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Du har bestämt dig för att inte ställa upp för
omval till ordförandeposten för Region
Värmland. Istället blir du kommunalråd i
Forshaga kommun på heltid.

Var det ett svårt beslut?
– Eftersom valet gick så bra i vår kommun, så
var valet lätt.

Du har varit ordförande i Region Värmland
sen starten för fem år sedan. Vilka frågor har
du drivit där?
– Till en början fick jag ägna en stor del av min
tid till att försvara kultur-budgeten.När väl den
var/är räddad, så har jag ägnat tiden åt att
öka tilliten mellan kommunerna för att man
tillsammans skulle våga ta steget och bilda ett
Samverkansorgan. Det vill säga, att kommunerna
tillsammans tar ett större ansvar för hela
Värmlands utveckling. Jag är stolt över att ha
baxat alla kommunerna och landstinget ända
fram hit. Nu blir Värmland det största
Samverkansorganet i hela Sverige. Det kommer
också att gagna våra kommuninvånare.

Hur har det gått att både arbeta för Region
Värmland och Forshaga kommun?
– Det har varit en “slitig” tid. Det har varit svårt
att få tiden att räcka till.

Kommer kommuninvånarna att märka att du
är kommunalråd på heltid nu?
– Jag tror det. Vi har många framtidsvisioner
för hur kommunen ska utvecklas och nu finns
det mer tid att planera och mer tid för lobbing.
Som kommunalråd gäller det att jobba på många
arenor. Jag har fått många nya nyttiga
kontakter som jag kan ta tillvara i jobbet för
kommunens positiva utveckling.

Ledamöter i kommunfullmäktige 2006-2010
Angelica Rage (S)
Kenneth Eriksson (S)
Lillemor Magnusson (S)
Göran Adrian (M)
Sten Myreback (C)
Reidar Nordlander (S)
Birgitta Kihlgren (S)
Hans Magnusson (S)
Gunilla Björk (S)
Pia Hallström (M)
Maria Lindquist (C)
Kjell Rysjö (S)
Göran Olsson (Sd)
Ann-Charlotte
Grahn Sjöström (Fp)

Ingrid Holmberg (S)
Bertil Hagelin (S)
Eva Jonsson (Kd)
Cecilia Kruse (V)
Lotta Larsson (S)
Thomas Nilsson (M)
Per Lawén (S)
Lars Emilson (C)
Ewa Larsson (S)
Gert Björnvall (S)
Anette Nilsson (S)
Per Asplund (S)
Per Hallström (M)
Maria Norell (S)

Ersättare
Mats Jonsson (M)
Gerd Högefjord (M)
Cathrine Lien (M)
Håkan Sundholm (Kd)
Magnus Karlsson (Kd)
Maria Bohlin (S)
Lars-Ove Carlsson (S)
Barbro Persson (S)
Stig Björk (S)

 S = Arbetarepartiet Socialdemokraterna 22 mandat
 M = Moderata Samlingspartiet 5 mandat
 C = Centerpartiet 5 mandat
 Fp = Folkpartiet liberalerna 2 mandat

 Sd = Sverigedemokraterna 2 mandat
 Kd = Kristdemokraterna 2 mandat
 V = Vänsterpartiet 2 mandat
 Mp = Miljöpartiet de gröna 1 mandat

Myrna Labusan Jönsson (S)
Roger Elovsson (S)
Carolina Jannborg (S)
Erling Ericsson (S)
Mariann Läckström (S)
Joakim Guttman (S)
Anita Andersson (S)
Marita Ögren (C)
Magnus Olofsson (C)

Malin Eriksson
Informatör

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

Hallå där Angelica Rage
Stefan Ögren (C)
Maria Kåräng (Mp)
Kjell-Åke Kihlgren (S)
Gunnar Sundström (Fp)
Annelie Oscarsson (Sd)
Berit Carlsson (S)
Birger Jönsson (S)
Lars Ericsson (M)
Pia Torstensson (S)
Gunnar Lindgren (Kd)
Benny Pedersén (S)
Erika Arwidson (V)
Willy Eriksson (C)

Lars-Göran Carlsson (C)
Tom Strandberg (Fp)
Fredrik Erlandsson (Fp)
Susanne Jacobsson (Sd)
Tony Gunnarsson (Sd)
Mikael Skalstad (Mp)
Helge Härdne (Mp)
Per-Olov Grääs (V)
Ragnhild Sjöström (V)

 Hembygdsföreningen arrangerar i år sin 26:e julmarknad
på Forshaga Hembygdsgård Bråtarna. Förra årets julmarknad blev så välbe-

sökt att marknaden i år pågår i två dagar.
Lördag den 18 och söndag den 19 november välkomnas alla till en marknad

med tradition och julstämning.
    I Gammelstugan serveras kaffe och nybakade pepparkakor vid en spra-
kande brasa i öppna spisen. På Logen bakas bröd till försäljning och där
kommer också att finnas hantverkare som säljer sina produkter. Där säljs

också de populära lingonriskransarna som tillverkats av medlemmar i fören-
ingen och julkort som tryckts på hembygdsgårdens gamla tryckpressar från

Helge Berglunds tryckeri.
    Handelsboden har temat ”Gôtt på julbordet” och erbjuder hemmagjort

julgodis, svagdricka, glögg, knäck, honung mm.
    Även i Skifwegården kan man koppla av från julhandlandet med en kopp
kaffe. Sedan kan man gå uppför trappan och ta sig en titt på utställningen,

som i år visar hattar från gamla tider.
    I Myrastugan huserar Bråtarnas egen tomte som låtit meddela att han

gärna pratar med barnen och tar emot deras önskelistor.

Julmarknad i två dagar på Hembygdsgården

Hembygdsgårdens julmarknad 2005
var välbesökt
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Mattias Sköld
Informatör

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

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Angelicas kommentar

-är Forshaga kommuns
informationsblad till invånarna

KONTAKTEN

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

Redaktör
Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10

Tryck
Prinfo Team Offset & Media, Malmö

Miljömärkt trycksak, licensnr 341 011

Omslagsbild
Järnvägsbron i Deje. Foto: Malin Eriksson

Tel: 054 - 17 20 00
Fax: 054 - 87 34 61

Forshaga kommun

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla

hushåll läses in på band och distribueras
till synskadade.

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

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

Box 93, 667 22 Forshaga.
Besöksadress: Storgatan 52

Manusstopp
för Kontakten 2006

    Nr        Manusstopp  Utgivningsdag

8 December 27 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. Det
är dags att dra ett streck över de gångna
åren och titta framåt.
Vad innebär en ny regering för kommu-
nens finanser? För kommuninvånarnas pri-
vatekonomi?
Vad kommer det nya Lärcentrat att be-
tyda för barn och vuxenstuderande?
Kommer inflyttningen till kommunen att
fortsätta? Hur kommer företagen i kom-
munen att utvecklas?
Kommer kommunen att slå sig samman med
en annan kommun?
Ja, det är många frågetecken att ta ställ-
ning till.

Det är mycket spännande som ligger fram-
för oss. Precis som det gör, för de mongo-

liska politiker, jag fick umgås med under
en veckas tid i Mongoliet.
Mongoliet är till ytan lika stort som Väst-
europa men mycket glest befolkat. Halva
befolkningen är nomader och bor i
bostader gjorda av träställningar täckta
med tovad ull. Vi deltog i en kvällsmåltid i
en sådan bostad och kunde konstatera
att en solcell drev TV, video och DVD och
att den enda värmekällan var en spis, som
eldades med avföring från hästarna eller
kamelerna.
Det primitiva och det högteknologiska sida
vid sida.
Resan var finansierad av Olof Palmecentret
och syftet var att ha diskussioner om hur
en demokrati byggs upp och hålls vid liv.
Ibland tar vi det fria ordet för självklart.

Det är det inte. Demokratin måste stän-
digt försvaras mot de krafter som vill in-
skränka fri- och rättigheter för vissa grup-
per i samhället.
Detta är den viktigaste arbetsuppgiften
av alla, tycker åtminstone jag.

Kommunfullmäktige i Forshaga kommun
kommer under nästa mandatperiod bestå
av 46,3 % kvinnor. Det gör att Forshaga
tillsammans med Torsby kommun får de
näst mest jämställda kommunfullmäktige
i Värmland. Både Forshagas och Torsbys
kommunfullmäktige kommer att bestå av
19 kvinnor och 22 män. Endast Säffle

Forshaga väger jämnt i politiken
uppnår jämnare könsfördelning.
Kommunfullmäktige kommer där att bestå
av 21 män och 20 kvinnor. I övrigt är
mansdominansen i den värmländska
kommunpolitiken stor.

Malin Eriksson
Informatör

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

Anhörigdagen arrangerades av anhörig-
föreningen i Forshaga kommun fredag 6
oktober. Från klockan 12 till 17 fanns för-
eningens representanter utanför Konsum
Forshaga och informerade om verksamhe-
ten, samt bjöd på värmande kaffe + kaka.

Anhöriga står för en stor del av den vård
som ges till nära och kära i hemmet. För-
eningen, som är ideell, har idag närmare
50 medlemmar, och har följande ändamål:

• Att tillgodose behov av stöd för
anhöriga/närstående till dem som
vårdar äldre och långvarigt sjuka,
äldre och funktionshindrade; Stödet
kan tillgodoses i såväl med mänsk-
liga som praktiska angelägenheter.

• Att skapa nära kontakter med be-
rörda politiker och andra besluts-
fattare när det gäller anhöriga/
närstående enligt ovan.

• Att befrämja och utveckla anhöri-
gas/närståendes samarbete med

personal inom sjukvård och omsorg av lång-
varigt sjuka, äldre eller funktionshindrade.

