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Manusstopp
för Kontakten 2007
Nr

1 februari

2 mars

3 april

4 juni

5 september

6 oktober

7 november

8 december

15 jan

19 feb

10 april

14 maj

13 aug

17 sept

22 okt

26 nov

Inkom gärna med material i god tid,
vänligen Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10,
e-post: mattias.skold@forshaga.se

Kommunfullmäktige har tagit beslut om
budget 2007. Skattesatsen är oförändrat
22:35 och skatteintäkterna är beräknade
enligt kommunförbundets prognoser och
befolkningen är beräknad till 11.450 för
2007. Resultatet på 4 mkr bygger på dessa
prognoser.

DRIFT
In
Skatt 369 mkr
Generella statsbidrag och
utjämningsbidrag 117 mkr
Bidrag   74 mkr
Övriga intäkter 61 mkr
Summa        621 mkr
Ut
Kostnader 589 mkr
Avskrivningar
(delfinansierar investeringar)        25 mkr
Finansnetto
(Ränteintäkter minus kostnader)    3 mkr
RESULTAT     4 mkr

INVESTERING
In
Resultat  4 mkr
Avskrivningar   25 mkr
Nyupptagna lån 25 mkr
Summa                    54 mkr
Ut
Investeringar   54 mkr

Kommunens intäkter i form av bidrag ut-
görs till stor del av riktade statsbidrag till
plusjobb och stöd till funktionshindrade.
I följande visas i vilken omfattning verk-
samheter finansieras med skattemedel.

100 kronor i skatt planeras att användas
till:
· Grundskola, komvux                 26,63 kr
· Äldreomsorg, hälso-
  och sjukvård                            21,41 kr
· Barnomsorg, skolbarnomsorg    12,21 kr
· Ersättning till andra kommuner
  för gymnasieskola                      10,85 kr
· Verksamhet för funktions-
  hindrade                                   8,97 kr
· Bibliotek, musikskola, kultur
  och fritidsverksamhet                 4,36 kr
· Insatser för barn, ungdomar
  och vuxna med problem              3,66 kr
· Gator, vägar, parker                   3,58 kr
· Arbetsmarknadsåtgärder             1,68 kr

· Räddningstjänst                         1,43 kr
· Socialbidrag                              0,93 kr
· Kommunikationer                       0,89 kr
· Delfinansiering av investeringar
  – resultat                                   0,83 kr
· Planering, näringslivsbefrämjande
  åtgärder                                    0,62 kr
· Miljö- och hälsoskydd                 0,53 kr
· Vattenförsörjning och avlopps-
  hantering                                 0,52 kr
· Turism                                      0,46 kr
· Övrigt                                       0,44 kr

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader beräknas
öka med 19,9 mkr jämfört med prognosen
för år 2006. Skillnaden består främst av
medel avsatta för löneökningar, ökade
pensionskostnader, ökade kostnader för
el/olja, ökade kostnader för interkommun-
ala gymnasieersättningar och tillskott för
förändrad verksamhet.

Tillskott i nämndernas ramar tkr

Framtiden
Utvecklingen av folkmängden är en osäker
post och i flerårsplanen för 2008 – 2009
beräknas befolkningen minska med 50 per-
soner per år och utgör grunden till be-
räkningen av dessa års skatteintäkter. An-
dra osäkerheter inför framtiden är beho-
vet av barnomsorg i åldrarna 1 – 5 år efter-
som detta växlar kraftigt i olika perioder
samt kostnadsutvecklingen för de
interkommunala gymnasieersättningarna.
Pensionskostnaden är det mest osäkra in-
för framtiden, vid utgången av år 2007 be-
räknas skulden vara uppe i ca 235 mkr och
2007 års pensionskostnad har beräknats till
24 mkr.

Kommunen har idag en låg låneskuld och
därmed låga finansiella kostnader. Inves-
teringen i Lärcenter innebär ökad upplå-
ning och högre finansiella kostnader. Detta
innebär större känslighet för ränte-
förändringar även om hänsyn vid budgete-
ringen tagits till en högre räntenivå.

Budget 2007

Nämnd Tillskott kapital-
kostnader och
löneökningar

Y t t e r l i g a r e
tillskott/
avdrag

Budgetram
2007

Kommunstyrelsen

-varav överförmyndarn.

-varav räddningstjänst

Barn- och utbildn.n.

-varav gymnasieskolan

interkom. ers.

Social- o omsorgsn.

Miljö- och byggn.

3 620

8 546

5 207

126

1 397

6 493

93 819

800

7 001

230 544

52 998

1 415 155 909

3 956

Lena Backlund
Ekonomichef
054-17 20 24

lena.backlund@forshaga.se

-15

Av tillskottet till barn- och utbildnings-
nämnden är 4 053 tkr kompensation då
riktat statsbidrag till personalförstärkning
i förskola och statsbidrag till vuxenskolan
2007 övergår till generella statsbidraget.

Investeringar
Den stora investeringen över perioden
2006-2009 är byggandet av ett Lärcenter
och totalt över perioden beräknas inves-
teringen till som högst 165,3 mkr, varav
40,4 mkr 2007. Detta innebär ökade kost-
nader för avskrivningar och räntor, men
samtidigt minskar kostnaderna för drift
och underhåll när Lärcentret står klart.
Övriga investeringar uppgår under
planeringsperioden till 12,9 mkr 2007, 15
mkr 2008 och 15 mkr 2009.

Viktigt för fortsatt
sunda finanser är
stabila planerings-
förutsättningar och
här spelar staten en
viktig roll.

Manus-
stopp

Utgivnings-
dag

31 jan-1 feb

7-8 mars

25-26 april

30-31 maj

29-30 aug

4-5 okt

7-8 nov

12-13 dec
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Angelicas kommentar

Forshaga kommuns tidning
till kommuninvånare och företag

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

Pernilla Backlund, Studio C, stylar Emma
Nilsson. 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

Det pratas och skrivs mycket om ”Nån-
annanismen”, det vill säga, attityden, att
nånannan borde göra något när inte jag
eller du vill eller ids. Det verkar vara svårt
att få bort denna attityd. Själv faller jag
ofta i fällan och jag kan se att jag inte är
ensam om att göra det.

Vi är också snabba på att skylla på ”någon-
annan”. Ofta blir det på invandrare, ung-
domar eller kommunen. (Vem är kommu-
nen egentligen?) Visst kan kommun-
anställda tjänstemän slarva, glömma bort
och göra fel men jag kan försäkra att i
99 procent av fallen har man gjort så gott
man kunnat och dessutom med goda av-
sikter.

Visst kan förtroendevaldas (politikers) be-
slut uppfattas som ”felaktiga”.  De kanske
också är fel när man ser i back-spegeln…..Vi
har ju inte alltid facit i förväg.

En del missförstånd och irritation uppstår
på grund av att för få har helhetsbilden
över varför saker och ting händer i kom-
munen. Helhetsbilden måste i framtiden
bäras av fler. Dialogen mellan förtroende-
valda, tjänstemän och invånare måste där-
för vidareutvecklas. Försök görs men inget

av försöken har hittills blivit någon större
succé. Vi har t ex Forum på Hemsidan. Få
utnyttjar möjligheten till dialog på Hem-
sidan. Tyvärr urartar också en och annan
av diskussionerna. Tonen blir sarkastisk
och hotfull och förklaringar från tjänste-
män accepteras aldrig osv.

Vi måste alla bli bättre på att föra en dia-
log. Varje sig det är inom familjen, på job-
bet eller i kontakt med t ex kommunen
(och tvärtom med medborgarna från tjäns-
temäns och politikers sida).

En och annan måste också lära sig att kom-
munala beslut inte alltid går ens ”egen”
väg. Ett politiskt beslut vilar på ett hän-
synstagande till många olika faktorer.

