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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 15 - 16.

Bebisuppvaktning!

Adam Larsson
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Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Angelicas kommentar

-är Forshaga kommuns
informationsblad till invånarna
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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

7 November
8 December

23 okt
27 nov

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

En mandatperiod närmar sig sitt slut
och en ny tar vid.  De nya ledamöterna
i kommunfullmäktige väljs i början av
november och i slutet på samma må-
nad fattar de nya ledamöterna beslut
om budgeten för 2007.

Det är 41 förtroendevalda som sitter i
kommunfullmäktige. Detta är kommu-
nens högsta beslutande församling.
Som vanligt är det mycket som hänger
i luften innan ett budgetförslag är klart
att tas i kommunfullmäktige. Bland an-
nat får kommunen 2 miljoner kronor
mindre i det kommunala utjämnings-
systemet eftersom elevantalet minskar.
Det är bara det att elevminskningen inte
sker på ett och samma ställe. Nåja, det
brukar lösa sig, som vi säger i Värmland.

Tyvärr flyttar företagsledningen till
Cellcomb sin verksamhet till Karlstad.
Det verkar som om de flesta anställda
följer med till de nya lokalerna. Det är
ju bra så långt men det är inte alls bra
att det försvinner arbetstillfällen från
kommunen. Kommunledningen och
Forshaga Företagscentrum arbetar hårt
med att få in nya verksamheter i
Cellcombs gamla lokaler.

Företagsledningen för Norsjö Mekaniska
AB har sålt företaget. Tillverkningen av
Forshagamoppen flyttas till Lennartsfors.
Få, om någon anställd, väljer att flytta
med. Här blir cirka fjorton kommun-
invånare arbetslösa. Vi hoppas att det
snabbt löser sig för samtliga anställda. Ar-
betsförmedlingen är givetvis inkopplad.

Förändringarna kan komma snabbt här
i livet. Då behöver vi hjälpas åt för att
hitta bra lösningar.

Forshaga
k o m m u n
har ett bra
g e o g r a -
fiskt läge.
Vi kan nå
många or-
ter inom
rimlig tid.

Under sommaren 2003 var det en mar-
kant ökning av skadegörelsen på främst
kommunala byggnader som skolor, dag-
hem med mera. Kostnaderna blev oro-
väckande stora. Kommunledningen be-
slöt att något måste göras och gav AIC
i uppdrag att ordna någon form av be-
vakning i kommunen på nätterna.

Projektet kom i korthet att se ut som
följer: kommunen ställer upp med en
bil, utrustad med mobiltelefon, brand-
släckare, förbandslåda och en del an-
nan nödvändig utrustning.

En person fick i uppdrag att skaffa fram
frivilliga kommuninnevånare som åtog
sig att vara ute på nätterna och patrul-
lera. Man skall främst titta till skolor,

PAX-projektet
daghem, affärscentra och industriom-
råden. Ett samarbete med polisen drogs
igång och av dem fick man fortlöpande
information om vad som hänt i kom-
munen och tips om vad ”nattpatrullen”
speciellt skulle hålla ögonen på. Om det
beror på detta projekt kan man väl inte
veta säkert men, till exempel, så har
skadegörelsen minskat ganska markant.

Vi ser gärna att flera engagerar sig i
Pax-projektet. Vi vill gärna betona att
de som deltar inte förbinder sig att köra
ett visst antal nätter. Man bestämmer
själv när man tycker att det passar. Du
som är intresserad kan kontakta Tommy
Jonsson på AIC på telefon 0552-103 79
eller skicka ett mail till:
tommy.jonsson@forshaga.se

Grattis till SM-guldet Leif Johansson

18-20 augusti avgjordes veteran-SM i
friidrott i Söderhamn. Leif Johansson,
till vardags vaktmästare på Central-

Mattias Sköld
Informatör

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

Fast huvudmålet är ju att i första hand
skapa fler arbetstillfällen här.

skolan i Forshaga, hade behållit den
goda formen från inomhussäsongen
(se artikel Kontakten nr 3 2006) och
slog till med 2 silver (200 och 400 m)
samt guldmedalj i 100 meter på fin-
fina tiden 13,49. Grattis Leif!
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Uppemot 500 personer letade sig ned
till Dyvelstens flottningsmuseum i det
härliga sensommarvädret för att delta
i söndagens festligheter. Efter att
Angelica Rage förklarat festen för in-
vigd började ett digert och variations-
rikt scenprogram. Dans från Kurdistan,
Burma, Colombia, Sverige, musik och
sång från Sydkorea, Burmundi, Brasi-
lien och Peru, poesi från Canada...
Hantverk från ett flertal länder fanns
att beskåda. Det gick också att intaga
kulinariska höjdpunkter från världens
alla hörn, tårta från turkiet, kyckling-
piroger från Polen, etc. De i kommu-
nen boende 72 olika nationaliteterna
fanns representerade.

Världens fest i Dyvelsten 20 augusti

Burmesisk dansuppvisning

Världens fest firades som en del i det
mångkulturella året 2006 och arrang-
erades av Värmlands museum.

Undertecknad tackar för en trevlig till-
ställning och avslutar med ett tänkvärt
citat av invigningstalaren:
-”Om alla hjälps åt skulle det inte fin-
nas någon främlingsfientlighet eller
mobbing”

Hantverk från Bolivia,  Peru... ...Norge och ett flertal länder fanns
att beskåda

Mattias Sköld
Informatör

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

Torsdag 7 september och meteorologe-
rna spådde regn och rusk. Men den för-
sta upplagan av Forshaga Idrottsskola kla-
rade sig undan med enbart några enstaka
fallande droppar.

Nu finns en utlåningsautomat på Forshaga
bibliotek där du själv kan låna dina böcker.

Nu kan du låna själv på biblioteket
Utlåningsautomaten gäller för böcker och
tidskrifter. Instruktionerna är enkla: Sätt
in ditt lånekort i automaten. Du behöver
inte någon pin-kod. Sedan följer man
instruktionerna på skärmen. När du är klar
tar du ut ditt lånekort och kvittot skrivs
ut. På kvittot står även vilka böcker du
har hemma samt eventuella skulder.

Sjätteklassarna Petra, Sanna och Lythiane
från Centralskolan var några av de första
som lånade böcker via utlånings-
automaten. Jättelätt var deras kommentar.

Malin Eriksson
Informatör

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

– Man skulle kunna tro att servicen på
biblioteket blir mindre men syftet är
snarare tvärtom. Besökarna slipper långa
köer och vi får mer tid att hjälpa
besökarna med att exempelvis hitta en
speciell bok eller annan litteratur, säger
bibliotekarie Ulrika Svensson.

FORSHAGA IDROTTSSKOLEDAG = SUCCÈ

Mattias Sköld
Informatör

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

Prova-på balett tillsammans med
Gundegabaletten på Norrgården

Aktiviteterna på Skivedsskolan, dit Idrotts-
skoladagen var förlagd, var många. Gun-
degabalettens uppvisningar och prova-på
aktivitet lockade många intresserade. Det
gick prova längdhopp övervakandes av IF
Götas Ellinor Johansson. Eller hoppa höjd,
kasta ljud-spjut, spela fotboll, landhockey,
testa orientering, problemlösning mm.