Vill du veta mer?
Kontakta Maria Schnelzer 0730 – 48 28 24

Nationella Anhörigdagen

Anhörigdagen 2006 där många stannade till
för att ta del av föreningens information
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Malin Eriksson
Informatör

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

Alldeles intill den nyrenoverade järnvägs-
bron finns hängbron, en bro som tidi-
gare var öppen för biltrafik men som på
1980-talet gjordes om till gång- och cykel-
bro. Vad händer med den? Planerings-
ingenjör Morgan Häggbom på förvalt-
ningen KommunTeknik svarar:

– Den gamla hängbron kommer att stå kvar
tills vidare. KommunTeknik kommer att
utreda om möjlighet finns att stänga av
hängbron framöver, främst med tanke på
trafiksäkerheten. Det är mycket trygg-
are att styra trafiken över en bro istället
för två. En annan fördel med att stänga
den är att underhållskostnaderna kan
hållas nere.
Kan man inte bara riva bron?
– I nuläget är det alldeles för kostsamt
att riva bron. Under hängbron går fjär-
värmeledningar och datakablar och dessa
måste läggas om innan en rivning kan ske.

Varför har man valt att renovera järnvägs-
bron när det finns en gång- och cykel-
bro alldeles intill?
– Det är ett politiskt beslut. Dejes järn-
vägsbro blir också den sista länken som
färdigställs på Klarälvsbanan. Nu är den
komplett, säger Morgan Häggbom.
– Hade vi inte vidtagit åtgärder för
järnvägsbron hade vi varit tvungna att riva
den, säger kommunalråd Angelica Rage.
Den har ett visst kulturhistoriskt värde
och var värd att bevara. Men den var i
slitet skick och utgjorde en fara då många
ungdomar vistats på bron trots förbud.
Dessutom var det ett led i arbetet med
att färdigställa Klarälvsbanan. Klarälvs-
banan får nu samma naturliga sträckning
som när den hette NKlJ-banan, svarar
Angelica Rage.

Vad händer med den
gamla hängbron nu?

Många var de som ville delta i festlighe-
terna när den nyrenoverade gång- och
cykelbron och den nya träningshallen i
Deje invigdes. Till toner framförda av Deje-
fors musikkår som gick i täten, tågade
föreningsliv, ungdomsgrupper och allmän-
het genom ett soligt Deje. Kortegen stan-
nade till vid brons mitt där den formella
invigningen av bron ägde rum. Därefter
fortsatte kortegen till den nya tränings-
hallen där invigningen förrättades inom-
hus.
- Det är bättre att bevara än att riva, och
bron är värd varenda miljon, sa kommu-
nalråd Angelica Rage i sitt tal.
Hon talade också om att detta är ett led
i framtidsplanerna att låta Dejeskolan bli
ett centrum för friskvård och rehabilite-

Kortege genom byn när bro och
träningshall invigdes i Deje

Rena julafton under Tomtehâlja

- Toppen! Så kommenterar Inge, vår
egen Värmlandstomte årets upplaga av
Tomtehâlja. Det har aldrig gått åt så
mycket korv och gröt som i år. Och
Tomtemor som stod i grötserveringen
uppskattade att hon under lördagen
serverade 80 kilo tomtegröt.

Solen strålade i Halla och mängder av
glada människor strömmade till för att
träffa tomtar från hela Sverige och Norge
och för att frossa bland julpynt. Där
fanns också tivoli, hoppborg, ponny-
ridning och fiskdamm samt en mängd an-
dra aktiviteter och underhållning. Ingen
av de tillfrågade tomtarna hade heller

ring och tackade samtidigt Dejeprofilen
Jan Ceder som drivit utvecklingen av Klar-
älvsbanan.
Såväl Deje Innebandyförening som
Brukspôjkera bjöd därefter på uppvisnin-
gsmatcher i den nya hallen och besökarna
fick se sig runt i de nya lokalerna.

blivit avdragen något skägg. Ett bevis på
att tomtarna på Tomtehâlja är 100% äkta.

I tomte-
verkstaden
satt
Oslotomten
Fred
Osther som
deltagit i
Tomtehâlja
sedan
starten
2001 och
tog emot

Malin Eriksson

Malin Eriksson

önskelistor av barnen. Emelie Hed-
ström, 5 år från Forshaga tog tillfället i
akt och önskade sig Barbiedockor.
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Den Internationella Barndagen firades av
Rädda Barnen i Forshaga Folkets hus lör-
dag 21 oktober. Det fanns flera work-
shops att delta i och under eftermidda-
gen uppträdde barn och ungdomar i Fol-
kets hus biosalong.

Isabel Lindström, en av skaparna till för-
eningen Teaterskoj, hade ordnat förmid-
dagens workshops som lockade ett tret-
tiotal kulturintresserade barn. Workshop-
sen var tre till antalet, och Isabel var själv
ledare för re-do verkstad. Där trycktes T-
shirtar, fixades byxor till, och ritades och
skissades.

Internationella Barndagen på Forshaga-vis

Mathilda och Elina bjöd på vacker ballad

Daniel Andersson, teaterlärare från Karl-
stad, lärde ut fysisk teater. Hans grupp
höll till på nedervåningen, och här träna-
des kroppsspråk, rörelser och man hann
till och med att träna teaterslagsmål!

Nicole Högberg tryckte sitt namn på en
T-shirt

En tredje grupp höll till på scenen i stora
salen och dansade till både Hip-hop, funk
och R´n B. Anja Lindström lärde ut mo-

Yngst på scen var 6 år unga Klara Görans-
son, med Linda Bengtzing som förebild

Att träna teaterslagsmål var svårare än man trott. Och så mycket roligare...

derna danssteg, och detta resulterade i
en dans som senare framfördes under ef-
termiddagens uppträdanden. Syftet med
förmiddagens aktiviteter var att barn
skulle få prova på olika kulturella verk-
samheter.
- Se det som ett prova-på alternativ till
sport, som är mer tillgängligt, berättade
Isabel Lindström.

Efter lunch startade scenprogrammet i
en fullsatt biosalong. Det är sjunde
gången som Internationella Barndagen

Mattias Sköld
Informatör

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

Nyskapande dans blev resultatet av
dansövningarna

uppmärksammas i Forshaga, och där barn
får chansen att uppträda, berättade
Yvonne Enochsson, ordförande i Rädda
Barnens lokalförening. Som också berät-
tade om vikten för barn och ungdomar
att få synas, att självförtroendet växer
efter att ha uppträtt på en scen inför
publik. Och publik var det, närapå full-
satt biosalong, där satt förväntansfulla
barn och ungdomar, vänner, föräldrar, släk-
tingar etc. De bjöds på dryga 2 timmars
varierande underhållning indelat i två ak-
ter. Dans varvades med sång, det mima-
des och det spelades musik. Vilka fantas-
tiskt duktiga barn och ungdomar det finns
i vår kommun!

Henrik fick applåder (välförtjänt!) efter
avslutad pianoakt
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Arbetslaget, Galaxen på Dejeskolan har
under två dagar haft visning av sin nya
film, ”Kidnappningen” på Deje Folkets
Hus. Filmen som är den tredje i
ordningen visades under två dagar inför
ca 200 personer/dag.

”Kidnappningen” utspelar sig ca sex
månader efter föregångaren ”Sigge fixar
betygen” och tittarna får följa Sigges flykt
genom skogen med poliserna Bill och Bull
hack i häl. Vidare sker skottlossning i
skogen och Sigge faller livlös till marken.

Många känner sig oroliga för att använda
Internet men genom kampanjen Surfa
Lugnt kan du få kunskap och tips. T ex
hur Du undviker att drabbas av virus,
skräpmail och hur Du kan upptäcka
bedrägeriförsök s.k. phishing. Installera
en brandvägg, antivirusskydd och
antispionprogram. Det finns
antispionprogram som Du kan ladda ner
gratis från nätet. Uppdatera alla program
regelbundet och se till att skydda ditt
trådlösa nätverk. Mer information finns
på www.surfalugnt.se. Bakom den
nationella kampanjen om säkerhet på
Internet står myndigheter, organisationer
och företag.

Testa hur säker din dator är på
www.testdatorn.se.

Internet är en plats för umgänge, nöje
och förströelse. På Medierådets hemsida
www.medieradet.se finns ”tio tips till
föräldrar om Internet”. Dessa tips ger
föräldrar stöd i vardagen och om något
otrevligt händer. Det är viktigt att öka
medvetenheten om både fördelar och
risker med Internet.

”Kidnappningen” filmpremiär av och med Galaxen, Dejeskolan

Arbetslaget Galaxen
Ambulansen kör i ilfart Sigge till
operationsbordet där han blir väl
omhändertagen av doktor Bandage och
syster Vaccin. Snart är Sigge på benen
igen och hamnar så småningom i fängelset.
I fängelset sitter redan Figge och Svarte
Petter som Sigge känner sedan förut. Med
hjälp av en sked inbakad i en bulle kan
alla tre gräva sig ut i friheten. Rymningen
resulterar i att flyktbilen går sönder och
på grund av brist på pengar bestämmer
de sig för att kidnappa rikemanssonen
Albert von Gyllenstråhle och därigenom
kräva pengar av hans rike far Claes-Eugen
von Gyllenstråhle. De rullar in Albert i en
matta och låser in honom i ett förråd. De
kontaktar Alberts pappa och blir lovade
en väska full med pengar.

Vid utlämningen befriar polisen Albert och
rullar in Konstapel Bull i mattan i stället.
Den ruskiga historien slutar dock lyckligt
och kidnapparna blir tagna på bar gärning.

Filmarbetet som är ett led i ett
kommunikationstema arbetslaget har
jobbat med under en tid har varit väldigt
lyckat. Eleverna känner sig stolta över det
arbete som har lagts ned och själv-

förtroendet har ökat hos samtliga
inblandade. Tiden får utvisa om det
kommer ytterligare en fortsättning.

Surfa lugnt – hantera farorna på Internet
Konsumentrådgivningen på Rådrummet
satsar i samarbete med högstadieskolorna
i Forshaga kommun på att göra ett
utskick av detta material till alla
högstadieelever.

Utskicket kommer att följas upp. Hör
gärna av Dig till Rådrummet Konsument
om Du har några frågor eller önskemål
om föreläsning.

