling. För att ytterli-
gare höja kvaliteten utan att använda
kemikalier, kommer oxidation med ozon
att införas under 2006. Ozonbehandling
i kombination med kolfilter har lukt-
och smakförbättrande egenskaper samt
en desinficerande effekt.

Vad är det som bestämmer smaken på
vattnet?
Visten har ett bra och stabilt vatten.
Dock kan vattnets smak och kvalitet
påverkas på olika sätt, t ex genom hu-
mus eller tillflöden som inte är bra.
Ökning av vissa alger kan göra att vatt-
net får en bismak. I bergborrade brun-
nar kan förekomst av t ex järn och
mangan påverka smaken negativt, lik-
som gamla vattenledningar - både kom-
munens och den egna servisen.

Kan vatten renas på andra sätt?
Ja. Ett exempel: det kommunala vattnet
i Karlstad renas bl.a. genom infiltrering i
sandlager vid Sörmon. Vattnet från Vä-
nern går genom 40 m djupt sandlager till
grundvattennivå och pumpas sedan upp
via djupbrunnar. Läs mer på Karlstads
kommuns hemsida, www.karlstad.se.

Får alla boende kommunalt dricksvatten?
Nästan alla. Omkring 10.000 personer i
bl.a. Deje, Forshaga, Lyckan, Dyvelsten,
Öjenäs, Arnäs, Hagen, Östra Deje och
Jonsbol får sitt vatten från Forshaga
vattenverk. Dessutom finns ett mindre

verk i Mölnbacka där vattnet kommer
från en 75 m djup bergborrad brunn och
invånarna i Olsäter får dricksvatten från
sjön Ullen i Hagfors kommun.

Hur mycket vatten renas varje dag?
I snitt förbrukas ca 2.500 kubikmeter
(inkl. Olsäter och Mölnbacka)renat vat-
ten varje dag. Totalt finns det ca 3.650
abonnenter i kommunen. Den totala
produktionskapaciteten vid vattenver-
ket är ca 4.000 kubikmeter per dygn.

Hur högt är vattentornet?
Vattentornet i Forshaga byggdes 1976
och är 31 meter högt. Det rymmer ca
1.800 kubikmeter vatten. Högvatten-
reservoaren på Klippåsen i Deje har en
kapacitet av ca 600 kubikmeter vatten.

Hur kommer vattnet från vattenver-
ket till konsumenterna?
Till Deje pumpas vattnet först till
högvattenreservoaren. Därifrån leds
det till konsumenterna via självtryck.
I Forshaga pumpas vattnet ut till kon-
sumenterna. När vattenförbrukningen
från konsumenterna är låg fylls vatten-
tornet. Längden på ledningsnätet i
kommunen är totalt ca 36 mil.

Varför kontrolleras vattnet så noga?
Dricksvatten är vårt viktigaste livs-
medel och kontrolleras därför regelbun-
det. Kontroll görs både av kommunens
personal och av ett kontrollföretag. Det
är oerhört viktigt att vattnet har en
bra kvalitet. Ett dåligt renat vatten
som används till föda kan medföra att
sjukdomar sprids. Det är fallet i många
länder där kranvatten inte kan drickas
utan man måste köpa buteljerat dricks-
vatten. I Sverige har vi förmånen att
ha ett mycket bra och billigt kommu-
nalt vatten. Dessvärre förekommer det
dock att en del enskilda brunnar har
vatten med sämre och i vissa fall häl-
sovådlig kvalitet. För att ge fler män-
niskor tillgång till kommunalt dricks-
vatten, byggs ledningsnätet därför
fortlöpande ut.

Varför är vattnet gott?

Förbättring av kvalitet och leveranssäkerhet

Arbete med att förbättra kvaliteten på dricksvattnet pågår ständigt. Våren 2006
ersattes den gamla trumsilen med en ny som kan stoppa mycket mindre partik-
lar. Införande av ozonbehandling kommer ytterligare att förbättra kvaliteten.
En viktig del i dricksvattenförsörjningen är leveranssäkerhet. Information om
larm måste snabbt nå ansvarig tekniker. För att säkerställa att strömavbrott
inte hindrar driftövervakningen vid råvattenintaget kommer en reservkraftkälla
att installeras där.
Forshaga saknar idag en alternativ vat-
tenförsörjning. Om Visten av någon or-
sak skulle bli oanvändbar som vatten-
täkt, har kommunen ingen reserv-
vattentäkt. Närliggande reserv-
vattentäkter kan vara Klarälven eller
Syrsjön. Utredning av utbyggnad av
reservvattenförsörjning kommer att
göras hösten 2006.