Rysligt men ruskigt roligt verkade publi-
ken tycka om Teaterskojs uppsättning på
Mellangården ”Spökhuset”.
Vilken fantastisk dag!!!
Stort tack till Anethe Byberg, projektle-
dare Forshaga idrottsskola samt alla
sponsorer, deltagande föreningar, entu-
siastiska barn, lärare, föräldrar, etc

Fredrik Christensen provade ljud-spjut

Hockey populärt också bland tjejer
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15-23 juli samlades 78 ungdomar från 12
olika nationer för att delta i FEIF Youth
Cup 2006 som gick av stapeln i Österrike.
Jag var där och med mig hem har jag
medaljer men framförallt, minnen för livet!

FEIF Youth Cup är ett tränings- och
tävlingsläger som anordnas av FEIF, som är
världsorganisationen för alla nationer där
islandshästsporten växer, och ett värdland
vartannat år. Deltagarna är målinriktade
ungdomar i åldern 14-17 år med
islandshästar från FEIF´s 17 medlemsländer.
Dessa länder är Europeiska länder samt
USA och Kanada.

Det svenska laget bestod av sex tjejer som
tillsammans skulle representera SIF,
Svenska Islandshästförbundet. Från början
skulle vi alla ha haft med våra egna hästar
ner till Österrike men på grund av den
otroliga värmen som nådde Sverige och
även stora delar av Europa fick vi problem
med hur vi skulle kunna transportera
hästarna dit ner. Det skulle vara ojuste
mot hästarna, det skulle vålla oss en massa
praktiska problem och vi skulle bryta mot
de föreskrifter som finns för transport av
djur. Istället antog vi utmaningen att låna
hästar för en vecka där nere.

Eftersom jag inte skulle ha med hästen så
var det bara att sätta sig själv på tåget.
Torsdagen den 13/7 avgick tåget från
Karlstad som skulle ta mig till Kristianstad
i Skåne där jag skulle möta upp de andra
svenskarna.

Det började bra, jag kom inte längre än
till Åmål där det var problem med
strömmen så vi fick sitta och vänta på en
buss i drygt en timme som skulle
transportera oss till nästa station där vi
skulle få kliva på ett annat tåg. Förseningen
gick inte att köra ikapp och i Göteborg
fick jag hämta ut nya biljetter som innebar
en annan resrutt än planerat. Istället för
att vara i Kristianstad vid 14.00-tiden var
jag på plats 19.00 men som man brukar
säga, bättre sent än aldrig…

Resan ner till Österrike klarade vi bortsett
från smärre förseningar och små
incidenter. Värre var det när vi skulle hem,
när bromsarna på tåget lade av, vi blev
flera timmar försenade och fastnade på
station efter station. Till slut nådde vi
Sverige och det var bara för mig att byta
tåg och fortsätta hem till de Värmländska
skogarna och efter många om och men
var jag äntligen hemma glad men i
zombiformat (jag tror att pappa har mött
döda i bättre form än han mötte mig när
han hämtade mig på stationen).

Hela veckan tillbringade vi på gården
Reithof Piber som ligger ungefär en timme
från Salzburg. Vi bodde på en närliggande
skola och en brandstation cirka tre
kilometer från gården. Organisationen var
helt otrolig och det var länge sedan som

jag träffade så många glada, positiva och
hjälpsamma människor på ett och samma
ställe som jag gjorde där.

På söndagsmorgonen var vi ett gäng
trötta men glada ungdomar som lämnade
gården, hästarna och alla nyfunna vänner
bakom oss. Det var med en känsla av
vemod som jag såg allt det vackra sakta
försvinna när vi åkte med buss mot
tågstationen. Nu och för lång tid framöver
finns allt väl bevarat i mitt huvud, alla
oförglömliga minnen, alla skratt och alla
tårar, tårar av glädje och tårar av
frustration och besvikelse (hela veckan
var inte en dans på rosor, det var
motgångar och prövningar, sådant som
hör till).

Den här veckan är verkligen ett minne
för livet, något man egentligen inte
upplever mer än en gång. Jag har haft
tur och var även med vid förra cupen i
Holland 2004. Jag vet inte vad det bästa
med en sådan här upplevelse är. Självklart
är träningen och tävlingen en stor del
men jag tror nästan att det bästa av allt
är alla nyfunna vänner, dels från Sverige
men även från de andra deltagande
nationerna. Om jag bara fick ett ord att
sammanfatta veckan med så tror jag att
jag skulle välja ordet fantastisk.

Elin Persson

Lokala hyresgästföreningen Dejefors hade
gårdsfest den 5 augusti med fin uppslut-
ning, ca 40 personer, fint väder, god mat
och trevliga människor. Vi vill rikta ett
stort tack till Fabo som sponsrade oss
med det stora tältet, även ett stort tack
till alla som var med och anordnade detta,
så att det blev genomförbart.

Hyresgästföreningen Dejefors

Ett minne för livet

Såväl träning som tävling skedde i
internationella lag om sex ungdomar samt
en lagledare i varje. Tanken med de
internationella lagen är att deltagarna på
ett naturligt sätt ska lära känna ungdomar
från andra länder, knyta kontakter och
samtidigt träna sina språkkunskaper.

Cupen startade officiellt på lördagskvällen
med lagindelning med mera. Söndag till
onsdag förmiddag rådde febril aktivitet
från tidig morgon till sen kväll. På schemat
stod träning, träning och åter träning. Fem
välkända, kunniga och omtyckta
instruktörer från Österrike, Tyskland samt
Island fanns på plats för att hjälpa oss att
plocka fram det bästa hos oss själva och
våra hästar.

På kvällarna ägnade vi oss åt andra saker
som fotboll i ridhuset, föreläsningar, discon
och en landskväll när varje land har en
egen presentation. Sverige valde att
demonstrera midsommar genom att bygga
en midsommarstång och lära 120 personer
att dansa och sjunga små grodorna och
jag vet inte om det var de eller vi som vek
oss mest dubbla av skratt…

Onsdagseftermiddagen hade hästarna
ledigt för att vila upp sig inför den
stundande tävlingen medan vi ryttare med
ledare åkte till Salzburg på sightseeing och
shopping.

Gårdsfest i Deje

På torsdagen inleddes tävlingen som
pågick i tre dagar fram till lördagen. Många
fina ekipage visade framfötterna. Jag och
Vála (mitt sto) gjorde vårt bästa och våra
insatser räckte till bland annat två brons
och en femteplacering. Under dessa dagar
hölls festliga öppnings- och stängnings-
ceremonier och på lördagskvällen ägde
den stora prisutdelningen rum och efter
den var det avslutningsfest.
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Malin Eriksson
Informatör

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

Axelssons Hydraulik AB
Man skulle kunna göra en lång text kort
genom att skriva att hydraulik är som
ett kretskort för olja. Det är den där
metallbiten vid motorn som har en
massa hål och slangar inkopplade och
som det går olja igenom och att hy-
draulik finns i de flesta maskiner. Det
må vara sant men när man bjuds på
ett studiebesök hos Axelssons Hydrau-
lik AB och träffar ägarna Lennart och
Elisabeth så kräver såväl hydrauliken
som företaget en närmare presentation.