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
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Agriffo, eller Giffe som han vanligen kal-
las, köptes in av Forshaga kommun och
flyttade in vid Bergsgården redan i fe-
bruari. Jenny Franzén är plusjobbare och
ansvarar för skötseln av Giffe. Hon har ti-
digare erfarenheter av hästar och häst-
hållning, och har också egna hästar. Un-
der sommarmånaderna har ungdomar va-
rit med och ansvarat för skötseln som som-
marjobb. Giffe har ställt upp på prova-på
ridturer för barn, handikappridning och
t.o.m. som soptransportör.

Vad gör Giffe härnäst?
Under hösten är Giffe uppbokad 2 timmar
varje vardagsförmiddag för LSS. LSS är en
lag som ska garantera personer med om-
fattande och varaktiga funktionshinder
goda levnadsvillkor. Under dessa timmar får
brukare från dagcenter, gruppbostäder,
särskolan och de med personlig assistent
möjlighet att umgås med kommunens egen
häst.
Giffe ställer även upp som tävlings/tränings-
häst för de att ge hästlösa chansen att få
träna och senare tävla. Att få träna dres-
syr, hoppning och körning utvecklar även
Giffe, kompetenshöjande aktivitet alltså!

Giffe – i samhällets tjänst!

Det går även att hyra Giffe under efter-
middagar och helger, med undantag för
hästens inlagda vilodagar. Priset är för när-
varande satt till 60 kr/timme, och kravet
är att någon hästvan person är med.
Giffe är också uppbokad till flera evene-
mang under hösten, 26 november prova-
på-ridning under Julmarknaden på Bergs-
gården, 3 december prova-på-ridning Jul-

skyltning i Forshaga och 13 december Lu-
ciatåg på Bergsgården.
Under hösten ska ett nytt stall på Bergs-
gården färdigställas dit Giffe ska flytta.
Detta ska göra det lättare för allmänhe-
ten att ta del av honom då de andra hy-
resgästerna där är helt på det klara med
att sådan här verksamhet bedrivs där.
Detta öppnar för möjlighet att ha ett ut-
flyktsmål där man kan ta en fika, prata med
djur och umgås, någonting som har visat
sig vara efterfrågat och efterlängtat. Det
utflyktsmålet ska självklart vara ”Giffes
stall” på Bergsgården. Loftet ovanpå nya
stallet blir en bra fikahörna. Giffe –hela
kommunens häst!

My name is Giffe, A. Griffo

Mattias Sköld
Informatör

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

Tankar och idéer har kommit och gått när
det gäller samlingssalen på Lintjärn.

Några idéer har strandat pga. ekonomin.
Frågan som man ställt sig är: Vad är roligt
för dom boende och vad är möjligt att
genomföra? En idé om att det kanske skulle
vara roligt för dom boende att titta på
storbilds-TV kom upp.

Så från tanke till handling. Finansieringen
skulle ske genom att använda en del av
kulturpengarna samt överskott från buti-
ken Bishoppen. Bishoppen är en ”Loppis-
butik” som tar i mot saker som skänks från
privatpersoner. Överskottet från denna
butik går tillbaka till olika arrangemang,
främst för de äldre i vår kommun.

Tack vare denna storbilds TV ska dom bo-
ende skulle kunna lämna sin avdelning och
på ett enkelt sätt få en stunds förströ-
else och aktivering av någon bra film.
En samlingspunkt för social gemenskap där
man delar samma intresse. Detta utan stö-
rande moment som oftast finns på avdel-

ningen där många aktiviteter pågår samti-
digt. Storleken på skärmen skulle också
underlätta för många som ser dåligt att
delta i det sociala sammanhanget.
En del av samlingssalen på Lintjärn har
möblerats om och upprustats med nya
gardiner, ett arbete som har kunnat ge-
nomföras med hjälp av goda medarbetare.
Torsdag 19 oktober var det så premiär för
”Bio-Lintjärn” och filmen som visades
handlade om Forshaga på 50-talet.
Aktivitetsgruppen bjöd på popcorn och
dryck, och efter premiären kan konsta-
teras att filmsatsningen verkar vara ett
uppskattat aktivitetsinslag för de boende

på Lintjärn. Tanken är att filmvisning ska
ske minst 1 gång i veckan framöver, där de
boende är delaktiga i vad som ska visas.
Utredning pågår även om möjligheten till
kabel TV. Så man vet aldrig i en framtid
kanske ett större utbud av kanaler finns
att ta del av på denna nya storbilds TV.

Storbilds-TV på Lintjärn

Mattias Sköld
Informatör

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

Callie Gustafsson
Äldreomsorgschef

054 - 17 23 13
callie.gustafsson@forshaga.se

Anna Persson bjuds på popcorn av
Callie Gustafsson
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Malin Eriksson
Informatör

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

Boutique Duo
Attraktiv varuexponering, medveten mark-
nadsföring och aktiv kundvård. I klartext:
Vackra skyltfönster, modevisningar, och
nybryggt kaffe. Komponenter som ingår i
Boutique Duos marknadsföringsstrategi.

Ulla-Beth Swartling är kvinnan bakom den
30-årsjubilerande klädaffären. Det är hon
som startat den, drivit den och utvecklat
den. Innan hon trädde in i företagarrollen
arbetade hon som sekreterare, men kände
att kontorsjobb inte var tillräckligt sti-
mulerande. Istället ville hon jobba med
något mer utåtriktat. Hon bar på en dröm
om en egen klädbutik. Den besannades
1976.
– Jag har ju alltid varit intresserad av klä-
der. Har sytt kläder sedan barnsben. All-
tid haft ett intresse av form och färg,
berättar Ulla-Beth.

De första tio åren låg Boutiquen på
Bryggerigatan i Deje. På den tiden var
hängbron öppen för biltrafik och många
passerade butiken. Efter tio år i den lilla
butiken flyttade verksamheten in i de
nuvarande lokalerna där ett urmakeri och
en keramiker tidigare huserat.

Skyltfönstren – företagets ansikte utåt
Ulla-Beth insåg snart att butikens nya läge,
med fönster som vette mot Dejes
centrumgata Älvdalsvägen hade goda för-
utsättningar för att effektivt exponera
sina varor. Butiken ligger dessutom i en
korsning, och många bilister som i väntan
på att svänga ut, hamnar rakt framför
Boutiquens skyltfönster. Skyltfönstren har
blivit något av Boutique Duos främsta kän-
netecken. Fönstren är sparsmakade, om-
sorgsfullt dekorerade och plaggen noga
utvalda.
– Jag satsar extra mycket på dekorativa
skyltfönster. Och ser till att plaggen byts
ut med jämna mellanrum. De är mitt hjälp-
medel att visa vad jag erbjuder samt att
locka kunderna in i butiken, menar Ulla-
Beth.

Förutom sina vackra skyltfönster har Bou-
tique Duo också blivit känd för sina mode-
visningar i Karlstad. Det är tio år sedan
den första modevisningen arrangerades.
Den ägde rum på Hotell Gustav Fröding.

Många kom, succén var ett faktum
och en tradition hade inletts.
Modevisningarna äger rum ett par
gånger om året och brukar ligga vid
årstiderna höst och vår. Ulla-Beth
betonar också vikten av att använda
”vanliga” modeller till visningarna,
modeller som kunderna kan identi-
fiera sig med.
– Människor som du och jag, i alla
storlekar och längder, och så
Dejetjejer förstås, säger Ulla-Beth.

De fyra senaste modevisningarna
har skett i samarbete med KRISS i
Karlstad.
Samarbete med en konkurrent?
– Ja varför inte? Och det gäller inte

fram med plagg som Ulla-Beth anser att
man passar i. En av Ulla-Beths stora styr-
kor är att hon minns vilka plagg hon sålt
till sina kunder. Hon kan därmed med lät-
thet säga att tröjan kommer passa till
byxorna som kunden köpte i våras. Men
hon vill dock poängtera att hon inte gör
om människor.
– Jag vill inte att kunden ska genomgå en
extreme make over. Snarare handlar mitt
jobb om att ta fram kundens personlig-
het med hjälp av kläder.

Kunderna är mellan 30-90 år, kvinnor, mel-
lan storlek 36-48.
– Dejekvinnorna är duktiga på att handla
hemma. Och så tar de med sig väninnor
från andra platser, säger Ulla-Beth.
Karlstad, Stockholm, Arvika, Tyskland,
Skåne, Liechtenstein är några exempel
på platser där Ulla-Beth har upprättat
trogna kundkontakter, detta tack vare
sina Dejekunder.

enbart modevisningar. Vi jobbar mot
samma målgrupp och vi hjälps åt att locka
kunderna till varandras butiker. Om kun-
den söker en vara som jag för tillfället
inte har, är KRISS en resurs för mig, så att
jag kan hjälpa min kund.

Ulla-Beth värderar kundvård mycket högt
och ser det som receptet för ett fram-
gångsrikt företag. Och det behöver inte
kosta så mycket. Det kan till och med
handla om att servera nybryggt kaffe till
sina kunder.
– Ett enkelt naturligt sätt att måna om
sina kunder, säger Ulla-Beth Swartling och
häller upp drycken i två koppar. Mina kun-
der ska känna sig välkomna när de kom-
mer hit.
Och det är lätt att känna sig hemma när
man träder in i butiken. Det är en smak-
full och personlig butik med ett genom-
tänkt och klassiskt sortiment. Det senaste
tillskottet i butiken är smycken. Ulla-Beth
har nyligen inlett ett samarbete med va-
rumärket Pearls for Girls, vilka tillverkar
smycken av bland annat sötvattenpärlor
och halvädelstenar.
– Jag ville ha ett unikt märke som inte
saluförs här i närheten, säger Ulla-Beth
och tar upp ett armband ur en sidenpåse
med kinesiskt broderi.

Ulla-Beths roll kan beskrivas som något av
en Personal Shopper med undantaget att
det inte råder något köptvång. När kun-
den anländer åker den breda klädstången
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FBK-spelaren Jonas Höglund och hans fru
Mia besökte Olsätersskolan för att prata
kondition och träning med eleverna och
dessutom anta utmaningen; att tävla i
hopprep. Och eleverna utklassade dem
bägge!