Ett exempel:
När du eller jag vill bygga om eller till på
ett visst sätt på vårt hus, utgår vi själv-
klart utifrån våra egna behov. När kommu-
nen sedan ska ställning till ditt eller mitt
förslag utgår nämnden/styrelsen från
bland annat övergripande lagar, översikts-
planen och hänsyn till andra kommun-
invånare. Det kan sluta med att man krä-
ver förändringar i förslaget från dig eller
mig.

Detta har några få kommuninvånare väl-
digt svårt att acceptera. I en rikstäckande
utredning som gjorts, om hot mot politi-
ker och/eller tjänstemän, så börjar det
ofta med ett bygglovsärende. Det låter
konstigt, jag vet, men det är sant.

Tänk om vi kunde se att saker och ting
inte alltid blir bäst på mitt/ditt sätt.
Det kanske till och med blir lite bättre på
ett helt annorlunda sätt?
Nyfikenhet leder oss framåt. Och framåt
vill vi eller hur?
Hur tycker du att dialogen mellan politi-
ken och kommuninvånare i olika åldrar kan
förbättras?

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Ledamöter i kommunstyrelsen 2007-2010

Angelica Rage (S) Ordf.
Benny Pedersén (S)
Kenneth Eriksson (S)
Ingrid Holmberg (S)
Lars-Ove Carlsson (S)
Maria Norell (S)
Lotta Larsson (S)
Sten Myreback (C)
Lars Emilson (C)
Göran Adrian (M) Vice ordf.
Pia Hallström (M)

Ersättare
Bertil Hagelin (S)
Per Lawén (S)
Reidar Nordlander (S)
Maria Bohlin (S)
Per Asplund (S)
Lillemor Magnusson (S)
Myrna Labusan Jönsson (S)
Maria Lindquist (C)
Magnus Karlsson (Kd)
Ann-Charlotte Grahn Sjöström (Fp)
Per-Olof Nilsson (Fp)

S = Arbetarepartiet Socialdemokraterna, M = Moderata Samlingspartiet,
C = Centerpartiet, Fp = Folkpartiet liberalerna, Kd = Kristdemokraterna

Presidiet i Forshaga
kommunfullmäktige. Från
vänster: Reidar Nordlander

(S) -ordförande, Ingrid
Holmberg (S) -1:e vice
ordförande och Maria
Lindkvist (C) -2:e vice

ordförande
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– Samarbete är A och O för oss. Vi vill på
det här sättet visa att handeln här är le-
vande. Karlstad är vår största konkurrent,
därför behöver vi stärka vår profilering,
visa vår samarbetsförmåga och vår per-
sonliga service. Vi kan hjälpa människor
att hitta en helt ny stil, en helhetslös-
ning.
Orden kommer från företagarna bakom
Vanilla, Klackar & Kristaller och Studio C.
– Vi ville helt enkelt hitta på nåt ihop, en
kul grej och så kom vi på den här idén. Vi
tänkte på Emma, en hårt arbetande två-
barnsmamma och bestämde oss för att
skämma bort henne med en sådan här dag.

Såhär gick det:
Gör om mig-dagen börjar hos Britt-Marie
Rönning på Vanilla. Hon har förberett fem
kostymeringar åt Emma. Den klädsel Emma
tycker bäst om är de kläder hon får bära

Forshagaföretag i
samarbete på ”Gör om mig”-dag

när hon lämnar butiken.
– Emma är en söt tjej, och min idé är att
jobba med kontraster för att få henne
såväl ljuv som tuff. Det viktigaste förstås
är att hon ska känna sig snygg, säger Britt-
Marie. Det är ju väldigt spännande det
här, när vi är flera som ska styla henne,
tillägger hon.
Emma visas in i provhytten för att prova.
Hon förvånas över hur Britt-Marie lyckats
med kombinationerna och storlekarna.
När alla plagg har provats väljer Emma tvek-
löst den första stilen Tuff Romantik som
Britt-Marie valt att kalla den, och bägge
är överens om att den var bäst. Till detta
plockar Britt-Marie fram ett festligt hals-
band och hänger runt Emmas hals.
– Se här, hur du kan förändra stilen med
smycken. Nu kan du ju gå på fest, säger
Britt-Marie.

Men festen får vänta en stund. Det är
mycket kvar som ska göras. Nästa stopp
är hos Maria Bengtson på Klackar & Kris-
taller. Emma förklarar att hon tycker det
är snyggt med klack på skorna men de
får inte vara för höga. Hennes jobb gör
att hon också sätter bekväma och prak-
tiska skor före de snygga. Maria visar upp
det senaste ur sortimentet, ankelboots
men Emma rynkar på näsan.
– För hög och för smal klack, säger hon.
Maria plockar istället fram ett par
westerninfluerade skinnstövlar. De sitter
perfekt. Till detta plockar Maria fram en
matchande väska som Emma hänger på
armen.

Dags för att fullända förvandlingen genom
ett besök hos Studio C och frisören Cilla
Nahlbom-Bakken och hennes kollega,
make up-artisten Pernilla Haglund. På väg

- Vi behöver profilera oss

Före Efter

Teamet tillsammans med Emma. Pernilla Backlund,
Cilla Nahlbom-Bakken och Britt-Marie Rönning.
Saknas gör Maria Bengtson.

Fakta:
Namn: Emma Nilsson
Ålder: 35
Familj: man och två barn
Yrke:  Förskolelärare
Stil: Bekvämt och praktiskt

48378nr8.p65 2006-12-04, 13:414



5

KONTAKTEN

Malin Eriksson
Informatör

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

dit erkänner Emma att värsta scenariot
är om håret blir kolsvart och jättekort.

Det börjar med ögonbrynsplockning.
Pernilla tycker att Emma har fina ögon-
bryn och att de bara behöver formas. Det
är naturlig form som gäller.

– Nu du, ler Cilla hemlighetsfullt när en
något nervös Emma sätter sig i frisör-
stolen.
Emma har ett opreparerat hår, det är
tjockt och något poröst. Hon behöver
bli mycket mörkare för att matcha hud-
tonen. Cilla lägger därför en varm guld-
brun grundfärg och för att skapa effek-
ter lägger hon kopparröda/orangea och
blonda folieslingor.
När färgningsprocessen eller färg make-
upen som det heter på frisörspråk är klar
kommer saxen fram. Cilla berättar om den

rådande trenden, framåtlutad page och
Emma tar modet till sig och låter Cilla få
fria händer. Hårslinga efter hårslinga lan-
dar på golvet.
Britt-Marie från Vanilla som var med tidi-
gare under dagen tittar in på Studio C
för att se hur arbetet går. Hon blir allde-
les till sig när hon ser Emma.
– Vad modig du är, Emma.

När frisyren är fixad står Pernilla redo med
penslar, svampar och borstar för att lägga
Emmas make-up. Det ska bli en dagsmake-
up. Med van hand lägger Pernilla en bas
som hon varsamt jobbar in i huden. Ba-
sen är det viktigaste momentet i hela
sminkningen. Som rouge använder hon ett
solpuder för att forma ansiktet. Till ögo-
nen använder hon först en äggskalsvit
skugga över hela ögonlocket för att öppna
upp blicken, därefter en ljusbrun glob-

skugga och sen en mörkbrun intensitets-
skugga. Eyeliner och mascara ramar in
ögonen ytterligare. Till läpparna används
en hudfärgad penna samt läppstift som
blandats med glans.

Voila! Förvandlingen klar.
– Jag är jättenöjd. Den här dagen har va-
rit så lyxig, säger Emma.
Kvinnorna bakom projektet håller med.
Det har krävt en hel del planering men
det var det värt. På frågan om det blir
fler Gör om mig-dagar ler Britt-Marie och
de andra hemlighetsfullt och jag tar mig
friheten att tolka det som ett ja.