Lennart Axelsson visar mig in i företa-
gets hjärta, produktionslokalerna som
sedan 1991 ligger intill den privata bo-
staden i Övre Ullerud. Företaget har
dock funnits sedan 1986. Till en början
låg det i Deje på Dejefors och då var
verksamhetsinriktningen inledningsvis
reparation av lantbruksmaskiner. Den
grenen finns fortfarande kvar men nu-
mera sysslar företaget i huvudsak med
tillverkning och försäljning av
hydraulikventiler. Utöver detta erbju-
der företaget också bokföringstjänster
åt företag samt snickeri. Företaget
sysselsätter fem personer. Förutom
Lennart sköter hans fru Elisabeth bok-
föringen samt utför samma tjänst åt
fem andra företag. Deras dotter Karo-
lina tillverkar ventiler, Lars-Erik repa-
rerar lantbruksmaskinerna och Stefan
är snickare.

För den ovane blir det extra spännande
att få reda på hur ventiltillverkningen
går till. Innan själva tillverkningen kan
ske konstrueras ventilblocken i ett CAD-
program. (Lennart uppskattar att han
konstruerat 700 ventiler varav två har
han patent på. Om en ventil har be-
teckningen TCC så är det Lennart som
står som upphovsman.) När ritningen
är klar kan produktionen börja vilket
sker i datorstyrda så kallade fler-
operationsmaskiner. I verkstaden står
två sådana pjäser. Utseendet på venti-
lerna skiftar beroende på kundens öns-
kemål samt i vilken typ av maskin eller

fordon de ska sitta. När Kontakten kom-
mer på besök står Karolina vid den min-
dre maskinen. En kund i Umeå har be-
ställt 60 stycken ventilblock i alumi-
nium. En efter en placeras metall-
bitarna i maskinen för borrning av
ventilhålen. Råmaterialet som företa-
get jobbar med är företrädesvis stål
eller aluminium.

Företagets ventiler sitter i maskiner
runt om i hela världen. Lennart pekar
på blocket som sitter fastmonterad i
den stora maskinen och berättar att
just det ventilblocket ska snart till Syd-
polen. Ett företag i Norrland bygger om
stridsvagnar till civila bandvagnar och
behöver blocket som reservdel.

Under fikastunden som följer studie-
besöket kommer samtalet in på kom-
munens företagsklimat. Lennart och
Elisabeth anser att Forshaga kommun
är en bra kommun att driva företag i.
Det finns bättre förutsättningar för
samarbete i en liten kommun.
– Nätverken bygger sig själv i en liten
kommun. Vi företagare känner till var-
andra ganska väl. Det är enklare att
hitta varandra och knyta kontakter.
Det stora problemet för Axelssons Hy-
draulik och det övriga näringslivet i
Övre Ullerud är dock bredbands-
bekymret.
– Det är ett riktigt aber att vi inte ännu
har det. Det är svårt att driva företag
utan bredband idag. Saker som att

Lars-Erik, Elisabeth, Lennart och Karolina

sköta kundkontakter, skicka och ta
emot CAD-ritningar, göra beställningar
etc. blir enormt tidskrävande att göra
över ett modem.
Men förutom detta förklarar Lennart
att han stortrivs med sitt jobb. Det är
inte bara att borra hål i järnbitar. Det
är kontakten med kunderna, lösa de-
ras problem, produktutveckla och
skräddarsy produkten.

Lennart och Elisabeth fick 1992 ta emot
Företagarnas utmärkelse ”Årets före-
tagare”.
– Det var jätteroligt. Helt oväntat, sä-
ger Lennart. Det var första gången som
de delade ut priset till två personer.
Varför tror du att ni fick priset?
– Företaget utvecklades då det flytta-
des hem till gården. En annan orsak är
att vi alltid har varit försiktiga. Vi har
jobbat med goda marginaler, till exem-
pel som att betala en maskin innan vi
gör nästa investering, avslutar Lennart.

Sydpolen nästa. Den ljusa biten till
vänster är hydralblocket. Till höger
sitter borren och borrar från sidan

Färdigborrade ventilblock,
ett block av denna modell
tar uppskattningsvis 30
minuter att tillverka
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20 år har gått sedan Forshaga kom-
mun tog emot sina första flyktingar.
Soraya Houshvar med familj kom till
Forshaga den 3 september 1986 och
bor fortfarande kvar i kommunen.
– Vi kände oss trygga här på en gång,
säger Soraya.

Soraya tog måndagen den 4 september
emot blommor av social- och omsorgs-
nämndens ordförande Kenneth Eriksson
och Ester Wästlund, enhetschef inom
social- och omsorgsförvaltningen. Es-
ter var nyanställd flyktingsamordnare
för 20 år sedan och var den som tog
emot familjen Houshvar.

Soraya Houshvar flydde med sina barn
tillsammans med sin brors familj från
Teheran i Iran. Sorayas man var
tvungen att stanna kvar för att hjälpa
släktingar innan också han kunde an-
lända till Sverige. Idag arbetar båda
som egna företagare. Soraya driver fri-
sersalongen med samma namn i cen-
trala Forshaga.
– Vi kände oss välkomna här. Vi fick bra
kontakt med våra grannar. Personalen
på dagis tog väl hand om våra barn och
social- och omsorgsförvaltningen var

Kommunens flyktingmottagning firar 20 år

Malin Eriksson
Informatör

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

till stor hjälp,
berättar Soraya.

Kommunen har
sedan 1998 och
tills vidare slutit
avtal med
M i g r a t i o n s -
verket att ta
emot 35 flyk-
tingar per år. To-
talt har cirka 700
flyktingar tagits
emot.
– För 20 år sedan
var samord-
ningen mellan
förvaltningarna
bristfällig. Nu
har vi mer kunskap. Vi har fortsatt ökat
behov av kontaktfamiljer åt våra flyk-
tingar. Kontaktfamiljerna ska fungera
som stöd åt nyanlända flyktingar för att
ge information om hur det svenska
samhället fungerar, säger Ester
Wästlund.

Soraya Houshvar och kommunens representanter Kenneth
Eriksson och Ester Wästlund läser artikeln i Forshaga
Kontakt som gavs ut för 20 år sedan och som beskrev

Sorayas flykt från Iran till Sverige

Ett uppslag ur Kontakten augusti
1986. Vill du läsa artikeln om

familjen Houshvar, ta kontakt med
skribenten

Värmlands bästa deltidsbrandkår finns
i Deje.
– Det är alltid roligt att vinna en täv-
ling. Värmlandsmästerskapet i rädd-
ningstjänst är en mångårig tradition
och Deje har alltid haft bra placeringar
i tävlingen, vilket såklart beror på att
vi har duktiga brandmän här, säger kår-
chefen Hans-Eric Englund.