Olsätersskolan och föreningen Olsäters
Sportklubb (OSK) satsar på att förbättra
elevernas hälsa. Genom medel från Hands-
laget, som är en statlig fyraårig satsning
med målet att ge förbättrad folkhälsa hos
barn och ungdomar har skolan och för-
eningen inledningsvis satsat på aktivite-
ten: att hoppa hopprep. Klarar barnen av
att hoppa 50 hopp i rad får de en T-shirt
med trycket ”Hoppfullt i Olsäter”. Dess-
utom ingår skolan i Gymnastikförbundets
”Hopprepsutmaning 2006”.

– Alla barnen hoppar nu större delen av
rasterna och peppar varandra på ett
mycket bra sätt, säger Lena Isaksen, le-
dare för OSK.
Blir inte eleverna trötta för att orka med
den vanliga skolundervisningen?
– Tvärtom, säger läraren Patrik Wenner-
ström. Eleverna orkar mycket mer nu när

Fakta om Handslaget:

Regeringen har under fyra år avsatt
en miljard extra i stöd till idrotts-
rörelsen. 2006 är det fjärde året.
Syftet är:

• Öppna dörrarna för fler.
• Hålla tillbaka avgifterna.
• Satsa mer på flickidrotten.
• Delta i kampen mot droger.
• Intensifiera samarbetet med sko-
lorna.

Hoppfullt i Olsäter

deras kondition förbättras och de mår
mycket bättre.

För att öka intresset ytterligare för kon-
ditionsträning kom FBK-spelaren Jonas
Höglund och hans fru Mia (f.d. elitidrott-
are) och hälsade på för att prata med
eleverna på Olsätersskolan om träning.
Eleverna fick chans att ställa frågor till
Jonas och Mia. Lyckonummer, stjärn-
tecken, favoritmat, favoritfärg, hur ofta
Färjestad tränar var några av de nyfikna
frågorna.

Jonas och Mia gav också tips till eleverna:
– Hitta en utmaning som ni tycker är ro-
lig, gärna flera idrotter så att träningen
varierar. Vissa dagar kan träningen kännas
jobbig men ju bättre man blir desto roli-
gare är det, intygade Mia Höglund.
– Och ge inte upp. Man mår så mycket
bättre när man tränar, fyllde Jonas Hög-
lund i.

Därefter antog Jonas och Mia elevernas
utmaning i hoppning. De två elev-lag (fem
elever i varje lag) som tävlade mot Jonas
och Mia vann överlägset. Det svarta laget

För eleverna Linda Grevillius från årskurs 6 och
Robin Stenbäck årskurs 4 var det en lätt match att
slå Jonas och Mia

uppnådde 1194 hopp, det vita laget 956,
Mia Höglund hoppade 760 hopp och Jo-
nas 670 hopp. (Kanske berodde Jonas
sistaplats på förlusten mot Brynäs kväl-
len innan.) Dock var han storfavorit hos
eleverna och kön ringlade lång efteråt
för att få autograf från stjärnan.

Olsätersskolan utklassade FBK:s Jonas Höglund i hopprepstävling

47979nov7.p65 2006-10-31, 10:209



10

KONTAKTEN

Vintertid, november och tiden för snö
och halka är här och vinterdäcken ska
på senast den 1 december. Förra sä-
songen kom det mycket snö vilket
krävde stora kommunala resurser för
snöröjning och halkbekämpning.

Kommunal snöröjning
Snögräns för plogning är fyra centime-
ter på gång- och cykelvägar. På gatorna
är snögränsen sex-åtta centimeter be-
roende på typ av snö. Först plogas gång-
och cykelvägar centralt i tätorterna
samt genomfartsgator. Kommunens tät-
orter är uppdelade i sexton plogdistrikt
och målet är att det maximalt ska ta
tio timmar att ploga varje distrikt. Är
det långa snöfall sker plogning konti-
nuerligt.

Regionalt bidrag
Regionalt energibidrag för permanent småhus,
fritidshus eller föreningslokal, finns för att
byta från olja eller vedpanna till ny miljö-
godkänd vedpanna inklusive ackumulator-
tankar om minimum 1500 l. Bidrag ges med
max 7000 kr eller 15 % av installationskostnad-
ens bruttobelopp. Bidrag ges även till instal-
lation av ackumulatortank mot en befintlig
gammal vedpanna. Bidrag ges med max 4000
kr eller 20 % av bruttobeloppet. Energiråd-
givningen handlägger dessa ärenden, kontakta
oss för blanketter, kriterier och rådgivning.

Nationella bidrag
Nationella bidrag finns att få från Länsstyrel-
sen i Värmland, för konvertering från (a) olje-
eldning, (b) direktverkande elvärme och (c)
solvärme.
a. Stödet gäller småhus och fritidshus
för konvertering från oljeeldning till pellets-
brännare/panna, fjärrvärme eller till berg, sjö
och jordvärmepump. Bidrag ges för material-
och arbetskostnad vid installationen. Max bi-
dragsbelopp är 14 000 kr eller 30 % av brutto-
beloppet.
b. Stödet gäller småhus, flerbostadshus,
bostadsanknutna lokaler och fritidshus för
konvertering från direktverkande el till ett
vattenburet system som ansluts mot fjärr-
värme, pelletspanna eller berg, sjö och
jordvärmepump. Bidrag ges på kostnader för
det vattenburna systemet, skorsten,
ackumulatortanken och arbetet vid installa-
tion. Max bidragsbelopp är 30 000 kr eller 30
% av installationens bruttobelopp.
c. Stödet gäller småhus, flerbostadshus
och vissa lokaler t ex fritidsgård, samlingslo-
kal etc. till anläggning för tappvarmvatten och/
eller uppvärmning. Bidraget storlek är bero-
ende av solfångarens årliga energiproduktion.
Bidraget är 2:50 kr för varje producerad kWh/
år. Max bidragsbelopp är 7 500 kr/lägenhet i
småhus, max 5000 kr/lägenhet i flerbostads-
hus och max 5000 kr/bostadsanknuten lokal.
d. Ansökningsblanketter och kriterier
rekvireras från Länsstyrelsen i Värmland eller
laddas ner från boverket.se.

Bertil Ahlin, 0554 - 194 12
Kåre Arvidsson, 0554 - 193 75

Energirådgivningen
Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

Kommunteknik informerar
Sandningssand
Privatpersoner kan hämta sandnings-
sand eller flis i hink eller liknande på
kommunförråden i Forshaga och Deje.
Personal finns säkrast på plats klockan
9.00-9.30 samt 13.00-13.30. Det finns ett
flertal gröna sandlådor utplacerade i
kommunen. Sanden i dessa lådor ska i
första hand användas i t ex backar i
närheten av där de står.

Fastighetsägarens ansvar
Varje fastighetsägare ansvarar för snö-
röjning och halkbekämpning på gång-
banor utmed sin tomt. Det gäller alla
fastighetsägare, både ägare till villor,
flerfamiljshus och offentliga byggnader.
Fastighetsägaren är också skyldig att
ta bort istappar som hänger ner över t
ex trottoarer. Tänk på att det enligt
Forshaga kommuns ordningsstadga inte
är tillåtet att köra ut snö från tomter
och infarter ut i körbanan. Om det
snöar mycket tar kommunen gångbanan
i anspråk för plogvallar och då behöver
inte fastighetsägaren skotta och sanda.

Fastighetsägaren ansvar är också att se
till att häckar och träd inte hänger ut
över gator, gång- och cykelvägar. Kon-
trollera växtligheten så att det är cirka
3,5 m fritt över gångbanan och 4,6 m
över körbanan. Snöröjningsfordonen är
höga och kan skada både träd och själva
fordonet om höjden inte är tillräcklig.

Enskilda vägar
Driften av enskilda vägar har de senaste
fem åren skötts på entreprenad av Väg-
verket Produktion. Från och med den
1 november i år tar kommunen över
skötseln, vilket innebär att kommunens
arbetsledande personal avgör när in-
satser ska göras. Arbetet utförs sedan
av både entreprenörer och kommu-
nens egen personal. Det senare gäller
främst plogning och sandning söder om
Deje. I första hand kommer vi att för-
söka prioritera vägar som skolskjutsa-
rna använder.

Information
om regionala och

nationella energibidrag

Kommunen sandar när det har snöat
färdigt, dvs tidigast dagen efter avslu-
tad plogning. Om svår halka uppstår, t
ex vid underkylt regn, sätts
halkbekämpning in så snart som möj-
ligt. Vid stora mängder snö tas snövallar
bort efterhand vid vägkorsningar och
trottoarer.

Varje fastighetsägaren måste normalt
skotta själv in till sin tomt. Personalen
som kör snöröjningsfordonen försöker
underlätta för fastighetsägarna genom
att lägga snön på den sidan av gatan
med minst antal infarter. Några fordon
har dessutom utrustning för att kunna
vinkla halva plogen och kan därmed
lägga mindre snö vid infarter. Det skulle
dock ta orimlig tid i anspråk och bli av-
sevärt dyrare att ta bort snö från alla
infarter. Kostnaden för kommunen vid
varje plogtillfälle är ca 75.000 kronor
på ordinarie arbetstid och ca 105.000
kronor vid övertidsarbete (kvällar, nät-
ter, helger).

Sven-Erik Heggen
Driftschef gator/park

054 - 17 20 37
sven-erik.heggen@forshaga.se
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I Forshaga kommun har dubbelt så många
företag registrerats i år jämfört med
2005. Förra året startades totalt 14 fö-
retag och i år har siffran uppkommit till
28 under det första halvåret.

– Vi hoppas att det är det utökade samarbe-
tet mellan kommun, näringsliv och olika or-
ganisationer som bidrar till att det är gynn-
samt klimat att starta företag i, säger Johnny
Grundahl, VD för Forshaga Företagscentrum.

Näringslivsforum – träffpunkt för företagare
Samtidigt har ett nytt forum startas, för
diskussion kring näringslivsfrågor i Fors-
haga kommun. Representanter från nä-
ringsliv, kommun och Företagscentrum
samlas en gång i månaden för att ta upp
aktuella frågor som rör näringslivet.