Emma får goda råd av Britt-Marie i
provhytten.
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Årets kulturmanifestation, den sjunde i
ordningen, gjorde ingen besviken. Angelica
Rage invigningstalade om siffran 7:s bety-
delse, de sju dödssynderna, Sjunde
inseglet, sjunde himlen... efter hennes sju
minuter långa tal bjöds kultur i massor, blås
från Dejefors Musikkår, stråkar från Anders
Lagerquist och Peter Sundqvist   och sång

Seklingnatta 2006

Forshaga kommuns Stefan Holm stipen-
dium 2006 tilldelas Emilia Forsman.
Emilia har i flera år tillhört den yppersta eli-
ten bland Sveriges längdskidungdomar. Hon har
studerat vid Torsby riksskidgymn-asium, med
mycket gott resultat. Hon var en av tre flickor
som riksidrottsförbundet antog till elit-
satsningen i Torsby, intagningsåret. Hennes
träningsschema är mycket ambitiöst och når i
år över 600 timmar. Emilia representerade
Sverige vid senaste junior-VM i Slovenien. Med
sitt sätt att vara, är hon dessutom ett lysande
föredöme för andra ungdomar. Som ett bevis
på vår uppskattning och som en uppmuntran
inför framtiden, en OS plats i Vancover t ex
erhåller hon årets Stefan Holm stipendium.

IOGT-NTO:s stipendium utdelades till
Walter Heydorn

Forshaga kommuns kulturstipendium 2006
tilldelas Linn Sönstebö Mossberg. Linn har
trots sin ringa ålder med stor skicklighet och
entusiasm under många år satt sin prägel på
kommunens kulturliv. Med sitt stora engage-
mang för kultur och teater har hon bl a satt
upp ett antal revyer, producerat bygdespelet
”Lusten finns – Gråten är borta” och
medeltidsspelet ”Ulle Bonde”. Hon driver
också med stor glädje olika teaterprojekt
för barn. Vid sommarens Riksfinal för UKM
(Ung kultur möts) här i Deje bjöd Linn till-
sammans med Ulleruds Teateraktörer på en
bejublad invignings-föreställning  ”Även-
turen” en tur i den svenska folktrons anda,
bland tomtar och troll, älvor, skogsrå och
näcken.Linn är dessutom en skicklig musiker
i Dejefors Musikkår. Som ett bevis på vår upp-
skattning och som en uppmuntran i sitt fort-
satta arbete erhåller Linn 2006 års kultur-
stipendium.

Mattias Sköld
Informatör

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

Forshaga kommuns ungdomsledarstipendium
2006 tilldelas Magnus Olsson. Som ansvarig
för ungdomsfotbollen inom Forshaga IF och
tränare för två pojklag P 92 och P 93 visar
Magnus stort engagemang och kunnande. Ge-
nom sitt glada och positiva sätt och pedago-
giska förmåga är han en lyckosam och populär
ledare långt utöver den egna föreningens
gränser. Han är dessutom också ledare inom
FIF:s ungdomshockey samt sist men inte minst
ledare inom GS 86 ungdomsverksamhet (inne-
bandy). Magnus visar även ett starkt socialt
engagemang i ditt ledarskap. För sitt mång-
åriga och omfattande ledarskap erhåller Mag-
nus 2006 års ungdomsledarstipendium.

ifrån Juniorkören, och ännu mera musik
och sång med Platters. SM-vinnare och
stipendiater gratulerades, Sven-Ove Svens-
son kåserade och Lars Emilson gav oss en
inblick i Seklingfiskets ädla konst. Sven
Westerdahl samtalade med Thomas Anders-
son om vad som kan vara gott att dricka
till seklingen. Efter värmande kultur i Deje
Folkets hus bar det av mot Visten, Väst-
bynäset, seklingfisket och Emilson-burgare!

2006-års  Miljöstipendium tilldelas Cecilia
Pärn och Gunnel Jedvik för att de, i
naturvårdsföreningens regi, med ett stort en-
gagemang och på ett drivande och trevligt
sätt fått barn och föräldrar i projektet natur-
snokarna att upptäcka vår vackra närnatur
som finns runt omkring oss i Forshaga.

KONTAKTEN
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Sven Westerdahl (t h) samtalar med Thomas
Andersson, sommelier, om passande drycker
till seklingen. ”Självklart till denna rätt lig-
ger ett vält kylt gott vatten. Och Visten har
ju detta som vi vet sen tidigare då Forshaga
kommun vann pris för bästa vatten i Värm-
land. Lingonsaft, kaffe och öl kan också vara
passande till nygrillad sekling, men även både
vitt och rött vin, inte alltför kraftiga och ekiga
utan friska och fruktiga.”
Här kommer Thomas Anderssons förslag:
VITA VINER: 2027 Two Oceans Sauvignon Blanc,
Sydafrika, 58 kr, 2409 Verdicchio, Italien, 58 kr,
2144 Laurent Miquel Chardonnay Viogner,
Frankrike, 64 kr, 2438 Jacobs Creek Riesling,
Australien, 69 kr, 7218 Dr l Riesling, Tyskland,
73 kr, 12419 Casal di Serra, Italien, 77 kr
RÖDA VINER: 22951 Mezzacorona Lagrein, Ita-
lien, 58 kr, 6607 Trivento Tribu Malbec, Ar-
gentina, 59 kr, 2574 Periquita, Portugal, 63 kr,
12133 Nederburg Shiraz, Sydafrika, 69 kr,
98650 Marqués de Grinon, Spanien, 69 kr,
223146 Peter Sangiovese, Italien, 75 kr
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Brännmärkt
Catarina Ingelman-Sundberg
Kärlek och dramatik i det medeltida Stock-
holm- den första delen i en serie om Anne
Persdotter.

Det är fredag morgon och Maria Mossfeldt
och Ing-Britt Borg står och förbereder
räksmörgåsar för glatta livet. För strax kom-
mer byggjobbarna som i förväg beställt
delikatessmackorna, in för sin förmiddagsfika.

Det är på Café Kakan jag befinner mig, ett
fikaställe som varit öppet i en månad. Just
på fredagar serveras räkmackor, ett av de
önskemål som Kak-El:s ägare Lars Mossfeldt
hade när caféplanerna skulle förverkligas.
– Den andra önskan var att caféet skulle
ha en riktig kaffemaskin, skrattar Ing-Britt.
Café Kakan ligger snitsigt inhyst mellan
elbutiken Kak-El och dess nybyggda för-
råd. När man kommer in slås man av den
höga takhöjden och rymligheten. Det
känns som ett atrium fast med tak. Tan-
ken var från början att mellanutrymmet
skulle fungera som en visningshall för bu-
tikens produkter. Fast nu blev det ett café
istället.
– Vi ser det som en kul grej. Och det är
ovanligt många som har hittat hit, trots att
det ligger lite bakom, säger Maria.

På caféet kan man välja mellan kaffebröd
och olika smörgåsar och drycker. Forshaga
Finbageri står för brödet så varje morgon
åks en tur förbi bageriet för att hämta
det nybakta. Har man inte tid att slå sig
ner kan man alltid ta med sig smörgåsen
eller drycken. Därför passar jag på att
testa kaffemaskinens prestanda genom att
beställa en take away-latte och den sma-
kar riktigt gott!

SM-vinnarna uppvaktades. Bjarne Olsen,
Forshaga Jakt o Sportskytteklubb, Nationell
Skeet veteraner + 60. Anders Berglind, Fors-
haga Jakt o Sportskytteklubb, Nationell Skeet
Öppna Mästerskapsklassen. Forshaga Jakt-
och sportskytteklubb, Nationell Skeet Lagtäv-
ling, ingående i laget Anders Berlind, Bjarne
Olsén och Bertil Johansson. Magnus Olsson,
Deje, Yrkes-SM, anläggningsmaskiner. Annie
Palmgren, Forshaga Amatörfiskeklubb, Pim-
pelfiske juniorer. Outi Pollari, Forshaga
Amatörfiskeklubb, Pimpel-fiske veteraner.
Ove Lundström, Deje, Konservator Trofé-SM.
Sandra Boman, Deje SF, Skidorientering klas-
sen D 13.