Ny trumsil på väg in i vattenverket

Anne Hellström
Informationsansvarig Kommunteknik

054 - 17 20 40

anne.hellstrom@forshaga.se
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Detta händer i Forshaga Evenemang efterlyses

Har du något evenemang du vill få marknadsfört? Att nå ut
tillräckligt brett med information om ett evenemang är inte
alltid det enklaste. Samtidigt finns det massor med människor
som vill veta vad som är på gång. Kanske vi kan hjälpa dig
genom marknadsföring på våra hemsidor och informationstavlor.

Internet
Det blir allt vanligare att människor söker information på
internet. När det gäller evenemang är Forshaga kommuns
och Värmlands Turistråds hemsidor väldigt populära. Har
du ett evenemang som är öppet för allmänheten och passar
in under någon av nedanstående rubriker, är du välkommen
att kontakta någon av under-tecknade. Vi kan lägga in
evenemanget på dessa hemsidor. Hemsidorna uppdateras
kontinuerligt och du är välkommen att höra av dig så snart du
har något på gång. Vare sig det är höst, vinter, vår eller sommar.

Barn, dans, film, föredrag, hembygd,marknader, musik, sport
/idrott, teater, ungdomar, utställningar, årets fester, etc...
Aktuella evenemangstips publiceras också här i Kontakten.

Informationstavlor
Vid södra och norra infarten till kommunen har vi
informationstavlor där man till självkostnadspris kan
annonsera om kommande evenemang. Kontakta Mattias
Sköld så berättar jag mer.

Vad är på gång inom ditt företag?
Något som du vill få uppmärksammat i Kontakten och på
www.forshaga.se?
Hör av dig till Malin Eriksson och berätta mer.

Kontakt

Victoria Karlsson, turismansvarig
tel: 054 - 17 20 87, fax: 054 - 17 21 35
e-post: victoria.karlsson@forshaga.se

Mattias Sköld, informationsansvarig
tel: 054 - 17 20 10, fax: 054 - 17 20 88
e-post: mattias.skold@forshaga.se

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

SEPTEMBER
1     Kl. 18.30 Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-Ekshärad”. Ängevi Idrotts
       plats. Entre 30 kr (20 kr ungd./senior)
2     Sisujoggen, Forshaga

2     Kl. 10 Arbetsdag i Örtagården, Forshaga Hembygdsgård
2     Kl. 10 -14 Barnens dag i B.T.L. Pyssla tillsammans med barnen, flertalet
       aktiviteter

3     Kl. 14 Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
9     Kl. 14 Fotboll div 5 herr ”ÖDIK-Nordvärmlands FF”, Tallmovallen, Östra
       Deje. Entré 30 kr

10   Distriktsmästerskap för Värmland i hoppning för ponnys och stora
       hästar på Bergsgården. Fri entré Arr. Bergsgårdens Ryttarsällskap
10   Kl. 14 Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK

16 sept. - 13 okt. Utställning av Elisabeth Rythre och Maria Westerberg,
      konstföreningen Lusten, i Forshaga bibliotek. Vernissage 16 september
16   Kl. 15 Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-Rinn”. Ängevi Idrottsplats. Entre

       30 kr (20 kr ungd./senior)
16-17 sept   Deje-SISU-helgen. Tävling i orientering vid Gersviken norr om Deje.
       Mer info: 054-87 14 22 Arr. Orienteringssektionerna i SISU och Deje SF

17   Kl. 14 Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
17   Kl. 18-20 Folkdans i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille
       och Ulleruds Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391

23   Kl. 15 Fotboll div 5 herr ”ÖDIK-Forshaga IF”, Tallmovallen, Östra Deje.
       Entré 30 kr
24   Kl. 10-16 Olsäters Marknad

24   Kl. 14 Drive In Bingo, Tallmovallen Östra Deje. Arr. Östra Deje IK
24   Kl. 18-20 Folkdans Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille och Ulleruds
       Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391

29   Kl. 19 Stugsittarkväll, Forshaga Hembygdsgård
30   Sportfiskets dag i Forshaga. Pröva på fiske med guider i älven, föredrag,
       försäljning. Arr. Sportfiskeakademin och Klarafors AB i samarbete med

       Forshagaforsen. Kontaktpersoner: Niclas Nilsson 054-53 61 13, Douglas
       Lipkin 054-53 61 29
30   Kl. 13 Fotboll div 5 herr ”Forshaga IF-Kil”. Ängevi Idrottsplats. Entre
       30 kr (20 kr ungd./senior)