Forumet arbetar fram förslag för att för-
bättra och underlätta för kommunens fö-
retagare.
– Vad kan jag/vi göra för att ge bästa möj-

Affärs- och kreditupplysnings- företaget (UC)
och Företagarna utser Årets Företagarkom-
mun. De presenterar också en
maratonranking vilken visar vilka kommuner
som legat bäst under de tre år som
mätningen av Årets Företagarkommun gjorts.
Det sammanvägda resultatet under åren
2004-2006 gör att Forshaga hamnar på tredje
plats i landet efter kommunerna Gällivare
och Askersund. Eftersom maratonrankingen
är mer stabil än rankings-listan över enskilda
år kan detta ses som ett gott tecken för
näringslivet i Forshaga kommun.

Tillvägagångssätten att mäta huruvida en kom-
mun är företagsvänlig eller ej är många. Före-
tagarna och UC:s undersökning sätter fokus
på vad företagarna har gjort för kommunen i
form av ekonomisk tillväxt och visar var företa-
gandet i landet utvecklats mest under året.

I rankingen över Årets Företagarkommun är
Forshaga är den femtonde mest näringslivs-
vänliga kommunen i landet. Hagfors kommun
hamnade på första plats. Grattis Hagfors!

Nyföretagandet ökar 100 %

Malin Eriksson
Informatör

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

Forshaga på tredje plats
i UC:s och Företagarnas
maratonrank

Många nappade på Sportfiskets Dag
Första omgången av Sportfiskets Dag
hölls i september och det bjöds på ett
imponerande program. Ett 30-tal utstäl-
lare samlades under mulen himmel på
Forshagaforsens camping, där besö-
karna gavs möjlighet att lära sig och
prata om sportfiske. Det var alltifrån de-
monstration av sportfiskeutrustning,
flugbindning, visning av båtar och marin-
elektronik, försäljning, tävlingar och in-

Malin Eriksson
Informatör

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

formation. I Forshagaforsen pågick
prova-på-fiske av lax och öring samt
metetävling för de yngre deltagarna.
I Klarälvsrummet hölls föredrag om

fiske från olika delar i världen.

Demonstration av flugbindning Visning av sportfiskeutrustning

liga förutsättningar för näringslivet i
Forshaga, är arbetssättet. Detta inne-
bär att forumet helst inte ägnar sig åt
att leta fel eller ”tala om” för andra
vad de skall göra eller inte göra, påpe-
kar Johnny Grundahl.

Forumet är öppet för alla som har an-
knytning till näringslivet eller som vill
utveckla näringslivet i en positiv rikt-
ning. Har du en fråga anmäler du den
först till Johnny Grundahl på Företags-
centrum. Detta för att öka möjlighe-
ten för att ta fram underlag för en
snabb behandling av frågan.

Din fråga till näringslivsforum kan stäl-
las till Företagscentrum via e-post,
ffc@forshaga.se, fax 054-87 42 80 eller
telefon, 054-87 39 80.

Tilldora -den talande och sjungande katten
har presenterat sig. Om hennes äventyr kan
man läsa och beskåda i Marja och Thorwald
Olssons sagobok som nyss haft premiär.

Tilldora är mitt namn

Måndag 16 oktober fanns upphovsmännen
(hrmmm... mannen och kvinnan) på plats i
Forshaga bibliotek och i onsdag samma vecka
var det Deje biblioteks tur att få besök.
Böcker signerades och kattflickan Tilldora
presenterade sig för gammal som ung.
Tilldora, en angenäm bekantskap!

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10
mattias.skold@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 undertecknade. 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 informations-
tavlor 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

Mattias Sköld, informatör
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

NOVEMBER
4 - 30 november  Akvarellutställning med Gun-Britt Adrian i Forshaga

     bibliotek
11 Kl 16-21  Julmarknad på Brattbackens Gård med många utställare
från Sverige, Holland och Tyskland samt lokala entreprenörer. Försälj-
ning av juldekorationer, hantverk, ostar etc.
11 Seklingnatta i Deje Folkets hus och vid Västbynäset
11 Kl. 17  Ishockey div 3 herr ”Olsäters SK-Kils AIK” vid gynnsam
väderlek Olevi, annars Ängevi Ishall
12 Kl. 17  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-Karlskoga HC”, Ängevi Ishall
14 Kl. 17  Arbetskväll inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård
15 Kl. 19  ”När alla änglar sover” poesi, musik och berättelser med

Bengt Berg, Göran Samuelsson och Stig Torstensson i Berghälla
Bygdegård, Edeby. För info ring Hillevi, 0552-210 07. Arr. berghälla
Bygdegårdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan

18 Kl. 14  Innebandy div 2 herr ”GS 86-IBK Tygriket”, Grossbolshallen,
Forshaga

19 Kl. 13-17  Julmarknad, Forshaga Hembygdsgård
19 Kl. 14-17.30  Afrikansk dans till levande trummor, med Christina

Gabrielsson, Blå Björk, i Deje Folkets hus. Deltagaravg. 250 kr,
ungdom 150 kr. Anmälan/info 054 - 87 12 00. Sista anm. dag 10 nov.

24 Kl. 19.30  Innebandy div 2 dam ”GS 86-Grums IBK”, Grossbolshallen,
Forshaga

25 Kl. 15  Konsert med Dejefors Musikkår i Deje Folkets hus. Fri entré
26 Kl. 16.30  Innebandy juniorallsvenskan ”GS 86-Malmabergs IK”,

Grossbolshallen, Forshaga
26 Kl. 17  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-Arvika HC”, Ängevi Ishall

DECEMBER
2 Kl. 16  Ishockey div 3 herr ”Olsäters SK-Björneborg HK” vid

gynnsam väderlek Olevi, annars Ängevi Ishall
3 Kl. 17  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-Kungsörs IK”, Ängevi Ishall
10 Kl. 17  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-VIK Västerås HK”, Ängevi Ishall

Sedan hösten 2005 har Forshaga Dagcen-
ter jobbat med ett filmprojekt, tillsam-
mans med studieförbundet Vuxenskolan
och Film i Värmland. I arbetet har idéer
bollats, manus skrivits och reviderats, re-
kvisita och kläder ordnats, tagningar och
omtagningar gjorts, klippning och ljud lagts
på... Det är mycket att tänka på när man
gör en egen film!

Filmpremiär: Kärleken till Sandgrund

Skådespelarensemblen fick motta både priser och blommor

Fredag 20 oktober var det premiärvisning
av den 17 minuter långa filmen, som av en
av huvudrollsinnehavarna, Daniel Anders-
son, döpts till ”Kärleken till Sandgrund”.
B.T.L:s lokal var välfylld, både av publik
och av förväntningar. Efter tal, prisutdel-
ning och lite teknikstrul (det brukar höra
till) kom det vi alla suttit och väntat på,
FILMEN.

Filmen handlar om Olinda och Tonys väg
emot danspalatset Sandgrund. En film om
musik, men främst en film om känslor och
kärlek. SUCCÈ! Tack för underhållningen,
Forshaga Dagcenter!

Forshaga  Atletklubb
ordnar tjejkvällar

Under september månad startade 35-
års jubilerande Forshaga Atletklubb
tjejkväll en gång i veckan. En verk-

samhet som fallit så väl ut att den nu
utökas till två gånger/vecka, tisdag

och torsdag kl. 19.30 - 20.30.
-I nuläget är vi mellan 10 och 20

tjejer som tränar här i Spegelhallen
på Centralskolan, berättar Ingela

Larsson, lokalansvarig i föreningen.
-Men vi ser gärna att fler kommer,
fortsätter hon. Övrig tid är som

tidigare alla intresserade välkomna
att träna.

Är du intresserad?
Kontakta Ingela Larsson, 070 - 479 72 62
eller Kenneth Nilwert 070 - 228 63 32.

Mattias Sköld
Informatör

054 - 17 20 10
mattias.skold@forshaga.se
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LÄSTIPS från Biblioteket
Italienska skor
Henning Mankell

Öppettider

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

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

Det är vinter i början på 200-talet. En äldre
man stiger upp ur en vak och upptäcker att
det står en kvinna med en rullator ute på
isen. Vem är hon? Hur har hon kommit dit?

Så börjar historien om Fredrik och Har-
riet. En gång för många år sedan var de
djupt förälskade. Nu lever Fredrik på en ö
i yttersta havsbandet i en stor tystnad,
omgiven av sin hund och katt, med en
myrstack i sitt vardagsrum. En mörk hem-
lighet, ett ödesdigert misstag har gjort
honom till en skygg ensling. Harriet ska
snart dö och kräver att Fredrik ska infria
det löfte han en gång gav henne. Tillsam-
mans gör de en resa som på många sätt
blir omskakande och leder till möten med
de märkliga människor som döljer sig un-
der den lugna svenska ytan.

Med Italienska skor har Henning Mankell

gen performance-konstnär och världens
roligaste. Men det är det fler som tycker.

I mormors ateljé dyker en tredje person
upp- Göran med råttfärgade rastaflätor.
Han har friat och mormor har till Hettys
förskräckelse svarat ja.
De annorlunda bröllopsförberedelserna
börjar ta fart….

En kul högläsningsbok som också är lätt
att läsa själv

Den 26 oktober var Alkoholkommittén på
besök i Forshaga. Alkoholkommittén arbe-
tar för att samordna insatser på nationell
nivå för att förebygga alkoholskador och
att i samspel med kommuner och lands-
ting stimulera insatserna på regional och
lokal nivå. Besöket bestod av Håkan Wrede
som är kanslichef på Alkoholkommittén och
Lars Lewerth från Alkoholkommittén och
Maud Johansson länssamordnare för det
alkohol- och narkotikaförebyggande arbe-
tet i Värmland. De har besökt flera län i
landet och träffat länspolischeferna, nu
var det Värmlands tur och besöket star-
tade på förmiddagen i Karlstad hos Läns-
polismästare Ulrika Herbst, där diskutera-
des problemen med den illegala alkohol-
försäljningen. Efter det hade Forshaga bli-
vit utvalt att besöka, eftersom vårt före-
byggande arbete hade nått Alkohol-
kommitténs öron.