LÄSTIPS från Biblioteket
A-6171
Jag överlevde Auschwitz Lättläst
Ferenc Göndör
Den judiske pojken Ferenc Göndör växer
upp i en liten by i Ungern på1930-talet.
Nazisterna och Adolf Hitler bestämmer allt
mer i Europa. Hatet mot judarna växer
också i Ferenc by. Judar blir hånade och
slagna på gatorna. De blir fråntagna sina
hus och sina pengar. En dag händer det
som alla varit rädda för. Nazisterna fraktar
i väg alla judar med tåg. Judarna blir be-
handlade sämre än djur.

Ferenc hamnar i koncentrationslägret
Auschwitz. Han kämpar för att överleva mitt
i den värsta grymhet.

Efter kriget blir Ferenc fri. Men han har
ingenstans att ta vägen. I Ungern hatar
man fortfarande judar. Ferenc blir tvungen
att fly genom Europa. A-6171 är en sann
berättelse om en människa som överlevde
ett av nazisternas utrotningsläger. Men
boken handlar också om att tvingas fly från
sitt hemland och leva ett livsfarligt liv som
flykting.

År 1391 seglar den
unga borgar-
hustrun Anne från
Lübeck till sin
b a r n d o m s s t a d
Stockholm. Hon
väntar sitt första
barn och hoppas
börja ett nytt liv

tillsammans med sin make. Drömmarna slås
i spillror när ett våldsamt oväder blåser
upp och det gamla hansaskeppet förliser.
Som enda överlevande räddas Anne i land
i skärgården av ett fiskarpar. Snart inser
hon att hon svävar i livsfara och lyckas fly
in till staden. Där föder hon en dotter,
men får förtvivlad beskedet att flickan inte
klarat sig.

Utan familj och med alla sina ägodelar lig-
gande på havets botten måste nu Anne
bygga upp en egen tillvaro. Stockholm är
en osäker plats för en ensam kvinna. Anne
tvingas hela tiden vara på sin vakt. Men
hon låter sig inte kuvas, hennes vilja är
stark. Och hon möter två män som bägge
kommer att få ett avgörande inflytande
på hennes öde….

Bibliotekens öppettider:

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

Deje
Mån & ons 14-19
Tis & tors 14-17

Fredag 10-14

Malin Eriksson
Informatör

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

fikaställe bland
kakel och kablar

Nytt

Ullerudsrevyn presenterar:

”Från det ena
till det andra”

Premiär!
Fredag 5 januari kl. 19.30

Lördag 6 januari kl. 19.30
Fredag 12 januari kl. 19.30
Lördag 13 januari kl. 15.00

Biljetter: 0552 - 10150. OBS!
Numrerade platser.

Välkomna!

Deje Folkets hus

48378nr8.p65 2006-12-05, 10:557
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Detta har hänt
Styrelsen för Kvarntorps häst- och
aktivitetscenter fick efter ansökan hos
kommunen, dels ett kommunalt bidrag på
600 000 kr och dels en kommunal borgen
för ett tvåmiljonerslån, när föreningen
byggde en ridhall. Uppgiften blev dock
föreningen övermäktig. Ridhallen
lämnades över till kommunen eftersom
kommunen stod som borgenär till lånet.
Kommunen har därefter fullföljt bygget
för ytterligare 400 000 kr.
Kommunen säljer nu ridhallen till Nils-
Magnus Nilsson. Ridhallen byggdes på hans
mark (därför var inga andra köpare
aktuella) och skulle ha arrenderats under
femtio år av föreningen.
-Det är synd att det gick som det gick
med föreningen, säger Angelica Rage. Den
lösning vi nu uppnått är bra och jag är
övertygad om att ridhallen kommer att
vara till nytta för många kommuninvånare.
Inte minst för hästtokiga flickor, och
kommunhästen är ett bra komplement till
en rik fritid för funktionshindrade.

Vad händer nu?
De intentioner som fanns när ridhuset
skulle byggas ska vi hålla fast vid, berättar
ridhusets nye ägare Nils-Magnus Nilsson.
-Ridhuset och ridplanen som finns
utomhus ska vara tillgängligt och öppet
för alla, och kommunhästens verksamhet
ska fortgå, klargör han med en gång. Det
arbetas på att de 16 stallplatser som nu
finns ska utökas till 22, fortsätter Nils-

Magnus. En ny tvätthall(?!) för hästar
iordningställs samtidigt. Bl a är det
kommunens häst Giffe som ska få en ny
stallplats, och ett nytt hem. Under
besökets gång kommer en grävmaskin till
platsen, som ska se till att det blir ny
belysning för att kunna rida på utomhus-
banan, en paddock, under kvällstid. Det
är mycket som händer just nu.

Vem får nyttja ridhuset?
Vem som helst får komma hit med sin häst
och rida, det som krävs är att man endera
löser ett 6-månaders eller helårskort, eller
betalar per gång. Vill man hyra hela hallen
så är det bokning i förväg som gäller. För
bokning, medlemskort, etc ring 054 –
87 68 00. Det går också att nyttja ridhuset
och utomhusbanan för andra ändamål än
ridning. Hundsportsgymnasiet har redan
varit här och tränat hundar, och har bokat
fler tider, nu har brukshundklubben också
intresserat sig för hallen, berättar Nils-
Magnus. Kanske någon fotbollsförening,
eller annan idrottsförening också är
intresserad av att förlägga någon träning
här?

Den nya hästsportsaffären och
kommunhästen Giffe
Under december månad kommer en ny
hästsportsaffär, Bergsgårdens Hästsport,
slå upp portarna. Här ska foder,
hästtäcken, betsel etc tillhandahållas. –
här ska också finnas möjlighet att ta en
fika, berättar Jenny Franzén som är

Mattias Sköld
Informatör

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

Vad händer med ridhuset?

kvinnan bakom nyföretagandet.
Förhoppningen är att hästshoppen ska bli
en mötesplats för hästintresserade.
Initialt kommer öppettiderna se ut som
följer: vardagar kl. 14 - 18 och lördagar
kl. 10 - 14. Jenny ansvarar i dagsläget också
för kommunens egen häst Giffe, någonting
hon kanske kommer behöva mer hjälp med
framgent, då hennes egen verksamhet
drar igång.
-Giffe är otroligt populär och är mer än
fullbokad, berättar Jenny. Intresset för
handikappridning är så stort att
verksamheten utökas från att bara vara
vardagsförmiddagar till att nu också gälla
några eftermiddagar. Att Giffe också ställer
upp som tävlingshäst/träningshäst för
hästlösa, går att hyra, samt deltar i flera
evenemang och prova-på ridningar gör
Giffe till en riktig arbetshäst.
-Han har varit så aktiv den senaste
perioden att han måste få några dagars
semester nu för att inte gå in i väggen,
skrattar Jenny.

48378nr8.p65 2006-12-04, 13:418
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”Somliga går med trasiga skor” lyder vi-
san, men i Forshaga finns hjälp för de med
slitna kängor. I centrala Forshaga finns
sedan mitten av november företaget
Värmlands Ateljé med kommunens nya sko-
makare Amin Jafari.

Förutom att Amin förlänger livslängden på
skor så är han även skräddare. Han syr
upp nytt på beställningar, gör ändringar
och lagningar. På en klädställning i loka-
len hänger plagg som Amin har jobbat med.
En kavaj har sytts in och kortats, en vinter-

Kommunens nya skomakare

jacka har fått ett nytt blixtlås, en kappa
har lagats. I lokalerna trängs de maskiner
som arbetet kräver. Bland annat en gigan-
tisk pjäs för skoreparationer. I ett rum intill
står ett flertal symaskiner. Maskinerna kla-
rar även de tyngre materialen som exem-
pelvis läder och skinn.