I år var det förhållandevis få lag som
deltog. Deje ställde upp med två lag och
det var lag 1 som tog hem segern. I
Dejes andra lag utsågs Johan Nilsson
till Värmlands bäste räddningsförman.
Tävlingen som ägde rum i mitten av

Deje är bäst i Värmland

september innehöll tre fik-
tiva men fullt realistiska
moment som brandmännen
skulle klara på tid. Den för-

Malin Eriksson
Informatör

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

den för Dejes lag blev 35.50. Kil och
Årjäng kom på andra respektive tredje
plats.

Bakre raden fr v:
Mikael Johansson,

Thomas Persson, Per
Gren. Främre raden

fr.v. gruppförman
Mikael Molander,

Lars-Eric Ellström.
Lagvärd Marianne

Rone

sta utmaningen var att rädda en pojke
och en pappa som ramlat ner i en
gödseltank. Den andra, att omhänderta
skadade i en olycka mellan en bilist och
en mopedist samt den tredje uppgif-
ten, rökdykning. Den sammanlagda ti-
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Erosionsskydd vid Skived
Under oktober börjar arbete med att för-
stärka älvbanken vid Skived söder om den
gamla järnvägsbron. Förarbeten har på-
gått under två år då bl a noggranna un-
dersökningar gjorts. Detta har resulterat
i att byggkostnaden minskat till fem mil-
joner kronor. Kommunen får bidrag från
Räddningsverket med 80 procent av kost-
naden, dvs 4 miljoner kronor.

Liksom i Skivsta på motsatta sidan av Klar-
älven, byggs ett erosionsskydd av sten för
att  hindra vattnet att underminera slän-
ten. Tjugotvå brunnar ska minska vatten-
trycket i älvbanken och dessutom kom-
mer mindre partier av slänten att sch-
aktas bort. Kommunal personal har un-
der september röjt området från träd och
sly. Kommunen har anlitat Skanska för
markarbetet medan Mullsjö Brunnsborr-
ning borrar brunnarna. Arbetet beräknas
vara färdigt senast i maj 2007. I samband
med bergtransporterna kommer det att
bli lastbilstrafik på cykelvägen mellan
Skivedsleden och Lövgatan.

Från torg till park
Kommuntekniks personal arbetar med att
förvandla det gamla torget i Forshaga till
en liten park. Det som under sommaren
mest sett ut som en öken kommer inom
kort att bli en grön lunga med vackra väx-
ter och porlande vatten. Det blir träd,
buskar, mycket blommor och
klätterväxter. De flesta växterna kommer
att planteras i höst. Kostnad för ombygg-
naden är beräknad till en miljon kronor.

Nygammal bro i Deje
Den gamla järnvägsbron i Deje kan under
oktober tas i bruk för cyklister och fot-
gängare på Klarälvsbanan. Under somma-
ren har arbete pågått med att blästra bron
samt göra själva vägbanan farbar. Bygg-
kostnaden beräknas till fem och en halv
miljoner kronor. Festlig invigning av bron
och den nya sporthallen planeras till den
29 oktober.

Anne Hellström
Informationsansvarig Kommunteknik

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

Kommunteknik
informerar

Filmörnen är ett pris i värmländsk
amatörfilm. Årets vinnare, bästa film
gick till Captive av Nicklas Sternegård,
Gustav Karlsson och Bob Wallace som
tillsammans har
produktionsbolaget
Eyecatcher
Entertainment.

Grattis till Filmörnen
Bob Wallace!

- Tack, tack, det känns riktigt bra...

Vad handlar filmen om?
- Den handlar om en kille som sitter i
fängelse. Han är arg och bitter, men en
speciell upplevelse får honom att helt
omvärdera sin situation och sitt bete-
ende.

Hur löd juryns motivering?
- ”För en konsekvent genomförd idé, en
avskalad regi, rörande symbolik och ut-
trycksfullt skådespeleri som berör och
dröjer sig kvar”.

Vilka är personerna bakom filmen?
- Gustav Karlsson är den tekniske utav
oss, jobbar med film på heltid, bor i Karl-
stad, och startade produktionsbolaget
Eyecatcher tillsammans med Nicklas
Sternegård, som är gruppens IT-expert,
boendes i Göteborg. Bob Wallace, can-
adensare bosatt i Forshaga, som har syss-
lat med film i 3 år och tillsammans med
Gustav och Nicklas startat en film-
förening, F3 (Forshaga Filmförening).

Närmaste framtiden?
- Jag står mitt i förberedelserna inför en
resa till Canada i fyra veckor. när jag kom-
mer hem är det dags att dra igång F3 film-
förening igen. Den 18 oktober klockan 18
- 21 är alla som är intresserade av film väl-
komna till B.T.L. i Forshaga. Och
Eyecatcher jobbar på en novellfilm med
lite mer action...

LEK PÅ IS är skridskoskolan som drivs i
Forshaga IF:s regi för pojkar och flickor.
Skridskoskolan 2006/2007 vänder sig till
barn födda -00 och yngre men ger även
plats för äldre barn som vill prova på. Vi
startade 1 oktober men alla som vill var
med är hjärtligt välkomna till Ängevi
ishall på söndagar med start klockan nio.

Under föregående säsong provade ca 100
barn verksamheten inom skridskoskolan
och där snittet låg på mellan 30-40 barn
per tillfälle.

Vi har ingen åldersgräns neråt i åldrarna
för vi menar att skridskoåkning kan
påbörjas när barn kan gå och springa.
Genom inlärning och utövning av
skridskoåkning ges en fantastisk möjlighet
att träna och förbättra bl.a. balans,
motorik, koordination och sin fysiska
status. Skridskoåkning är en bra fysisk men
framförallt en rolig aktivitet.

Vi startar verksamheten under de första
fem veckorna utan klubba för att öva
grunder i balans och åkställning utan att
använda klubban som hjälpmedel. Första
tillfället med klubba är 5 november. För
barn som behöver hjälpmedel i form av
koner, små målburar etc. för att hålla
balansen finns en egen del av isytan till
förfogande med instruktörer men där vi
gärna ser att föräldrar hjälper till.

För att delta i skridskoskolan krävs
medlemskap i Forshaga Idrottsförening,
vilket kostar 100 kr/person eller 250 kr/
familj och gäller per kalenderår. Alla är
givetvis välkomna till oss inom
skridskoskolan för att prova någon eller
några gånger utan kostand.

– Det är självklart att de som är bäst på
att ta ett spadtag ska göra det, sa Reidar
Nordlander (ordförande i FABO) och över-
lät det hedersfyllda uppdraget åt
grävmaskinisten Stefan Molander. Därmed
är bygget av de två trevåningshusen intill
Järnvägsgatan i Forshaga igång.