Forshaga kommun satsar på förebyggande
arbete för ungdomar bland annat genom
Ungdomscentrum, som består av fyra tjäns-
ter vilka arbetar med ungdomars fritid och
aktivt fältarbete. I Forshaga finns det varje
helg minst fyra personer i tjänst som är till
för ungdomarna i kommunen, det är två fält-
assistenter från Ungdomscentrum och två

Alkoholkommittén har varit på besök i Forshaga
fritidsvärdar från Forshaga Akademin. För-
utom det finns två träffpunkter för ungdo-
mar i kommunen som är öppna tisd. – lörd.

iaktta och förebygga att brott begås. Det
är ungefär 100 personer som deltar och
cirkulerar i kommunen 4-5 nätter per
vecka. För varje person som deltar inne-
bär det att dom behöver vara ute 3-5
gånger per år.

Håkan Wrede var mycket nöjd med be-
söket och kände sig optimistisk inför
framtiden efter att ha fått höra hur Fors-
haga kommun långsiktigt har satsat på
och prioritet det förebyggande arbetet.
Håkan Wrede poängterade att ”vuxna
måste ta sitt ansvar”. Vill du läsa mer om
Alkoholkommittén gå in på:
www.alkoholkommitten.se

Under mötet som ägde rum på Slottet i
Forshaga deltog Kennet Eriksson ordfö-
rande socialnämnden, Per-Olof
Leandersson socialchef, Inger Granlund
personalchef, Roger Nilsson enhetschef
AIC och Ungdomscentrum, Anette Karls-
son enhetschef IFO, Joachim Audé och
Lena Gustafsson Ungdomscentrum,
Bengt Hallstensson och Inge Holmquist
från Polisen.

Kommittén fick även information om
Socialtjänstens arbete och hur Familje-
centrum arbetar. Individ och familje-
omsorgen har länge arbetat för att stärka
familjer på hemmaplan och har bland an-
nat Vändpunkten som ett alternativ till
institutionsplaceringar. Vändpunkten är
en allsidig öppenvårdsbehandling för ung-
domar och deras familjer. De arbetar även
med föräldrastöd enligt olika strukture-
rade metoder.

Det frivilliga arbetet med PAX, som bety-
der frid på latin, lyftes fram som ett bra
exempel på hur det går att förebygga kri-
minalitet. PAX är ett projekt där männis-
kor patrullerar kommunen nattetid för att

skrivit en roman där döden och smärtan
finns med lika mycket som glädjen och livs-
lusten.

Värsta resan Hetty
Martina Bigert och Maria Kindbom

Hetty ska resa ensam till New York för att
hälsa på sin mormor under påsklovet. Det
ska bli härligt att få ha henne alldeles för
sig själv, tycker Hetty. Mormor är nämli-

Håkan Wrede från Alkoholkommittén be-
römde det förebyggande arbetet i kommunen

Lena Gustafsson
Ungdomscentrum

070 - 510 77 70
lena.gustafsson@forshaga.se
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Kaffe är en av världens viktigaste exportva-
ror. Vilket paket vi väljer när vi handlar
har betydelse inte bara för miljön utan
även för hundratusentals arbetare på värl-
dens kaffeplantager. Under Miljövänliga
veckan 30 sept - 8 okt 2006 var kaffe i
fokus och på torsdagen den 5 oktober
bjöd Naturskyddsföreningen och miljö-
kontoret i Forshaga och Munkfors på kaffe
i kommunens butiker. Tanken var att
sprida information om kaffets betydelse
socialt och för miljön.

På Konsum i Forshaga centrum befann sig
undertecknad tillsammans med Anna Gren-
holm från miljö- och byggförvaltningen i
Forshaga och Munkfors kommuner. Besö-
karna i butikerna fick under dagen smaka
kaffe som var både ekologiskt KRAV-märkt
och rättvisemärkt. Löfbergs Lila hade do-
nerat provpåsar att dela ut och SNF stod
till tjänst med broschyrer och informa-
tion om kaffe. Många lät sig väl smaka och
till kaffet bjöds ”älglortar”. Det är en spe-
cialitet som några i Forshaga Naturvårds-
förening har receptet till. Det går att
beskriva som en sorts hemlagat godis vilka
ser ut som namnet anger men smakar
bättre. En dam som smakade både kaffe
och älglort berättade hur hon tänker.
– Jag handlar alltid ekologiskt rättvisemärkt
kaffe. Det är ju bättre att lägga några extra
kronor på en sådan sak än att skänka
pengar till någon organisation.

att kaffet är så populärt är det inte många
som känner till att kaffebönorna är en av
världens mest besprutade grödor. Därmed
orsakar det stora skador både för män-
niskor och miljö där det odlas. I en studie
i Costa Rica visade det sig att en konven-
tionell kaffeodling sammanlagt använde 30
kilo kemiska bekämpningsmedel per hek-
tar. Det kan man jämföra med den svenska
potatisen som är den mest besprutade
grödan i Sverige. På en svensk potatisod-
ling används cirka 4,5 kg bekämpningsme-
del per hektar och år.

Farligt för odlaren inte för kaffedrickaren
Parakvat används mot ogräs på kaffe-
odlingar. Bara en liten mängd är dödlig för
den som skulle råka få i sig det och det
finns inget motgift. De arbetare som an-
vänder Parakvat tappar naglar, får
andningssvårigheter, diarré, yrsel, huvud-
värk, näsblod, magont och hudskador.
Trots att flera hundra människor varje år
förgiftas i till exempel Costa Rica anser
företaget som tillverkar Parakvat att det
är ofarligt. Företaget menar att det är
ofarligt för arbetarna om de följer anvis-
ningarna och har skyddskläder. Men på
många platser finns inga regler och lagar
som säger att odlarna ska se till att dessa
skyddsåtgärder finns. EU:s vetenskapsråd
för växter har påpekat risker för fåglar
och harar och att ämnet även lagras i
marken. För kaffedrickaren är det dock

ingen fara. De eventuella rester som finns
kvar i bönorna försvinner när de rostas.

Stor ekonomisk betydelse
Det är bara olja som har större ekono-
misk betydelse på världsmarknaden än
kaffe. Över hela världen dricks nära två
miljarder koppar kaffe varje dag och
kaffeindustrin sysselsätter mer än tjugo
miljarder människor. Varje år omsätts mer
än 125 miljarder kronor i kaffe. På se-
nare år har ekologiskt odlat kaffe tagit
en allt större andel av den svenska mark-
naden. Nu finns det även rättvisemärkt
kaffe som ska vara en garanti för att ar-
betarna på kaffeplantagerna har det
drägligt. Enligt Löfbergs Lila har det eko-
logiska kaffet ökat med 40 procent un-
der de senaste fem åren. Det var den
Karlstadbaserade kaffetillverkaren som var
först med att lansera ett ekologiskt, KRAV-
märkt kaffe för tio år sedan. Det kan man
läsa på företagets hemsida. Nu ökar alltså
den andelen mer och mer.
– Håller trenden i sig under året blir ök-
ningen hela 60 procent jämfört med 2001!
Det är ett positivt trendbrott som visar
att konsumenterna nu börjar gå från
tanke till handling, säger Katherine
Löfberg, marknadschef på Löfbergs Lilas
hemsida.

Kaffe med påverkan

Älglortarna i närbild. Foto Cicci Wik

Svenskar dricker näst mest kaffe i världen
Vi svenskar är en av världens största kaffe-
konsumenter. Det är bara finländarna som
dricker mer kaffe än oss. Enligt statisti-
ken dricker den genomsnittlige finnen 3,5
kopp kaffe om dagen. I Sverige dricker
var och en ungefär 3,2 koppar om dagen
och Danmark och Norge kommer på de-
lad tredjeplats med cirka tre koppar. Trots

En del var mycket skeptiskt inställda till ”älglortarna”, den här killen kom ursprungli-
gen från Australien och hade cyklat runt lite överallt i världen vilket är modigt. Trots

det vågade han inte låta sig smaka på Annebeths ”älglortar”. Foto Bengt Jonsson

Fortsättning nästa sida!
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Rättvist på hotell
Scandic och Hilton hotellkedjor har be-
stämt sig för att helt gå över till att ser-
vera rättvisemärkt kaffe, både till sina gäs-
ter och sina medarbetare. Rättvise-
märkningen innebär bland annat att an-
ställda och odlare får skäligt betalt för
sitt arbete och sina produkter och främ-
jar deras organisationsrätt samt
demokratiutvecklingen i landet. Vilket i
sin tur kan leda till stora förbättringar
även för deras arbetsmiljö.
– 9 miljoner koppar Rättvisemärkt kaffe är
väldigt mycket! Med det här beslutet
kommer Scandic att förbättra livet för
tusentals odlare och deras familjer. Det
känns bra att Sverige har ett företag som
ligger i framkant i utvecklingen. Det är
kanske dags för andra stora företag att
börja fundera över vilket kaffe de väljer,
säger Alice Bah Kuhnke, generalsekrete-
rare, Rättvisemärkt.

Fler sorter
Flera av besökarna i butikerna i Forshaga
den 5 oktober ville gärna handla ekolo-
giskt och rättvisemärkt men det är inte
alla sorters kaffe som finns med märkning.
Löfbergs Lila startade sin försäljning av
ekologiskt kaffe för tio år sedan och idag
har många andra kaffemärken i daglig-
handeln följt efter. Men än är det långt
kvar och det finns många sorters kaffe
kvar att miljö- och rättvisemärka.
– Det finns inget miljömärkt kokkaffe, sä-
ger en äldre herre.
Anna Grenholm går till kaffehyllan där hit-
tar hon kokkaffe till mannen, ett som är
miljömärkt.
 – Åh så bra, tack så mycket, sa mannen
och lade ned paketet i kundvagnen.
– Det var en god gärning att få en person
att byta till en miljömärkt sort, säger Anna
Grenholm glatt.