Amin har varit i branschen länge och yr-
ket har han lärt sig genom att ”titta och
lära”. Det är dock första gången som han
driver egen firma.
– Det känns kul och spännande, kommen-

Malin Eriksson

Årets företagare 2005 i Forshaga kommun
har utsetts. En utmärkelse som gick till
Uffes Blås i Deje.
– Det känns fantastiskt. Det här hade jag
inte väntat mig. För att vara ett så pass
litet företag känns titeln Årets företagare
extra roligt. Ett bevis på att det går att
lyckas på en liten ort, säger Ulf Ander-
sen.

Företaget renoverar och säljer alla typer
av instrument som det går att blåsa i. Själv
började Ulf musicera för 37 år sedan. I
och med företaget hinner han inte spela
så mycket.
– Tidsbrist är orsaken, det vet alla företa-
gare. Men visst saknar jag spelandet, sä-
ger han.

Årets företagare i Forshaga kommun

Ulf Andersen tilldelas utmärkelsen
med följande motivering:
”Ulf Andersen har genom sitt
hantverks- och musikkunnande ut-
vecklat Uffes Blås till en verksamhet
med kunder från hela landet. Service
och försäljning av blåsinstrument
har naturligtvis inte tillräckligt un-
derlag lokalt och det har Ulf kompen-
serat genom ett kompetent
nätverksbyggande och utnyttjande
av ny teknik. Ulf Andersen är ett
lysande exempel på att det går att
driva framgångsrika verksamheter i
glesbygd.”

Ulf startade företaget för 25 år sedan
mycket genom hans stora intresse för
musik och framförallt instrument.
– I början satt jag faktiskt i bastun hemma
och reparerade instrument, ler Ulf. När
jag växte ur bastun ockuperade jag förrå-
det och därefter garaget. Därpå skaffade
jag en barack innan jag slutligen skaffade
en ordentlig lokal mitt i Deje.

I de nuvarande lokalerna har han varit i
fyra år. Nu förbereder han också att ta
över grannbutiken för att få mer plats för
sin instrumentförsäljning.

Nyligen har han utökat sin personalstyrka.
Men det tog tid. Han sökte arbetskraft i
två år innan han till slut fick kontakt med

Ulf Andersen och Uffes Blås

ungraren Géza Posta som hade den kom-
petens som Ulf var i behov av.
– I Sverige finns inga utbildningar så det är
svårt att hitta den här typen av specia-
listkompetens.

Kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunchef Greger Karlsson, Gunnar
Jansson från Företagarna och Johnny
Grundahl Forshaga Företagscentrum kom
med blommor och gratulationer till Ulf,
måndagen den 27 november. Ulf framförde
på allmän begäran Värmlandsvisan på saxo-
fon.

terar Amin om företagsstarten. Kunderna
säger att det är bra att det återigen finns
en skomakare på orten.

Malin Eriksson
Informatör

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

48378nr8.p65 2006-12-04, 13:419
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Sen skolstarten efter ett sköönt som-
marlov har det skett en hel del föränd-
ringar på träffpunkterna. Vi startade
upp några veckor innan höstpremiären
med att göra ett inre skönhetslyft på
gårdarna och handla in lite hockeyspel
m m,  och planera aktiviteter. Perso-
nalstyrkan har förstärkts vilket är en
fördel, då det blir lättare att genom-
föra en del aktiviteter som vi tidigare
fått hoppa över p g a just personal-
brist. Vi har även inhandlat en digital-
kamera för att föreviga alla aktiviteter,
och har en filmprojektor på gång till
Café träffen. Går´n har en projektor
sen tidigare.

Besöksantalet har också ökat stadigt på
Går´n och Träffen. Detta ser vi som ett
tecken på att vi är på väg i rätt riktning
i vår strävan efter att kunna möta ung-
domen och dess behov.

Aktiviteterna har faktiskt avlöst varan-
dra under hösten då båda träffpunkte-
rna har varit på ett flertal
hockeymatcher, och sett vårt FBK sänka
det ena laget efter det andra. Fiske
har varit populärt, bl a en heldagstur
till Bogen då ett stort antal ungdomar
med ledare från Träffen drog upp hela
13 regnbågslaxar. Att nämna är att en-
dast någon enstaka ledare lyckades få
fast fisk på kroken, och att en ledare
hade svårt att ens behålla den redan
infångade fisken... En fisketur med
Träffenungdomar plus ledare gick också
till Björntjärn, där bara en ungdom fick
kroka fast en regnbåge. Det blåste fruk-
tansvärt kallt men alla hängde i, och
som tur var så hade man fixat krubb
kvällen innan, då naturen inte hade så
mycket mat att erbjuda för dagen.

Går´n i Deje drog med sig 13 ungdomar
till Bodaborg vilket var mycket uppskat-
tat. Samma vecka testades go-cartarna
på nöjesfabriken av tävlingslystna
Träffenungdomar.

Vid två tillfällen har det också körts
disco för Går´ns besökare, och man har
också testat karaoke, vilket blivit så
populärt att man kör det så gott som
varje vecka. Något vi får testa även på
Träffen inom en snar framtid.

Till allt detta kan vi lägga till alla film
och matkvällar. Pysselkvällar för tjejer
då det skapas diverse prylar. Turneringar
av alla de slag och ett veckotips där
man får träna intellektet.

Nyligen hade vi en mindre innebandy-
turnering där ungdomar från Träffen,
ledare från Träffen och Sportfiske-
gymnasiet drabbades samman, och slu-
tade med turneringsseger för sportfiske-
gymnasiet. Returmatcher kommer inom
en snar framtid kan vi lova.

Tittar vi framåt så kommer det att ske
ytterligare förändringar, bl a att båda
träffpunkterna kommer att få en egen
budget. En LAN-klubb är på gång. Vi
sätter oss också självklart ner direkt
efter årsskiftet och lägger upp vårens
aktiviteter, för fram till årsskiftet är det
redan späckat.

FRÅN ALLA PÅ UNGDOMSCENTRUM
TILL ER ALLA...

EN GOD JUL OCH ETT GOTT
NYTT ÅR!!!!!!

Ons. 20 Dec kl 18-22 Julbord på Går´n
i Deje och förberedelser för julbord
på Café Träffen.
Tor. 21 Dec kl. 18-22 Julbord på Café
Träffen.
Fre. 22 Dec kl. 18-24 Glögg o peppar-
kakor o kanske ett paket till dom snälla
barnen på träffpunkterna.

Ons. 27 Dec kl. 17-22 Texas Holdém-
turnering Café Träffen.
Tor. 28 Dec kl. 17-22 Bowlingresa
dagtid. Café Träffen.
Fre. 29 Dec kl. 18-24 Filmkväll med
grönt att dippa Café Träffen.

Kommunen äger drygt 800 ha skog. Skogen är
en ekonomisk resurs för kommunen, men också
betydelsefull för rekreations- och friluftsända-
mål. Det är viktigt att sköta skogen på rätt sätt
och att nya träd planteras efter avverkning.

Var finns kommunens skog?
I Hällekil finns kommunens största skogsfastig-
het på totalt 455 hektar. Därutöver äger kom-
munen skog i Grossbolstorp utanför Forshaga,
samt en del skog nära och inne i tätorterna.
Det stora skiftet i Hällekil har varit i kommunal
ägo sedan 1896 medan skiftena i Grossbolstorp
har ägts av kommunen i drygt femtio år.

Vem sköter skogen?
Ansvaret för skogsskötelsen ligger hos
kommunteknik. En arbetsledare tillsammans
med fyra-fem arbetslag arbetar med skogsvård.

Hur sköts skogen?
Skogsstyrelsen (förut Skogsvårdsstyrelsen) har
på uppdrag av kommunen tagit fram kartor
för all skog som kommunen äger. Kartorna
anger bl.a. användningsområden för skogen
samt hur den ska skötas. Skötseln innebär
röjning, gallring, föryngringsavverkning eller
naturvård. Skogsansvarig på kommunteknik får
därutöver telefonsamtal från allmänheten med
tips om vad som behöver åtgärdas.