I de två husen blir det affärslokaler på
bottenvåningen och lägenheter på plan
två och tre. Samtliga 14 lägenheter är
redan kontrakterade.

LEK PÅ IS HAR STARTAT

Mattias Sköld
Informatör

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

Malin Eriksson
Informatör

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

Första spadtaget för byggprojektet Mitt i Centrum Viktigt och helt obligatorisk är våra krav
på utrustningen. För att få delta vill vi att
halsskydd och ishockeyhjälm med galler
(tejp med namn på hjälmens framsida)
används.
För mer information gå in på
Forshaga IF:s hemsida:
www.forshagahockey.se.
Under rubriken ungdom
finns den senaste
informationen.

Varmt välkomna till skridskoskolans
verksamhet på söndagar mellan kl. 9-10.
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Se hit dagmammor, idrotts-
föreningar, korvgubbar och
ni andra som sysslar med
livsmedel. Det har kommit en
ny livsmedelslagstiftning och
den gäller er.

Från den 1 juli gäller en ny
livsmedelslag i Sverige. Detta innebär
att alla ”gamla” livsmedelslokaler
måste prövas på nytt och detta görs i
samband med den första inspektionen
från och med 2006. Det gamla
godkännandet gäller fram till dess.

För vissa livsmedelsanläggningar med
enkel hantering behövs ingen
godkännandeprövning. För dessa
räcker det att livsmedelsföretagaren
lämnar uppgifter om verksamheten
till oss på miljö- och bygg-
förvaltningen så att anläggningen kan
registreras. Exempel på sådana
verksamheter kan vara:

- Värma och servera korv med bröd -
Servera kaffe och ostmackor
- Matlagning för upp till tio personer
   hos dagbarnvårdare, i grupp-
   boende eller lägerskola.

En förutsättning för att en anläggning
skall omfattas av registrering istället
för godkännande är att verksamheten
endast är av mindre omfattning, av
enkel karaktär och inte medför mer
än små hygieniska risker. Anmälan
om registrering skall lämnas in senast
tio dagar innan man planerar att
starta verksamheten. Lagstiftningens
krav på att ha lämplig lokal och
utrustning, system för egentillsyn
mm. gäller naturligtvis även för
verksamheter som skall registreras.
Kontroll av detta sker i samband med
t.ex. inspektion.

Hör gärna av dig till oss, tfn 054-
17 20 00 (växeln) om du är osäker på
om din verksamhet ska godkännas
eller registreras eller har andra frågor.
Du kan även hitta mycket bra
information på livsmedelsverkets
hemsida, www.slv.se.

Det behövs en hel del lokaler i en kom-
mun. En omfattande kommunal verk-
samhet kräver till exempel skolor, för-
skolor, äldreboende, idrottshallar och
byggnader för olika tekniska verksam-
heter. Fastighetsavdelningen har ett
stort ansvar för att lokalerna ska fung-
era bra. Hur jobbar den? Och vad är
det för fastigheter Forshaga kommun
äger?

Vad är en fastighet?
I dagligt tal används ordet fastighet
ofta synonymt med ordet byggnad men
i juridisk mening är fastighet något
annat. I Jordabalkens första kapitel står
följande: ”Fast egendom är jord. Denna
är indelad i fastigheter.” Fastigheter
kan beskrivas som ”administrativa
områden på marken”. Till varje fastig-
het kan höra såväl byggnader som skog,
vatten etc. Varje fastighet har en unik
identitet: En fastighetsbeteckning.

Vilken sorts fastigheter äger kommu-
nen?
Kommunen äger olika typer av fastig-
heter. Den största ytan har fastigheter
med skog, t ex en större skogsfastig-
het i Hällekil. I tätorterna finns i hu-
vudsak gatu- och parkmark, fastighe-
ter med byggnader för den kommunala
verksamheten men även en del tätorts-
nära skog och jordbruksmark.

Hur många lokaler har kommunen?
Kommunen byggnadsinnehav är idag
drygt fyrtio egna lokaler samt ett
femtontal inhyrda. Den sammanlagda
lokalytan är cirka 78.000 kvadratme-
ter. Inhyrda lokaler är t ex servicehusen
i  Forshaga och Deje, biblioteket i Fors-
haga, förskolorna på Solåkersvägen i
Deje och på Södra Lundgatan samt
Lundagårdsgatan i Forshaga.

Störst yta har kommunens skolor. To-
talt ca 19.000 kvm. Kommunhuset är
inte hellre så litet, 2.700 kvm. Lintjärn
(10.600 kvm) och Ullerudsgården
(4.000 kvm) är lokaler för särskilt bo-
ende.

Varför hyr kommunen en del av sina
lokaler?
Ett skäl är att inhyrning är flexibelt.

Exempel: När antalet barn i barn-
omsorgen ökar eller minskar, måste
kommunen hänga med snabbt. Under
2006 har kommunen bygget en ny förs-
koleavdelning i Grossbol samt hyrt två
lokaler för förskolan: en i Deje och en
i Lundahöjd i Forshaga.

Vem sköter kommunens fastigheter?
Kommunteknik fastighetsavdelning
förvaltar kommunens lokaler. Fastig-
heterna är uppdelade i områden med
en eller två ansvariga fastighetsskö-
tare i varje. Förutom områdes-
ansvariga fastighetsskötare finns en
värme- och ventilationstekniker som
servar samtliga fastigheter. Kommunen
ansvarar inte för fastighetsskötseln i
inhyrda lokaler.

I skötseln ingår även lokalvård. Just
nu har kommunen ett tjugofemtal lo-
kalvårdare anställda.

Vad gör fastighetsskötarna?
Fastighetsskötarna håller i den dagliga
skötseln. De har hand om underhåll och
mindre reparationer, även yttre sköt-
sel, t ex att rensa rabatter, sanda och
skotta snö och att ta hand om höstens
alla löv. Arbetet är fritt, självständigt
och varierande. Men, det är ansvars-
fullt. Är det något som inte fungerar,
går telefonen varm hos fastighets-
skötarna. Samtidigt gäller det att hålla
fastigheterna i trim med de pengar som
finns tillgängliga. Det betyder rätt ofta,
att en fastighetsskötare i första hand
reparerar det som är trasigt.

Eva Henningsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054 - 17 20 50
eva.henningsson@forshaga.se

Anne Hellström
Informationsansvarig Kommunteknik

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

Vad gör kommunens fastighetsavdelning?