30   Kl. 13 Fotboll div 5 herr ”ÖDIK-Fagerås BK”, Tallmovallen, Östra Deje.
       Entré 30 kr

OKTOBER
1 Kl. 14 Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
1 Kl. 18-20 Folkdans i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille

och Ulleruds Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391
3 Kl. 17 Arbetskväll inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård

Är du ”Klimatsmart”?
Europeiska Trafikantveckan 2006 ge-

nomförs, som varje år, den 16 – 22 sep-
tember. I år samlar sig hela Europa mot
klimatförändringen, på svenska under
temat ”Klimatsmart”.
De senaste fyra åren har Forshaga kom-
mun deltagit i denna miljötrafikantvecka

för att minska bilanvändandet och un-
derlätta övergången till miljömässigt
bättre transportalternativ. Att ställa bi-
len då och då är ju även nyttigt och bra
för vår hälsa. Vi fortsätter att utöka ak-

tiviteterna i samband med kampanjen
och genomför följande evenemang i år:

19/9 Cykeldag: Aktiviteter längs Klar-
älvsbanan mellan Deje och Forshaga
samt på torget i Forshaga.

21/9 Cykelbudkavle: Miljöbudkavle
per cykel för elever i årskurs 5-6 längs

Klarälvsbanan från Hagfors till Karlstad.
22/9 Bilfri dag: Uppmuntran till
kommuninvånare som väljer att lämna
bilen hemma samt invigning av kom-
munens första ”miljöbil”.

Håll ögonen öppna för mer information
kring de olika aktiviteterna! Vi ses!

Arrangörer; Forshaga kommun och

Friskvården i Värmland
Mia Widlund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
054 - 17 20 29

mia.widlund@forshaga.se
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SKOLLUNCH
Vecka 35 (31 aug. - 1 sept.)

tors: Korv Stroganoff, ris
fre: Cevapcici, Salsasås, kokt potatis

Vecka 36 (4 - 8 september)
mån: Pannkaka, sylt

tis: Kalops, kokt potatis, rödbetor
ons: Bratwurst, potatismos

tors: Soppa, mjukt bröd, fruktbit
fre: Ugnstekt fisk, kall sås, kokt

potatis

Vecka 37 (11 - 15 september)
mån: Pannbiff med lök, kokt potatis

tis: Chili con carne, ris
ons: Gourmet gryta, kokt potatis
tors: Fiskarens festgratin, kokt

potatis
fre: Falukorv, stuvade makaroner

Vecka 38 (18 - 22 september)
mån: Skinksås, pasta

tis: Stuvade fiskbullar, kokt potatis

ons: Lasange
tors: Kokt höns i currysås, kokt

potatis
fre: Vad köket bjuder

Vecka 39 (25 - 29 september)
mån: Kebabgryta, ris

tis: Tisdags soppa, mjukt bröd

ons: Studiedag
tors: Skinkfrestelse

fre: Grillkorv, potatismos

Vecka 40 (2 - 6 oktober)
mån: Potatisbullar /blodpudding,

lingonsylt
tis: Biff stroganoff, kokt potatis

ons: Tonfiskrätt

torsdag: Risgrynsgröt, pålägg, fruktbit
fredag: Köttförs i ugn, kokt potatis

DEJE OCH FORSHAGAMatsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 35 (31 augusti – 3 september)
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås

Vecka 36 (4 – 10 september)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt
Torsdag: Korvrätt, grönsaker, potatis. Ananaskräm
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Fiskgratäng, potatis, grönsaker, smörgås. Bärsymfoni och grädde
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage

Vecka 37 (11 – 17 september)
Måndag: Bruna bönor, stekt fläsk, potatis. Soppa
Tisdag: Stekt spätta, remouladsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 38 (18 – 24 september)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm med mjölk
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Ugnsstekt falukorv, stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa
Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor med grädde
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding med bärsås

Vecka 39 (25 september – 1 oktober)
Måndag: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde

Vecka 40 (2 oktober - 8 oktober)
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm
Onsdag: Fiskarens festgratäng alt. dragonfisk, potatis, ärter. Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, lingon, blomkål. Bär med grädde
Fredag: Korvrätt, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, Chokladmousse med crips

Vegetarisk varmrätt serveras dagligen.

Till varje måltid serveras salladsbuffé,

mjölk, hårt bröd och smör.