Förutom att röja och gallra, planterar skog-
slaget ny skog. Detta görs cirka tre år efter
avverkning. 2007 kommer granplantor att sät-
tas ut på hygget vid infarten till Forshaga från
Deje samt på ett område i Hällekil.

Skogslaget har tillgång till två maskiner som
flisar sly och grenar. Fliset säljs sedan till
värmeverket på Heden i Karlstad.

Vad jobbar skogslagen med just nu?
Röjnings- och gallrings arbeten görs under vin-
terhalvåret, dvs september-april. Aktuella om-
råden är röjning vid dike/Vargånsbäcken norr
om Östra Dejefors, vid Lundagård i Forshaga
samt vid Klarälven i Olsäter. Under vintern kom-
mer även Klarälvsnära områden vid  Ånäs att
röjas samt den ”gröna gången” mellan sågverk-
sområdet i Deje och Nedre Ulleruds Kyrka.

Hur mycket skog avverkas?
En del skog säljs på rot varje år. Att sälja på rot
innebär att den anbudsgivare som lämnar högst
pris, avverkar och fraktar bort timret. Försälj-
ningen ger en nettointäkt årligen på ca 150.000
kronor till kommuntekniks driftsbudget.

Träffpunkterna i Forshaga kommun!

Öppettider under jullovet på Café Träffen o Går´n i Deje!
(Övriga datum är gårdarna stängda)

Lör. 30 Dec kl. 18-24 Hemlig kväll Café
Träffen.
Tis. 2 Jan kl. 17-22  Tipspromenad  Café
Träffen.
Ons. 3 Jan kl.  17-22 Matkväll Café
Träffen.
Tor.  4 Jan kl.  17-22 Hockeyturnering
Café Träffen.

OBS!
Övriga aktiviteter o öppettider på
Går´n i Deje under jullovet hittar ni
på www.forshaga.se
Anmälan till diverse aktiviteter gör
man direkt på träffpunkterna.

Lars Jansson
Ungdomsverksamhet Träffen

054 - 17 22 73

Kommunteknik informerar
om kommunens skog

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

48378nr8.p65 2006-12-04, 13:4110
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Riksdagen har antagit mål för miljö-
kvaliteten inom 16 områden. Målen be-
skriver den kvalitet och det tillstånd för
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser
som är ekologiskt hållbara på lång sikt.

När vi jobbar för att uppnå miljökvalitet-
smålen så ska det leda till:
· bättre hälsa för människor
· bra villkor för flora, fauna och natur
  miljöer
· kulturmiljöer och andra kulturhistoriska
  värden sköts om på ett bra sätt
· jordbruks- och skogsbruksmarkens för
  måga att producera mat, råvaror och
  naturupplevelser bevaras
· bra hushållning med råvaror, material
  och energi

Uppfyllas inom en generation
Strävan är att vi till nästa generation ska
ha löst de stora miljöproblemen. Det be-
tyder att alla viktiga åtgärder i Sverige
ska vara genomförda till år 2020  med un-
dantag för klimatmålet som fått
genomförandetid till 2050.

 För att vi ska klara generationsmålet
krävs ett stort engagemang hos många
aktörer i samhället, både i Sverige och
i andra länder. Teknikutveckling kan bi-
dra till att lösa några av problemen. Det
kan också behövas mer genomgripande
samhällsförändringar. I princip behöver
alla utveckla sina egna miljömål och lo-
kalt behöver det tas fram mål för Fors-
haga kommun. Samordnande i detta
arbete är kommunen.
Riksdagen har antagit ett antal delmål
för att konkretisera miljöarbetet på vä-
gen mot miljömålen. Delmålen anger in-
riktning och tidsperspektiv. Nya delmål
kommer att behöva utvecklas efter hand.

Lokala miljömål för Forshaga kommun
Arbetet med att ta fram lokala miljömål
för Forshaga kommun har påbörjats.
Just nu håller miljö- och byggförvalt-
ningen på med en uppföljning av Agenda
21, den handlingsplan för miljön som
togs fram i Forshaga för ca 10 år sedan.
Denna uppföljning ska ligga till grund
för de lokala miljömålen som ska antas
under 2007. Förslagen till lokala miljö-

Har du problem med julklapparna? Här
kommer en rad olika tips på julklappar
som håller nere utsläppen av koldioxid.
På så sätt bidrar du minimalt till den glo-
bala uppvärmningen även i julklappsyran.

Ge bort en tjänst eller en upplevelse
Massage, fot- eller ansiktsbehandling,
trädgårdshjälp (som du själv lovar att utföra),
biljetter – bio eller teater eller varför inte
någon av nyårsrevyerna i kommunen!

Gör egna klappar – minimala
koldioxidutsläpp
Sylt, hemlagad choklad, tovade tofflor av
värmländska fårs ull

Ge prylar som minskar koldioxidut-
släppen
Lågenergilampor, tofflor – så att man kan
sänka temperaturen inomhus, vattenspar-
paket – vattensparande duschhandtag
och munstycken (www.snf.se)

Ge bort ett träd som binder koldioxid
och minskar den globala upp-värmningen
Beställ skogsplantor av plantskolan i Deje

Miljömål mål kommer i första hand att kommuniceras
med det lokala näringslivet och med barn
och ungdom i kommunen. Men alla som är
intresserade får gärna delta genom att höra
av sig och få mer information. Målen kan om-
fatta många olika saker och det gäller att
bestämma vad som är viktigt för oss i kommu-
nen. Viktiga områden att ta ställning till är
avfallshantering, energianvändning, skötsel av
tätortsnära natur, kemikalieanvänding osv.

Varför miljömål?
Miljö och hållbar utveckling kommer alltmer
i fokus, såväl nationellt som internationellt.
För 30 år sedan hölls den första globala FN-
konferensen om miljö och utveckling i Stock-
holm. På FN-konferensen i Rio de Janeiro
20 år senare, framhölls vikten av både glo-
balt och lokalt miljöarbete. Där antogs bl a
Agenda 21, ett globalt miljö-handlingspro-
gram för det 21 århundradet.

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Grenholm 054-17 20 04
Du kan också besöka www.miljomal.nu där
finns mycket att läsa och olika fakta över
miljötillståndet i Sverige och Värmland.

Miljöalmanackan är ett samarbete mellan
Forshaga, Grums och Kils kommuner och har
för  tredje året i rad delats ut till alla hus-
håll. Den innehåller nyttig information om
miljö, avfall och energi. Varje kvartal finns
en tävling i almanackan då du kan vinna bio-
biljetter. Har du inte fått en almanacka, hör
av dig till kommunteknik 054-172040, så
skickar vi en till dig.

Anna Grenholm
Bitr. miljöchef
054-17 20 04

anna.grenholm@forshaga.se

-kom ihåg att det finns arter som även
gynnar viltet som t.ex. fågelbär och
andra mindre traditionella arter.
Ge ett presentkort från en trädgårds-
butik. Bevara de gamla värmländska
äppelsorterna (Kallenius brukar ha ett
specialsortiment). Skicka julkort och
samtidigt plantera träd www.viskogen.se
Skydda skog genom ett klick på datorn
www.ettklickforskogen.se

Böcker för vuxna och barn om den glo-
bala uppvärmningen
Meteorologernas väderbok , Ture and
the town on thin Ice – barnbok
(earthprint.com)

Handdrivna klappar
Uppvevningsbar radio – snurra i 30
sekunder, lyssna i 35 minuter
(www.carbonneutral.com), ficklampa
med lysdioder som man vevar upp (finns
på Lecab)

Soldrivna julklappar
Solcellsracer (www.tomtit.se), miniräk-

nare med solceller, armbandsur med solceller
i urtavlan (fråga i uraffären)

Och sist vill jag påminna er alla om att beställa
en ”ekologisk skinka” av er handlare till jul.
Det har gått åt mindre fossila bränslen till att
föda en sådan gris och på så sätt blir bidraget
av koldioxid till atmosfären mindre.