Vad är det värsta med kommunens
fastigheter?
Skadegörelsen! Den kostar mycket
pengar som skulle kunna användas till
annat. Den tar också tid. Främst rör
det sig om sönderslagna fönsterrutor
och armaturer.
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Antal Andel +-% Mandat +-Mandat
M Moderata Samlingspartiet 881 12,6 +2,5     5       +1
C Centerpartiet 803 11,5 +0,2     5
FP Folkpartiet liberalerna 333 4,8 -2,6     2       -1
KD Kristdemokraterna 275 3,9 -1,0     2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3934 56,1 +1,5     22
V Vänsterpartiet 272 3,9 -2,5     2       -1
MP Miljöpartiet de gröna 160 2,3 -0,6     1
SD Sverigedemokraterna 333 4,8 +2,9     2       +1
ÖVR Övriga partier 19 0,3 -0,2

Röstredovisning
Summa giltiga röster 7010                  Summa avgivna röster                          7147
Ogiltiga röster blanka 134                    Röstberättigade                                   8727
Ogiltiga röster övriga 3                       Valdeltagande                                      81,9%    (+1,9%)

Val till kommunfullmäktige i Forshaga

Malin Eriksson
Informatör

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

Det tänkte Sigbritt Johansson när hon fick
veta att Forshaga kommun sökte
kontaktfamiljer.
Tanken att bli kontaktfamilj hade hon haft
i många år men det tog ett tag innan
tanken blev verklighet för sju år sedan.
Och hon har inte ångrat en sekund av
det beslutet.
– Man får så mycket tillbaka av de här
barnen. Och det är glädjande att se på
nära håll hur dessa barn utvecklas, säger
Sigbritt.

Arbetet med att vara en kontaktfamilj har
aldrig känts som en belastning. Två helger
i månaden är i regel tiden då barnen bor
hos Sigbritt och hennes man. Och tanken
är inte att familjelivet ska planeras om då
barnen kommer. Schemat för helgen ska
inte enbart vara fullspäckat med en massa
roliga aktiviteter. Barnen kan faktiskt ha
ett särskilt behov att ha lugn och ro över

”Tänk om jag kan hjälpa till…”
helgen om deras egen hemmiljö är
stressig.
– Visst gör vi roliga saker som utflykter,
biobesök och så vidare men det är lika
viktigt med det vardagliga familjelivet,
säger Sigbritt. På så vis får barnet en bild
av hur livet i en annan familj ser ut. Syftet
är att stötta och hjälpa barn som har
behov att finna struktur och kontinuitet
och att hjälpa familjer som behöver
avlastning.

Det är via LSS-enheten som kontakten
knyts mellan kontaktfamiljen och familjen
som behöver stöd.
– Har man sunt förnuft, är kreativ och har
engagemang finns ingen anledning att
tveka. Funderar man på att bli
kontaktfamilj tycker jag definitivt att man
bör prova, man får så mycket kärlek
tillbaka, säger Sigbritt. Det är svårt att
hjälpa alla barn i samhället men det känns

bra för oss att kunna ge några av dem
den möjligheten, avslutar hon.

Vill Du också öppna Ditt hem för barn
och ungdomar som är i behov av om-
vårdnad i en trygg och stabil miljö?
Som kontaktfamilj/ stödfamilj tar ni emot
ett barn i ert hem och ger dem en na-
turlig hemmiljö och gemenskap en till två
helger i månaden. Kontakta oss för mera
information:

Britta Wiklert 054 - 17 20 68
britta.wiklert@forshaga.se
Ingrid Engblom 054 - 17 21 25
ingrid.engblom@forshaga.se
Ester Wästlund 054 - 17 21 47
ester.wastlund@forshaga.se

De fyra kommuner som har Klarälvsbanan
inom sina kommungränser får äntligen
toaletter utefter rastplatserna. I slutet
av augusti placerades den första toaletten
i Deje, vid stationsområdet. Det är Forshaga
kommuns arbetsmarknads-enhet (AIC) som
står för bygget av samtliga 10 toaletter som
ska stå längs banan, från Karlstad till Hagfors.
Varje kommun ansvarar för sin del. Forshaga
kommun får fem toaletter. Förutom Dejes
toalett finns övriga placerade vid följande
platser: Edeby station, Olsäters handel,
södra kommungränsen samt vid
Tunnelberget, Syrsjön.

– Det känns jättebra att toaletterna
äntligen är på plats längs Klarälvsbanan.
Den som trodde att banan är klar när
asfalten är lagd har fel, menar turismchef

Malin Eriksson
Informatör

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

Victoria Karlsson som påtalar att det är
nu det börjar. Toaletter har efterfrågats
länge av ett flertal entreprenörer som får
besök av våra turister. De infrastrukturella
åtgärder som nu påbörjats i form av
skyltning och toaletter är ett steg på
vägen. Förhoppningen är också att få till

fler välkomnande och lockande miljöer
längs Klarälvsbanan, med fina rast- och
mötesplatser för såväl lokalbefolkning som
turister. Ett exempel där detta behov
finns är stationsområdet i Deje, där
toaletten även fungerar som offentlig
toalett för besökare till andra mål än
Klarälvsbanan.

Samtliga toaletter är av modell mulltoa
och är miljövänliga. Det innebär minimal
hantering och skötsel. Varken vatten eller
el behövs för driften. Tömning krävs
endast vart femte år då innehållet har
förmultnat. Alla toaletter är dessutom
handikappanpassade och målade i
Klarälvsbanans blå färg.

Klarälvsbanan får toaletter - den första i Deje

Röstfördelning
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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

OKTOBER
6  Kl. 19 Nävgrötskväll på Övre Ulleruds hembygdsgård. Trevlig samvaro
med traditionell mat. Servering. Arr. Övre Ulleruds Hembygdsförening
8  Kl. 10-12 Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje Skidförening
8  Kl. 14 Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
8  Kl. 18-20 Folkdans Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille och Ulleruds
Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391
10  Kl. 17 Arbetskväll inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård
13  Kl. 18 Nävgrötskalas på Forshaga Hembygdsgård
15  Kl. 10-12 Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje Skidförening
15  Kl. 14 Bingo, Ängevi Idrottsplats. Arr. Forshaga IF
15  Kl. 18-20 Folkdans i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille
och Ulleruds Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391
17  Kl. 17 Arbetskväll inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård
21  Kl. 17 Jubileumskonsert med Manskören, 90 år, i Forshaga kyrka
22  Kl. 10-12 Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje Skidförening
22  Kl. 18-20 Folkdans Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille och
Ulleruds Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391
24  Kl. 17 Arbetskväll inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård
25  Kl. 19 ”En tillställning” revy med Garvsyra i Forshaga Folkets hus.
Entré 125 kr. Biljetter tel. 054-87 30 40. Arr. ABF och Forshaga Folkets hus
28-29 Tomtehâlja i Halla med tomtar från Sverige och Norge. Lördag kl. 10-
18, söndag kl. 12-18. Tomteotta i Nedre Ulleruds kyrka kl. 10 söndag
29  Kl. 10-12 Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje Skidförening
29  Kl. 18-20 Folkdans i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille
och Ulleruds Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391
31  Kl. 17 Arbetskväll inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård

NOVEMBER
5  Kl. 10-12 Tipspromenad vid Skidstugan i Deje. Arr. Deje Skidförening
5  Kl. 18-20 Folkdans Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille och Ulleruds
Folkdanslag. Kontakt: Eva Bergqvist 054 - 870391
7  Kl. 17 Arbetskväll inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård
11  Seklingnatta i Deje Folkets hus och vid Västbynäset

Tilldora, den talande kattenBoksläpp

Forshaga bibliotek 16 okt kl. 10-19
Deje bibliotek 18 okt kl. 14-19

Marja och Thorwald Olsson
finns på plats och signerar Välkommen!