Med reservation för ev. ändringar.
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Den stora användningen av fossila
bränslen (olja, kol och naturgas) är ju
den främsta orsaken till den sk Växthus-
effekten. Detta p g a utsläppen av kol-
dioxid. Största förbrukningen av olje-
produkter sker i trafiken. För att
minska risken för klimatförändringar
krävs därför en snabb övergång till al-
ternativa bränslen. Nu tar Forshaga
kommun ytterligare ett steg för att
bryta oljeberoendet.

Under sommaren har Forshaga
kommuns första miljöbil introducerats
i kommunens bilpool. Bilen har en så
kallad bränsleflexibel motor, vilket
innebär att den klarar av valfri bland-
ning mellan bensin och etanol. Miljö-
vänligast är denna typ av bil om den
körs på E85 (en blandning med 85 %
etanol och 15 % bensin). Bensin blan-
das in i etanolen för att förbättra smörj-

och startegenskaperna. Än så länge
finns ingen E85-pump i Forshaga men
detta är på gång. I dagsläget finns
tankställen i Karlstad, Sunne, Arvika
och Torsby. I maj 2007 kommer ytter-
ligare en miljöbil att införskaffas.

Forshaga kommun kör med miljö i tanken!

Forshaga Kvinnliga Före-
tagarförening på nätet
www.fkff.se är adressen till en ny
hemsida som nätverket för kvinnliga
företagare i Forshaga kommun har
startat.

– Vi ser detta som ett bra sätt att sam-
ordna kommunikationen och underlätta
för våra medlemmar. Hemsidan under-
lättar att sprida information till de
kvinnliga företagarna i kommunen och
är dessutom ett bra sätt att marknads-
föra sig på, säger föreningens ordfö-
rande Kristina Karlsson.

Föreningen som bildades 2002 är
mycket aktiva. Kristina Karlsson har
sedan starten varit ordförande. Idag är
Ewa Karlsson-Swensån sekreterare och
Britt-Marie Karlsson är kassör. Ett 30-
tal företagare finns i medlemsregistret
men alla kvinnliga företagare är väl-
komna till informationsträffarna.

På hemsidan kommer man att finna
information om planerade aktiviteter,
nätverks- och utbildningsträffar. Man
kan också läsa om olika företag i Fors-
haga kommun vilka drivs av kvinnor.

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Eva Henningsson på miljö-
förvaltningen är ute på ”miljö-

vänligt” uppdrag

Malin Eriksson
Informatör

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

I smedjan utanför Dejeskolans hög-
stadium fanns länshemslöjd-

konsulenten Markus Tempelman och
lärde ut sina konster till nyfikna

festivaldeltagare. En av dem, Stina
Bergström från Forshaga gjorde sig
ett trollkors. Hon är också den som
givit Riksfestivalens dess utseende
vad gäller logotype, program etc.
”Ett bra forum för kreativa ungdo-
mar” var hennes kommentar om

Riksfestivalen

UKM Riksfestival i Deje
Under dagarna tre veckan före midsom-
mar invaderades Deje av kultur-
intresserade ungdomar från hela lan-
det. UKM Riksfestival arrangerades för
första gången i vår kommun. Temat för
året var trollskog, som kan anses re-
presentera såväl Värmland som Deje.
Scenprogrammet var indelat i fyra fan-
tastiska och variationsrika akter för-
delade på två dagar, och lotsade oss på
ett förtjänstfullt sätt genom föreställ-
ningen gjorde ”kom-fram-och-sägarna”
Daniel Lindman och Jonas Nilsson. Mel-
lan scenprogrammen fanns möjlighet
för publiken att beskåda en konstut-
ställning av rang.

TACK alla deltagare, ledare, work-
shopledare och funkisar för att ni
gjorde UKM Riksfestival 2006 till en
fantastiskt härlig upplevelse att min-
nas!

Mattias Sköld
Informatör

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

Systrarna Isabell och Cornelia sjöng
egenproducerat ”Do you want to be cool”.
Cornelia var festivalens yngsta deltagare

Värmlänningarna i
Fanny and the

Family (öv.) och
Julia Burman Gör-
ans från Uppsala

(t.v) gladde publi-
ken
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Forshaga Kammarmusikdagar 2-4 augusti

... Anders Lagerqvist, en av de konst-
närliga ledarna för Forshaga
Kammarmusikdagar, en ny festival
som ägde rum mellan 2-4 augusti.