Katrin Johansson
Folkbildare

054 - 17 20 29
katrin.johansson@forshaga.se

Julklappstips!

Miljö-
almanackan
2007 är här!
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Mattias Sköld
Informatör

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

Start hösten 2003
Under början av 2000-talet minskade
intresset för skridsko bland barn. Detta
kunde bl a avläsas i allt större
rekryteringssvårigheter till ishockey-
verksamheten. Samtidigt kom allt större
andel av de barn och ungdomar som
tränade i Forshaga IF från våra
grannkommuner. För att förändra
utvecklingen startade Forshaga IF hösten
2003 skridskoskolan ”Lek på is”. Genom
inlärning och utövning av skridskoåkning
gavs barnen en bra möjlighet att träna
och förbättra sin balans, motorik,
koordination och sin fysiska status.
Skridskoåkning är en bra fysisk träning,
men framförallt en rolig aktivitet!

Verksamheten idag
Verksamheten har vuxit år för år. 2003
fanns 70 barn med i verksamheten (i snitt
ca 35 barn/träningstillfälle), hittills i år
det dubbla antalet utövare (i snitt ca 70
barn/träningstillfälle).
-Vi ser också en förändring i andelen barn
från vår egen kommun, som idag är fler
än de utifrån, fördelning ca 60% Forshaga
kommun, 40% övriga, berättar Stefan
Owesten, ansvarig för skridskoskolan och
en av tre grundarna till densamma
(Reimond Carlsson och Per Hultgren var
med och grundade ”Lek på is”). Stefan
fortsätter: vi välkomnar dock barn från
andra kommuner men vill såklart att
merparten kommer från vår kommun.

Medan andra ishockeyföreningar pratar
om ”kris” i sin rekrytering har Forshaga
IF:s koncept inom skridskoskolan vänt en
negativ trend på flera sätt. Att intresset
ökar för skridskoåkning ger också ett ökat
intresse att delta i ishockeyverksamheten.

-Antalet flickor inom skridskoskolan, som
idag är ca 25%, har ökat vilket tyder på
ett större intresse, berättar Stefan.
-Vad detta resulterar i får framtiden
utvisa. Vi har diskuterat om en tjejgrupp
när åldern för skridskoskolan är passerad
om intresset fortfarande finns.

Hur går träningen till?
Barnen delas upp i två grupper, de som
behöver hjälpmedel i form av ställningar,
koner, små målburar etc. för att hålla
balansen och de som inte behöver

hjälpmedel. De som behöver hjälpmedel
har en zon och 4-5 ledare till förfogande.
För denna gruppen är det bra om föräldrar
är med och hjälper till. De som inte
behöver hjälpmedel har två zoner och 4-
5 ledare för olika aktiviteter och lekar.
Ledarinsatserna inom skridskoskolan vilar
helt på ideell basis. 10 isledare och en
nystartad föräldragrupp som består av 7
föräldrar är i år aktiva med ”Lek på is”.

Verksamhetens första fem veckor sker
utan klubba för att öva grunder i balans
och åkställning utan att använda klubban
som hjälpmedel. Därefter används klubba
i begränsad omfattning för att huvudsyftet
ska uppnås. På den del av banan som
barnen behöver hjälpmedel används inte
klubba alls under säsongen.
-Vårt budskap är att ha tålamod med barns
skridskoutveckling, vissa lär sig snabbt
medan andra behöver längre tid, berättar
Stefan Owesten.
-Vi rekommenderar en kombination av
skridskoskolan, allmänhetens åkning och
andra tillfällen för att utveckla
skridskoåkningen.

Både tröjor och klubbor finns att låna,
men finns inte i obegränsade upplagor.
-Vi har även börjat diskutera utlåning av
utrustning för att barn ska få en möjlighet
att prova verksamheten utan att det ska
kosta en enda krona, säger Stefan.
-Dels är syftet att nå de som tycker att
det blir för dyrt men också att nå barn
som kommer från andra kulturer. Detta
förutsätter att det skänks skridskor,
hjälmar med galler, halsskydd etc. i små
storlekar till skridskoskolans verksamhet.
Föreningen har idag inte resurser att
köpa in för utlåning.

När, var och hur?
Årets verksamhet startade 1 oktober och
fortsätter till 1:a eller 2:a veckan i mars
med uppehåll v. 51 och 52. Föranmälan
krävs inte, det är bara att komma och
prova. Kostanden är, efter en prövoperiod
på 3-4 veckor, ett medlemskap i Forshaga
IF som kostar 100 kr/person eller 250 kr/
familj. Viktigt och helt obligatorisk är
kraven på utrustningen. För att få delta
ska halsskydd och ishockeyhjälm med
galler (tejp med namn på hjälmens
framsida) användas.

Information finns på Forshaga IF:s
hemsida: www.forshagahockey.se. Under
rubriken ungdom finns skridskoskolan
upplagd med all information om
verksamheten.

Intresset stort för skridskoskola för yngre

En aktivitet som nu blivit en tradition är
en uppvisning i samband med en
hemmamatch för A-laget. Där får barnen
visa upp vad de lärt sig i en periodpaus.
En aktivitet som blivit uppskattad från
både barn, föräldrar och förening.
Uppvisningen den här säsongen sker 4 feb.

Vem kan vara med?
Verksamheten riktar sig till flickor och
pojkar som är 6 år och yngre men vi har
ingen åldersgräns varken uppåt eller nedåt.
-Vi har ingen åldersgräns neråt i åldrarna
för vi menar att skridskoåkning kan
påbörjas när barn kan gå och springa,
säger Stefan Owesten.
-Vi har heller ingen åldersgräns uppåt för
att möjliggöra för barn att lära sig åka
skridskor även i äldre åldrar, som får ett
intresse senare, eller av andra praktiska
skäl inte kan eller vill börja i så tidig ålder.

Skridskoskolan ”LEK PÅ IS” har verksamhet
på söndagar mellan kl. 9-10.

48378nr8.p65 2006-12-04, 13:4112
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För andra året framförde artister (i år 22
till antalet) sina låtar. Arenan var fylld till
sista plats, och det var en otrolig stäm-
ning under föreställningen. Träningen har
pågått i flera månader, och det märktes
tydligt. Artisterna som gick upp på sce-
nen var proffsiga och framförde sina num-
mer självsäkert. Även dansare som ingick i
uppträdandena har legat i och tränat in
sina rörelser.

Det har varit mycket roligt för alla inblan-
dade att Forshaga och Kil har haft ett
gemensamt projekt i höst. Det är ett bra
sätt att få träffa kompisar från en annan
kommun.

Under läsåret 2004/05 startade SoU ett
arbete som vi kallar Ullerudsandan. Det syf-
tar till att skapa en ”anda” och ett sätt att
vara mot varandra som ska genomsyra hela
verksamheten, från förskola till år 9, även
bland personal och vuxna naturligtvis.

Vi lade ner många timmar på att diskutera
vilka ”spelregler” som ska gälla i våra olika
verksamheter och vad som ska gälla när
någon bryter mot dem. När vi hade enats
så informerades föräldrar, elever och all
personal om vårt arbete, både muntligt
och skriftligt. Eleverna fick sedan tillsam-
mans med förälder skriva under att de ta-
git del av och godkänt vad som gäller och
sedan lämna in underskriften till skolan.

I samband med arbetet runt Ullerudsandan
dök tanken upp att vi saknade elev-
representanter i det övergripande arbe-
tet. Vi kom på att ett bra sätt att sprida
”andan” är att vi vuxna får hjälp av ungdo-
mar som redan nu är goda föredömen för
sina kamrater. Vi frågade några elever från
olika arbetslag om de ville vara med och
hjälpa till. Vi kallar dom elevambassadörer.