LÄSTIPS från Biblioteket

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

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

Konsten att hålla ihop -En handbok i kärlek
Malou von Sivers Lennart Lindgren
Vart fjärde äktenskap slutar i skilsmässa.
Men det behöver inte bli så! Genom att
förstå hur en relation utvecklas kan man
ta sig igenom vardagskonflikter innan de
blir för stora. Tv-journalisten Malou von
Sivers och psykologen Lennart Lindgren
har tillsammans skrivit om konsten att hålla
ihop en relation, en handbok i kärlek –
med handfasta råd och redskap som hjäl-
per dig och din partner att ta er igenom
svårigheter och problem. Konkret visar de
hur man bryter den negativa spiralen i ett
förhållande och hur man kan börja kom-
municera igen. De användbara samtals-
modellerna kommer att utveckla helt nya
sidor i er relation. Det hoppfulla budska-
pet är att alla går igenom samma faser i
en kärleksrelation och att det aldrig är
för sent att skapa en positiv förändring!

Lyckan kommer som ett blixtnedslag
Guus Kuijer

stället, så blir hon i alla fall bondmora en
vacker dag. Det skulle hon gilla, poet och
bondmora. Och kärleken skulle kanske komma
med tiden, precis som för farmor och farfar.

Men ändå kan hon inte koppla bort tan-
karna från Mimon: varje gång som hon får
syn på honom börjar hennes hjärta klappa,
som om en hackspett flyttat in där. Hen-
nes liv är fullt av bekymmer just nu. Hon
har också Spiek, sin far, att tänka på.
Honom har hon inte hört något ifrån på
länge. Men tack och lov så finns det även
trevliga överraskningar i livet:
Under och dunder, lyckan kommer som
ett blixtnedslag!

Polleke får en ny tjej-
kompis. Men för att
det ska fungera mellan
dem måste hon först
lära henne nederländ-
ska, eftersom Consuelo
kommer från Mexiko.
Samtidigt så håller
Pollekes gamla tjejkompis Caro på att för-
vrida huvudet på Mimon. Och Mimon var
ju Pollekes pojkvän!
Hon funderar på
allvar om hon
inte ska lyda
farmors råd:
om hon hänger
ihop med farmors
grannpojke Tom i
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På Communicare i Forshaga tar man
nya tag inför hösten. Responsen
bland ungdomarna i Forshaga kom-
mun är inte lika stor som
Communicare hoppats på. Men det
ska ändras. Dels genom att lägga fo-
kus på personligt entreprenörskap,
dels genom att bjuda in till
inspirationskvällar. Bland de plane-
rade aktiviteterna under hösten finns
såväl en framtidskväll som en starta
eget-kväll.

– Jag tror att vi har varit för nischade
mot företagandet samt inte varit till-
räckligt tydliga med vårt budskap, sä-
ger Linda Keller, coach på Communicare
i Forshaga.
Budskapet som är att alla kan få hjälp
med att göra det de drömmer om, går
ut på att oavsett om man vill starta ett
företag, ordna en dansuppvisning, resa
utomlands etc. så kan Communicare
hjälpa till med coachning.

Mer fokus ska också läggas på det per-
sonliga entreprenörskapet. Har man en
dröm ska Communicare hjälpa till så
att man ska nå dit.
– Och det behöver inte handla om att
starta ett företag. Det handlar om att
ta ansvar för sin egen framtid och göra

Communicare vill öka det
personliga entreprenörskapet i Forshaga

något bra av den, säger Linda.

Communicare hoppas på att de
planerade inspirationskvällarna
ska locka många människor i
alla åldrar som vill göra något
av sina drömmar. Starta eget-
kvällen äger rum den 7 novem-
ber klockan 18 på Slottet i Fors-
haga. Communicare och
Företagscentrum har bjudit
gäster som kan ge nyttig infor-
mation till dem som går i starta
eget-tankar. Förenings-
sparbanken i Forshaga, Almi
Företagspartner, Skatteverket,
en revisionsbyrå finns bland
gästerna. Dessutom kommer
Ing-Mari Junler från Vildmark i
Värmland, en turism-
entreprenör som pratar om hur
det är att driva företag. Den
andra träffen, Framtidskvällen
har ännu inget fastställt datum
men Linda avslöjar att kvällen
kommer att handla om hur man
som individ ska tänka för att nå
sina mål.

Fakta:

Forshaga är en av sju kommuner i
Värmland som har inlett ett samar-
bete med Communicare.
Communicare arbetar för att främja
unga människors entreprenörskap och
stimulera dem till att göra det de
drömmer om.  Sedan i våras finns de
i en filial på Slottet i Forshaga.

Malin Eriksson
Informatör

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

Malin Eriksson
Informatör

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

– En stor förlust för kommunen.
Så kommenterar kommunalrådet
Angelica Rage flytten av Norsjö
Mekanikas tillverkning av flak-
mopeder.

Nyligen blev det känt att Forshaga-
företaget Norsjö Mekanikas tillverk-
ning av flakmopeder flyttar från or-
ten. Det är Lennartsfors AB som har
köpt delar av rörelsen i Norsjö Me-
kaniska och tillverkningen av flak-
mopederna. Flytten ska ske inom ett
år. Norsjö Mekanikas chef Per Hans-
son uppger att skälen till försälj-
ningen är företagsekonomiska.

De anställda i Forshaga har fått er-

Flytten av Forshagamoppen
-”en förlust för kommunen”

bjudandet om att flytta med. Men av
de 14 som bor i kommunen kommer
troligtvis samtliga att tacka nej. Ar-
betsförmedlingen i Forshaga ska där-
för vara behjälpliga med att hitta lös-
ningar för var och en som drabbats.

Företagscentrum, Forshaga kommun
och Norsjö Mekaniska ska nu tillsam-
mans arbeta för att hitta en
ersättningsverksamhet i lokalerna.
– Ett anrikt företag försvinner.
Moppen har varit förknippad med
Forshaga i många år, säger Angelica
Rage.

Forshaga Hyresgästförening inbjuder
alla sina medlemmar i Forshaga till

medlemsmöte med förtäring

i Forshaga Folkets Hus 14 okt. kl. 13

Bindande anmälan senast 10 okt. till

Monica  87 40 84, Marianne  87 17 20
Hjärtligt välkommen!