Hur känns det?
– Bara bra tack! Först av allt vill jag å
mina och Per Ömans vägnar säga att
vi är otroligt tacksamma att vi fått
förtroendet att konstnärligt leda
kammarmusikdagarna. Sen är jag per-
sonligen glad att allt gick så smidigt
och bra inte minst med tanke på att
jag och Per även musicerade själva i
så hög grad. Vanligtvis är jag ”bara”
musiker och behöver med andra ord
inte tänka på saker runt omkring.

VF:s recensent kallade evenemanget
för årets klassiska händelse i Värm-
land, kommentar?
– Jättekul förstås, ett toppbetyg för
vår organisation med Forshaga kom-
mun i spetsen, särskilt som det är vårt
mål att erbjuda kammarmusik-
upplevelser på högsta nivå, nu gäller
det att hålla den klassen. Viktigast är
dock att publiken är nöjd med det vi
erbjuder.

Hur var det att återvända till sin
hembygd?
– Jag älskar att komma hem och lira,
här koncentrerar jag mig bra och här

Hallå där...
känner man till
miljön. Sånt är
jättev ikt igt
om jag ska
göra ett bra
jobb.

Vad tyckte era
kollegor om
Forshaga kom-
mun och om

Foto: Jan-Olav Wedin

Malin Eriksson
Informatör

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

festivalen?
– De var grymt imponerade av orga-
nisation och boendemiljö m.m. och
ville komma tillbaka samtliga. Bra
betyg med tanke på att våra kollegor
har betat av ganska många festivaler
sammanlagt.

Vad händer i din kalender nu då?
– Nu väntar ett spännande år i Hov-
kapellet som jag har kontrakt med sä-
songen 06-07, sedan startar planering
inför en kammarmusikserie här i
Stockholm ”Sollevi classics”.

Slutligen, återvänder du och Per
Öman nästa sommar med nya
Kammarmusikdagar?
– Det är vår förhoppning, vi sitter re-
dan och gör en artistuppställning in-
för nästa sommar och om allt går i
lås blir det nåt alldeles extra!

Månadens tema: kompostering
Att kompostera sitt hushållsavfall med-
för inte bara en lägre ren-hållnings-
taxa då sophämtningsintervallet kan
öka. Det innebär även minskad avfalls-
mängd som transporteras till soptip-
par och förbränningsanläggningar. På
köpet får man dessutom ett gratis
jordförbättringsmedel.

För att kompostera kött- och fiskrester
krävs ett tillstånd och en varmkompost
på 250 liter för en familj på fyra perso-
ner. Kontakta miljö- och byggförvalt-
ningen för blankett för tillståndsansökan.

Kompostanläggningen ska ställas direkt
på marken. För att förhindra att råttor
mm kommer åt innehållet ska botten
på behållaren vara försedd med höns-
nät eller dylikt. Den ska placeras så att
den inte stör grannar. Står den närmare
än 5 meter från tomtgränsen ska man
ha grannes skriftliga tillstånd.

Mer om kompostering, bl a skötsel-
tips och hur den färdiga kompost-
jorden kan användas, finns att läsa
på kommunens hemsida under miljö
& hälsa/bostad/avfall.

Miljöalmanackan 2006

Kom ihåg september månads tävling i Miljö-
almanackan! Du har chans att vinna bio-
biljetter. Tävlingssvar skickas in till kom-
munkontoret senast den 30 september.

Maria Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 30

maria.johansson@forshaga.se

Mattias Sköld
Informatör

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

Förväntningarna på festivalens
invigningskonsert i Övre Ulleruds trä-
kyrka var stora. De blev heller inte min-
dre av landshövdingens invigningstal
där bl a meningen med musik och kul-
tur angreps, liksom Värmlands och
Ulleruds roll som kulturbärare.

De konstnärliga ledarna och initiativ-
tagare till Kammarmusikdagarna,
violinisterna Anders Lagerqvist och Per
Öman inledde konserten tillsammans
med pianisten Johan Ullén och musik
av Sjostakovitjs. Oerhört stämnings-
fullt och vackert.

Musik av Mozart och Schumann följde,
liksom skådespelerskan Stina Ekblads
fantastiska recitation (ur diktsviten
Mozartvariationer av Göran Sonnevi).
Om förväntningarna infriades? Med råge
vill jag påstå.

Sammanlagt gavs fem konserter, både
lunchkonserter och kvällskonserter i Övre
Ulleruds kyrka, Nedre Ulleruds kyrka,
Forshaga kyrka och i Dömle kyrka.
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