Många besökare säger sig redan handla
mycket miljömedvetet men rättvisemärket
var nytt för flera av dem som kom till
Konsumbutiken i Forshaga. Inte en enda
av dem som besökte kaffebjudningen var
kritiskt inställd till miljömärkning. De flesta
verkade i stället mycket engagerade och
hade vilja att förändra även om många
också sa att det är svårt.

KAFFEFAKTA

• Ordet kaffe kommer från den turkiska över-
sättningen av det arabiska ordet qawah som
från början betydde vin.

• Det finns 50 arter av kaffebuskar eller små-
träd. De flesta av dem finns i den tropiska
delen av Afrika. Kaffefrukterna är röda och

inne i dem finns två frön, det är dessa som är
kaffebönorna.
• Kaffeväxten växer vilt i Etiopien och det var

i slutet av 1400-talet och början av 1500-ta-
let som den började odlas.
• Kaffefrukterna skördas när de börjar bli

röda. Eftersom detta görs för hand krävs
stora mängder arbetare när det är dags för
kaffeskörd. Frukterna mognar dessutom vid

olika tidpunkter så varje träd måste plockas
flera gånger.
• Kaffet spreds från araberna till turkarna och

sedan vidare norrut. När det nådde Frank-
rike drack fransmännen mer kaffe och mindre
vin under en period.

• Runt 1680 kom kaffet till Sverige. Då var det
en apoteksvara men när Karl XII var i Turkiet
fick han och hans hov smak för kaffet och tog

med en turkisk kaffekokare hem till Sverige.
Sedan spreds kaffedrickandet bland adel och
borgerskap.
• På 1710-talet öppnade de första kaffehusen

i Stockholm och i mitten av 1800-talet bör-
jade kaffet spridas på landsbygden i Sverige.
• När folk samlades för att ha ”kafferep” i

stället för att dricka alkohol medförde det att
spritkonsumtionen gick ner i takt med att
kaffedrickandet ökade.

• Kaffeförbud utfärdades 1756 första gången.
Därefter följde fler förbud men inget av dem
var tillräckligt effektivt. Kaffet hade kommit

för att stanna.
• Jamaica Blue Mountain är världens dyraste
kaffe och kostar cirka 800 kronor per kilo.

Det ska jämföras med vanligt kaffe som kos-
tar mellan 50 och 100 kronor per kilo.
• Indonesisk Luak är en kaffesort som är

mycket exklusiv. Luaken är ett kattdjur som
äter kaffefrukter. Själva fruktköttet löser upp
sig i kattens matsmältningssystem men inte

bönorna. Dessa anses bli jästa i kattens mage
och får därmed en speciell smak.
• Caffelatte som tillhör det moderna sättet

att dricka kaffe på kallas skämtsamt för
vuxenvälling.
• Tre till fyra tusen kaffebär behövs för att få

ett kilo kaffe.

Forts. Kaffe med påverkan

Källor: Svenska Naturskyddsföreningens
hemsida www.snf.se, Svensk Kaffe-
information www.kaffeinformation.se

Cissi Wik
Miljöjournalist och medlem  i

Forshaga Naturvårdsförening
cicci@cvea.net

Under årets Miljövänliga vecka hade
vi ögonen på kaffet och hur det odlas.
Kaffe är en av de livsmedel som
besprutas allra mest - näst efter
bananerna - men det lärde ni er ju
förra året! Om man vill slippa att få
bekämpningsmedel i sin kopp ska man
köpa KRAV-märkt kaffe. Vill man
dessutom de som arbetar i
kaffeplantagen ska få det bättre ska
man se till att det finns ett
rättvisemärke på paketet. För fjärde
året i rad samarbetade
Naturvårdsföreningen och
Miljökontoret under denna vecka. Vi
har funnits ute i butikerna och många
har säkert sett utställningen och
tipspromenaden i kommunens båda
bibliotek. Tävlingarna som arrangerats
under veckan har nu fått sina vinnare.
Stort tack till alla som deltagit och
fortsätt att dricka kaffe men då rätt
sort. Håll utskick efter dessa viktiga
märken.

Vinnare i årets tipspromenad

Barnens tipspromenad
Linnea Skytte
Rebecca Skytte
Mina Ebrahim
Adam Appelgren
David Hallberg- Jönsson
Moa Appelgren
Elin Berg
Jonathan Elfström

Vuxnas tipspromenad
Johanna Göransson
Eva Bergquist

Vinnarna i tävlingen
”Gissa antalet kaffebönor”
Marry Olofsson
Gerd Dalbom
Marianne Ruckman

Priser finns att hämta på Miljö-
kontoret i Forshaga. Har du frågor ring
Katrin Johansson, tel: 054-17 20 29

Miljövänliga veckan v. 40
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Annika Finnson
Elevrådsordförande

Praktikant årskurs 9
Centralskolan, Forshaga

På Centralskolan i Forshaga arbetar sty-
relsen och elevrådet med att göra eleverna
så nöjda som möjligt. Ett stort önskemål,
som vi drivit igenom har varit vår största
merit på senaste tiden – är en vatten-
automat med vanligt och kolsyrat vatten,
med tillhörande vattenflaskor till var och
en. Tråkigt nog vandaliserar eleverna ma-
skinen titt som tätt. Och det tar en tid
innan den är i bruk igen. Nästkommande
projekt är en kaffe- och chokladmaskin
som i såfall ska stå i caféet. Förhoppnings-
vis lyckas vi sköta den bättre!

En fråga som har varit uppe så länge jag
kan minnas (har varit delaktig till och från
i elevrådet i snart 9 år) är omklädningsrum-

men, där duscharna är lite smått defekta,
toalettdörrarna går i baklås, och önske-
mål om klockor är stort. Vi hoppas att
någon gör något åt det innan skolan rivs –
om nu det är någon idé att lägga ut
pengar på duscharna etc. det vet vi inte.

Självklart finns på Centralskolan en
elevrådsstyrelse också, i styrelsen är vi
fem aktiva åttonde- och niondeklassare
som träffas ungefär en gång i månaden.
Den onsdagen styrelsen träffas planerar
vi kommande elevrådsmöte, försöker gå
igenom all post som mestadels består av
olika slags erbjudanden till klasskassan,
fattar ibland beslut från det senaste
elevrådsmötet och ibland diskuterar sa-
ker som vi känner på oss kommer tas upp
på nästa elevråd.

Föreningstiden är styrelsen med och pla-
nerar också, i alla fall en del av oss.
Föreningstiden är en ganska lång process
som börjar med att man själv får skriva
upp idéer på föreningar som man i första
hand arbetar med i skolan. Man får göra
en plansch och marknadsföra föreningen
på en mässa som årskurs 6-9 är och tittar
på. Efter det sker ett val, och sedan spen-
derar man cirka 10 veckor i Föreningen –
2 timmar i veckan.

Många nior väljer att delta i en show som
förhoppningsvis kommer äga rum till våren,
då vi har en föreställning i Folkets hus som
börjat bli en tradition nu. Man kan också titta

på föreningsmässan, så får man en inblick av
hur kreativa och finurliga eleverna är.

I maj 2005 var jag och elevråds-
representanten Emma Johansson i Stock-
holm tillsammans med Jocke från
Ungdomscentrum och K-G Ström, lärare
– vi var där för att motta ett inSPIRAtions
pris från Skandia. När vi kom dit hade vi
ingen aning om att vi skulle få ta hem en
check på 35.000:- till Föreningstiden, så
det blev en bra överraskning under ef-
termiddagen i Utbildningsradions hus.

Varför är Föreningstiden så viktig för oss
elever?
Ungdomar kommer ut på en arbetsmark-
nad i framtiden, där villkoren förändrats
mot tidigare. Det krävs av varje individ att
ha ett stort mått av initiativkraft, ansvar,
och kunna samverka med andra kring idéer
eller ansvarsområden.

Det blir också allt viktigare med många
kontakter och nätverk. Ett förebyggande
arbete i skolan är att fånga upp de ung-
domar, som inte är företagsamma, att få
stimuleras utifrån ett intresse, som de har.
Alla vardagskunskaper härrör ifrån våra
skolämnen. Föreningsarbete är en grund-
läggande stomme i samhället och många
ungdomar behöver fångas upp tidigt.
(källa; www.forshaga.se).

Elevrådets
arbete på
Centralskolan

Fr v:  Linda vice ordförande, Josef pr-ansvarig, Robin kassör, Annika ordförande,
Julia sekreterare. Foto: E & S Foto

från vattenmaskin och
skolmiljö till Spira-pris
och Föreningstid

Ombyggnationen är nu klar och Barn-
Träffen är nu öppen som vanligt för för-
äldrar och barn 0 -6 år. Måndag, tisdag,
torsdag och fredag kl. 10 - 14. Vår hus-
värdinna Sabile  finns på Barn-Träffen mån-
dag till torsdag samma tider.
Onsdagar är det Öppen Förskola kl. 10 - 14

med Kerstin Torgå. Invigning och nyst-
art med fika torsdagen 9 november med
Baby-Café för föräldrar med barn upp-
till ett år . Babycafé torsdagar 14 - 16.

Nystart för BarnTräffen  9 november

Lena Pettersson
054 - 61 89 21

lena.pettersson@liv.se

Nu drar föreningstiden igång på Central-
skolan i Forshaga. Eleverna kommer att
under tio veckor få träna sig i att samar-
beta och att ta initiativ genom att driva
föreningar. De väljer förening utifrån in-
tresse och ska tillsammmans med sina skol-
kamrater bilda en förening, utse en sty-
relse och marknadsföra sig.

Just nu söker vi dig som bor i kommunen
och som kan tänka dig att på din fritid fung-
era som bollplank och extern kontakt till
föreningarna. Du kan endera vara duktig
fotograf, idrottsledare, musikintresserad
etc och tycker att det skulle vara roligt att
dela med dig av dina kunskaper och intresse.
Omfattningen på engagemanget bestämmer
du själv men vi hoppas att du har möjlighet
att delta vid hälften av föreningstiden (ca 8
tim fördelat på 10 v.).