 Styrelsen för Forshaga Hyresgästförening

Hyresgästföreningen i Deje inbjuder
alla medlemmar boende i Deje och

Dejefors till medlemsmöte med förtäring

i Deje Folkets Hus 15 okt. kl. 13

Bindande anmälan senast 9 okt. till

Anna-Stina 419 09, Sven-Erik 105 22
Inger 122 10

Hjärtligt välkommen!
 Hyresgästföreningen
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Det första som möter mig är en stor
skylt ”Ursäkta röran, vi bygger om”.
Därmed är första frågan besvarad som
jag inför besöket på Snickarhuset skri-
vit upp i mitt anteckningsblock. Men
ursäkten väcker fler frågor. Vad är det
som är på gång i Snickarhuset? Varför
går man inte längre in genom den blå
dörren? Varför ligger butiken där lagret
en gång låg? Ska verksamheten upp-
höra? Stämmer ryktet att det bor folk i
Snickarhuset? Och vem är den där man-
nen som sedan 2003 driver verksam-
heten? En man som på 14 månader
mångdubblade Posten i Norges omsätt-
ning.

– Problem är något jag tycker om. De
går ju att lösa.
Orden är Anders Rohdins. Citatet får
extra skjuts när han redogjort för sitt
avancemang. Bilplåtslagare i grunden
med egen bilverkstad. Som har drivit
produktionsbolag för filmer inom
motorsporten. Som en gång gick in som
kund i en leksakaffär, upptäckte att den
skulle upphöra, kom ut därifrån som
ägare av butiksvarorna. Som fick ha alla
leksakerna hemma i sin lägenhet i sex
månader innan han hittade en lämplig
lokal för verksamheten.
Historien upprepade sig när han blev
ägare till Snickarhuset. Nyss hemkom-
men från Norge gick allting väldigt fort.
– Det som utlöste det hela var att en

vara jag behövde inte fanns. Det slu-
tade med att jag köpte företaget av
dåvarande ägaren Elof Englund.

Anders Rohdin gör vad han tycker är
roligt för stunden. Beskriver sig själv
som nyfiken och han lever för att lösa
problem. Utan de egenskaperna hade
han troligen aldrig bytt bana från att
driva leksaksaffär till att hoppa in i IT-
branschen. IT var nytt men ett stort
teknikintresse möjliggjorde en anställ-
ning som testansvarig för nya affärs-
system på IT-företaget Benefit. Anders
jobbade sig snabbt upp och fick såväl
gott rykte som kontakter i branschen.
Han headhuntades år 2000 till Norge till
ett projekt för att se över Postens
butiksdatasystem. Samarbetet var
lyckat. När projekttiden var slut ville
Posten fortsätta samarbetet och han
fick ett nytt erbjudande. Som ansvarig
för Postens butikssortiment och pris-
sättning, leverantörskontrakt och för-
säljningsstatistik för 300 butiker i
Norge. Men då arbetet inte längre gav
personlig utveckling beslutade sig An-
ders för att sluta. Två veckor senare
besökte han Snickarhuset och kom så
med förslaget som Elof nappade på.

Förädla istället för att förstora
Som nybliven ägare till Snickarhuset
blev första uppgiften att komma fram
till vad han skulle göra med verksam-

Möte med Anders Rohdin
– med modet att göra affärer

Malin Eriksson
Informatör

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

heten. Det tog Anders lång tid att fatta
ett beslut. Ska bygghandeln utvecklas
eller minskas var den stora frågan.
– Det blev dessvärre det sistnämnda.
Vi kan inte konkurrera med lågpris-
handeln och vi ligger geografiskt all-
deles för nära Karlstad, säger Anders.
Däremot har bygghandeln inte försvun-
nit helt. Istället har den renodlats. Nu-
mera har Snickarhuset ett bas-
sortiment och huserar i det som tidi-
gare var lagret. Lundagård Bil & Ma-
skin är inbakat i Snickarhuset men är
ett fristående bolag och sysslar med
handel av begagnade maskiner, uthyr-
ning av flyttbil, släp, skylift etc. Den
blå dörren (som tidigare var
Snickarhusets huvudentré) leder till
Lundagården. Lundagården ska inom
kort bli studentboende och kontors-
lokaler. I dagsläget är tre rum av 15 i
bruk och inom någon månad är ren-
overingen och inredningen av reste-
rande klar.

Från balkongen blickar han ut över går-
den och konstaterar med en nick att
det finns en del att göra med det 77 år
gamla huset. Men som den problemlös-
are han är ser han ut att trivas.

Vad gör du på fritiden?

Det är en fråga som nu ska be-
svaras av 15 000 värmlänningar
i tio kommuner, däribland Fors-
haga. Nu under hösten får slump-
vis utvalda kommuninvånare en
enkät hemskickad i brevlådan.
Det är Region Värmland tillsam-
mans med kommunerna som vill
utreda hur våra kultur- och
fritidsvanor ser ut. Syftet är att
söka reda på vilket utbud män-
niskorna efterfrågar.

I början av nästa år beräknas
hela undersökningen vara klar.
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SKOLLUNCH
Vecka 40 (4 - 6 oktober)

ons: Tonfiskrätt
tors: Risgrynsgröt, pålägg, fruktbit
fre: Köttförs i ugn, kokt potatis

Vecka 41 (9 - 13 oktober)
mån: Falukorv i ugn, kokt potatis

tis: Nuggets, sås, ris
ons: Portergryta, kokt potatis
tors: Fisk Crispu, kokt potatis
fre: Soppa Gulasch, mjukt bröd

Vecka 42 (16 - 20 oktober)

mån: Köttbullar, kokt potatis
tis: Dragonfisk, kokt potatis

ons: Sås, pasta
tors: Vad köket bjuder

fre: Stek, sås, gelé, kokt potatis

Vecka 43 (23 - 27 oktober)
mån: Pytt i panna, rödbetor

tis: Fisk crispy, filsås, potatis
ons: Kycklinggryta, ris

tors: Soppa, mjukt bröd, pålägg
fre: Köttfärs i ugn, sås, potatis

Vecka 44 (30 okt. - 3 nov.)

H Ö S T L O V

Vecka 45 (6 - 10 november)
mån: Kalops, potatis, rödbetor

tis: Korv Yokohama, ris

ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg
torsdag: Fisk i ugn, sås, potatis

fredag: Hamburgare, potatismos,
bröd, dressing

DEJE OCH FORSHAGAMatsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 40 (5  - 8 oktober)
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, lingon, blomkål. Bär med grädde
Fredag: Korvrätt, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, Chokladmousse med crips

Vecka 41 (9  - 15 oktober)
Måndag: Värmlandskorv/köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikossoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 42 (16  - 22 oktober)
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa, grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås

Vecka 43 (23  - 29 oktober)
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 44 (30 oktober - 5 november)
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 45 (6  - 12 november)
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

Vegetarisk varmrätt serveras dagligen.

Till varje måltid serveras salladsbuffé,

mjölk, hårt bröd och smör.

Med reservation för ev. ändringar.
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15
Filippa Haltorp Isak EkbergHannes Söderholm

Engla Lilliesköld

Ellinor SundströmSara Radevik Ella Sjöberg

Emilia SöderstenEmil Lundgren

Bebisuppvaktningar. . .
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Julia Mellgren Julia Oldne Maja Skogh

Tindra KarlssonOlle Jansson

KONTAKTEN

Siri Nord

Bebisuppvaktningar. . .

Tilda JohanssonTim LindhOlle Ternbom
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