Du anmäler ditt intresse senast 14/11 till:

Ishockey, fotografering,
sång eller hunddressyr -

vilken är din talang?

Joachim Aude, Ungdomscentrum
Mobil: 0730-48 28 34 joachim.aude@forshaga.se

Lena Westman, studie- och yrkesvägledare
Centralskolan, Mobil: 070-316 28 14,

 Arb: 054-17 22 54, lena.westman@forshaga.se
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Amanda Pettersson Fabian AlbinssonEbbe Dahlberg

Alicia PalmquistAlice Henriksson

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 sista sidan.

Bebisuppvaktning!

Senaste tävlingen (ryt-
misk gymnastik) gick i
Hagfors 7 oktober och
kallas ”På väg upp”.
Det är den första av
fyra liknande tävlingar
under året, nästa går
11 november i Torsby.
I hela Värmland finns i
nuläget bara tre för-
eningar som har
tävlingsgymnaster i
denna diciplin.
Olsäters SK hade 6
gymnaster med förde-
lade på två klasser.

Tjejerna har tränat i
2-3 år, och tränar en
gång i veckan på
Olsäterskolan. Bäst
lyckades denna gång
Emelie Isaksen, 9 år,
som vann sin klass
(Klass B, flickor
födda 96-97) och
Jennifer Hall , 10 år,
som knep bronset i
samma klass. Mer re-
sultat finns på
www.ullerud.se.

Framgångar för Olsäters SK i rytmisk gymnastik

Lena IsaksenHela gänget som var med till tävlingarna i Hagfors
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SKOLLUNCH
Vecka 45 (9 - 10 november)
tors: Fisk i ugn, sås, potatis

fre: Hamburgare, potatismos, bröd,

dressing

Vecka 46 (13 - 17 november)
mån: Pannkaka, sylt

tis: Chickybits, currysås, ris
ons: Köttfärssås, spagetti

tors: Fisk crispy, kall sås, potatis
fre: Pirog

Vecka 47 (20 - 24 november)
mån: Fiskbullar, stuvad potatis
tis: Ugnstekt korv, makaroner

ons: Färsrätt, sås, potatis
tors: Tacosoppa, mjukt bröd, pålägg

fre: Kycklinggryta, ris

Vecka 48 (27 nov. - 1 dec.)
mån: Pytt i panna, rödbetor

tis: Monikas fläskgryta, potatis
ons: Tonfisksås, ris

tors: Cevapcici, sås, pasta
fre: Skinkstek, sås, potatis

Vecka 49 (4 - 8 december)

mån: Vad köket bjuder
tis: Frukostkorv, mos

ons: Chili con carne, ris
torsdag: Ärtsoppa, mjukt bröd,

pålägg
fredag: Nachos, salsasås

Vecka 50 (11 - 15 december)
mån: Ugnsfisk, potatis

tis: Blodpudding/potatisbullar, Lingon
ons (Luciadagen): Risgrynsgröt

torsdag: Biff Stroganoff, ris/potatis
fredag: Cassler, potatisgratäng

DEJE OCH FORSHAGAMeny
Lintjärns, Forsgårdens och Ullerudsgårdens

restauranger
Vecka 45 (9  - 12 november)
Torsdag: Ugnsstekt falukorv, stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsaker. Mangosoppa
Lördag: Köttfärsgratäng, sallad. Persikor med grädde
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding med bärsås

Vecka 46 (13  - 19 november)
Måndag: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker. Hallonsoppa
Tisdag: Stekt salt sill,löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor, sylt, grädde
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Lördag: Kokt fisk, sås, potatis, ärter. Nyponsoppa och glass
Söndag: Porterstek, sås, potatis, grönsaker. Äppelmaräng, grädde

Vecka 47 (20  - 26 november)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris eller potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm med mjölk
Onsdag: Fiskarens festgratäng, potatis, ärter. Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, blomkål, lingon. Färsk frukt
Fredag: Lunchkorv, senapssås, potatis, grönsaker. Soppa
Lördag: Strömminglåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel- och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse och grädde

Vecka 48 (27 november  - 3 december)
Måndag: Köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm med mjölk
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, potatis. Banan
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bärsås
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 49 (4 - 10 december)
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa, grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, sås, potatis, grönsaker. Bärkräm med mjölk
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Soppa. Fruktkaka med vaniljsås
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, grönsaker. Päron med vaniljsås eller grädde

Vecka 50 (11  - 17 december)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor. Bärsoppa
Onsdag: Stekt strömming, potatismos, rårivna morötter. Frukt
Torsdag: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm och mjölk
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Fiskgratäng, sås, potatis, grönsaker. Bärsymfoni och grädde
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vegetarisk varmrätt serveras dagligen.

Till varje måltid serveras salladsbuffé,

mjölk, hårt bröd och smör.

Med reservation för ev. ändringar.
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För sjunde gången i rad blir det stor
kulturmönstring för alla åldrar med kon-
ceptet Seklingnatta i Deje Folket hus den
11 november! Stefan Holm delar ut sitt
stipendium, kommunens stipendiater
harangeras tillsammans med IOGT/NTO:s
och  årets svenska mästare i kommunen
gratuleras!Från Skivsta i Forshaga kommer
Thomas Andersson och Sven Westerdahl
och de känns förmodligen igen på rösten!

Seklingnatta  är en samlad kultur-
manifestation som har sina rötter i det
anrika siklöje- (sekling)-fisket i Visten.
Det är när mörker och kyla lkommer som
siklöjan leker och det är då de dras upp
med kulturhistorisk teknik: notdragning.

Vistens Notdragarförening svarar för själva
fisket som äger rum efter mörkrets inbrott
på lördagskvällen.Väntan på napp kan man
med fördel tillbringa i Deje Folkets hus.

Programmet startas av kommunalrådet
Angelica Rage med fanfar och festligt
värre. Lars Emilson berättar om själva fis-
ket innan han drar vidare till noten på
Västbynäset.

Under dagen blir det musik och sång av
skilda slag: Anders Lagerquist, som är verk-
sam inom Kungliga Hovkapellet spelar till-
sammans med sin musikskolemagister Pe-
ter Sundqvist och passar på att göra lite
PR för nästa års Kammarmusikdagar i Fors-
haga.

Birgitta Andersson leder en barnkör, Revy-
orkestern , Klarälvsblåset, Tvärdraget och
Platters samt Deje Dragspelsklubb och
Dejefors Muiskkår bidrar till variationen.

Stefan Holm delar ut sitt andra stipen-
dium, stipendiater inom miljö, kultur och
ungdomslederi är vid det laget utsedda
och premieras. IOGT/NTO delar också ut
stipendium.

Stipendier, kammarmusik och minnen från Skivsta!
Sjunde seklingnatta:

13.30 Angelica Rage öppnar!
13.35 Dejefors Musikkår ger en fanfar
13.40 ”Platters” sjunger
13.50 Lars Emilson berättar om Seklingfiske
14.10 Tvärdraget och Klarälvsblåset ”tutar i luren”
14.20 Barnkören underhåller med lening av Birgitta Andersson

PAUS

15.00 Stefan Holm delar ut sitt andra stipendium
15.15 ”Revyorkestern” spelar
15.25 ”Vin, sekling och Skivsta...”

Sven Westerdahl intervjuar Thomas Andersson, sommelier och
bankman

PAUS

16.15 Stipendieutdelning, Miljö, Ungdomsledare, Kultur, IOGT:s
stipendium

16.30 Platters sjunger igen
16.40 Sven-Ove Svensson talar allvar
17.00 Inför Kammarmusikdagarna 2007 : Anders Lagerquist spelar

tillsammans med sin ”magister” Peter Sundqvist från kommu-
nala musikskolan i Forshaga!

17.15 Slutord
Final!! Mats Sundberg- ger ett inslag/trailer inför föreställningen

Trettonhelgen 2007
Under dagen Deje Dragspelsklubb spelar myzak i utställningarna
Kvällen After Fish m Ågren&Ågren mm mm mm

Med reservation för ändringar!

På programmet står alltid ett kåseri av
och med Sven-Ove Svensson, som i år lo-
vat att ”tala allvar” med publiken.

Nytt för året är möjligheten att få
dryckestips av en äkta sommelier: Tho-
mas Andersson är vinexpert och har fått
i uppdrag att berätta vad man kan dricka
till sekling i allmänhet och Emilburgare i
synnerhet.
Att Sven Westerdahl och han gjorde
Skivsta osäkert i barndomen har den upp-
märksamme radiolyssnaren kanske hört ti-
digare. På fredagar hörs de två ibland kå-
sera om Systembolagets utbud i Radio
Värmland.
Choklad och Deje-kringlor serveras av
Deje Folkets hus-förening, som hör till
arrangörerna tillsammans med Vistens
Notdragarförening och Kulturföreningen
Seklingnatta – med gott stöd av Forshaga
kommun!

After fish med stå-upp och sång  av Ågren
& Ågren blir det sedan hela kvällen i Deje
Folkets hus!

Ulla Henriksson

Alla medlemmar i
Forshaga Hyresgästförening
Inbjudes till stort julbord

10 dec. kl. 13—15 i Forshaga Folkets hus
Kostnad 50 kr/pers

(barn under 12 år gratis)
Anmälan är bindande

Anmälan per telefon senast  1 dec
 Till Monica, 054 - 87 40 84

Eller Marianne, 054 - 87 17 20

Välkommen!
Styrelsen

Alla medlemmar i
Hyresgästföreningen
i Deje med omnejd

inbjudes till stort julbord
9 dec. kl. 13—15 i Deje Folkets hus

Kostnad 50 kr/pers
(barn under 12 år gratis)

Anmälan är bindande
Anmälan per telefon senast 1 dec

 Till Anna-Stina, 0552 - 419 09
Eller Sven-Erik, 0552 - 105 22

Välkommen!
Föreningsstyrelsen
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Indra Ryberg Leo Wenäll Liam Jensen

Mohammed MaghnoujLovisa Skogh

KONTAKTEN

Miranda Tummings

Bebisuppvaktningar. . .

Sanna DedorssonNowa LindblomNoima
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