Omsorgsidol 2006 blev succé!

Juryn beståendes av Henka Nyåker, Malte
Hallqvist och Patrik Olsson gjorde ett
proffsigt jobb med sina träffande kommen-
tarer. Arr. för Omsorgsidol 2006 var: FUB Kil-
Forshaga, Forshaga kommun och Kils kommun.

Ett stort tack till alla duktiga artister för
den trevliga underhållningen!

Elevambassadörernas uppgift har hittills
varit att ta hand om nya elever som bör-
jat på Dejeskolan, att guida dessa runt på
skolan, i matsalen, simhallen, idrottshal-
len och berätta om lokaler, spelregler och
annat matnyttigt. Under sina uppdrag har
de på sig en orange T-shirt med symbolen
för Ullerudsandan; tummen upp. På ryg-
gen står det Elevambassadör.

Ambassadörerna har också guidat runt
skolverkets inspektörer (Mats och Mats)

som besökte oss förra året, samt träffat
ett centralt elevråd.

Vi är fortfarande i startskedet och arbe-
tet är under utveckling. Elev-
ambassadörerna gör ett jättebra arbete
med de uppgifter de nu har, men det
vore spännande med fler och nya
utmaningar som passar en ambassadör…

Niklas Bodin och Gun Lundberg
lärare på Dejeskolan

Elevambassadörerna

Text: Laila Albinsson
Habiliteringsassistent

054-17 21 95
laila.albinsson@forshaga.se

Foto: Agnetha Hultin
Kils kommun
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Forshaga och Munkfors kommuner har till-
sammans placerat en halv miljon kronor i
Värmlands Kreditgarantiförening (KGF).
Med parollen ”Minskade risker ger ökat
företagande” går KGF Värmland framåt
som en av landets starkast växande
kreditgarantiföreningar. Men vilken nytta
har våra företag av föreningen och kom-
munernas investeringar? KGF Värmlands
VD, Lena Bäcker presenterade statistik i
samband med Forshaga Munkfors
Företagscentrums framtidskonferens.

Den senaste rapporten visar att fören-
ingen hittills beviljat 19 kreditgarantier
på över 8 miljoner kronor i Värmland. För
Forshagas del handlar det än så länge om
ett företag vilket fått en kreditgaranti på
600 000 kronor tillstyrkt av KGF.

De 250 000 kronor som Forshaga placerat
innebär fler möjligheter för utveckling av

Ökade möjligheter till ekonomiskt stöd till
småföretagare
Kreditgarantiförening tar risken åt företagen

kommunens näringsliv. Det kommer att bli
enklare att starta, expandera eller köpa
ett redan befintligt företag. Och mål-
gruppen är små- och medelstora företag.
I nuläget vill många företag expandera men
har det svårt i bristen på riskvilligt kapi-
tal. Investeringen innebär att företagen
får möjlighet till finansiellt stöd genom
att KGF går i borgen för företagen.
– Vi tar risken åt företagen. Vi går in med
de garantier som bankerna kräver för att
låna ut pengar till småföretag. Företaga-
ren slipper därmed att äventyra sin pri-
vatekonomi. Vi erbjuder dessutom
kompetensutveckling via coachning och
styrelse, säger Lena Bäcker.

För att ansöka om en kreditgaranti krävs
först ett medlemskap hos KGF. Därefter
lämnar man in sin ansökan till en kom-
mitté som avslår eller förordar företagets
ansökan till KGF Sverige, där beslutet om

borgen tas. Forshaga Munkfors har en
gemensam lokal kommitté vilket Lena
Bäcker värdesätter. Närhet är A och O i
näringslivsutveckling, betonar hon.

Fakta:
KGF Värmland drivs som ett partner-
skap av  företagare, näringslivs-
organisationer, fackförenings-
organisationer, banker och  kommuner
för att genom regionala kapital-
placeringar och kreditgarantier skapa
ett starkt entreprenörskap och ökad
sysselsättning i Värmland.

(Källa: KGF Värmland)

Lena Bäcker, VD på Värmlands
Kreditgarantiförening

Bli av med onödiga saker och gör en bra
sak, det är vad Bishoppen går ut på.
Bishoppen är en nygammal second-hand
butik som öppnat i Forshaga, och som ti-
digare låg i Deje. Det har skett en hel del
förändringar sedan öppnandet i Forshaga,
som ny personal och nya öppettider, mån-
dag till onsdag kl 12-18. Plus en hel del
annat. Pengarna som de får in går till de
äldre i kommunen. Det har t ex anord-
nats sommarfest på Ullerudsgården i Deje,
och skänkts en storbilds tv till äldre-

Camilla Johansson
Praktikant årskurs 9

Dejeskolan

Bishoppen har öppnat i Forshaga
boendet Lintjärn. Bishoppen ligger i Carl-
Erics Sportcenters gamla lokaler. Där job-
bar två damer, Britt Sävman och Else-Britt
Gustavsson. De jobbar som alltiallo med
allt från att stå i kassan, till städning. På
Bishoppen kan du hitta det mesta, klä-
der, möbler, porslin, och mycket annat.
Målet är att försöka ha nya saker varje
vecka. Alla saker som lämnas in går först
till Arbetsidécentrum (AIC) där de tvättas
och görs i ordning innan de säljs.

Har du något du vill skänka?
Då kan du lämna in det på Bishoppen i
Forshaga eller på AIC i Deje. Bishoppen
är ett projekt inom AIC, som startades
efter att Biståndsprojektet lagts ner. Det
fanns både plats, saker och folk som fort-
farande ville skänka saker, (jodå,
Bishoppen tar gärna emot ännu fler sa-
ker). Resultatet = Bishoppen.

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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I samarbete med företaget Ricaro (tidi-
gare Information Design) har Forshaga
kommun förnyat sin turistguide på hem-
sidan. Men helt ny information är det
dock inte. Kommunen arbetar redan ak-
tivt med Värmlands Turistråds databas
varmland.org och det är alltså den data-
basen som samkörs på kommunens egna
sidor.

– En klar förbättring! Nu har vi en gemen-
sam databas, vilket besparar oss tidigare
dubbelarbete med att uppdatera samma
typ av information på flera ställen. Dess-
utom får vi en mer enhetlig framtoning för
hela Värmland, då många kommuner redan
anslutit sina hemsidor till denna databas.
Ett förstärkt och enat Värmland vinner vi
alla på i längden, betonar Victoria Karls-
son, turismchef i Forshaga kommun.

Guiden finns i nuläget tillgänglig på två
språk, svenska och engelska, och listar

Ny turistguide på forshaga.se

följande rubriker: Aktiviteter, Boende, Eve-
nemang, Mat & Dryck, Sevärdheter, Shop-
ping samt Forshagas egen spjutspets
Sportfiske.

Den svenska turistguiden ligger under rub-
riken Turism & Evenemang i sidhuvudet på
forshaga.se. Den engelska guiden nås ge-
nom att klicka på den engelska flaggan i
sidfoten.

Kostnaden för ombyggnation av guiden är
15 000 kronor. Malin Eriksson

Informatör
054-17 22 28

malin.eriksson@forshaga.se

Nu kan du
anmäla ditt evene-
mang på webben

Att nå ut tillräckligt brett med informa-
tion om ett evenemang är inte alltid det
enklaste. Samtidigt finns det massor med
människor som vill veta vad som är på gång,
såväl invånare som besökare.

Har du ett evenemang som är öppet för
allmänheten kan du anmäla det direkt på
vår turistwebb på forshaga.se.

Under menyn turism & evenemang och
undermenyn evenemang finns ett formu-
lär att fylla i. När du klickar på skicka,
hamnar informationen i vår databas. När
vi godkänt informationen publiceras den
på forshaga.se samt på varmland.org. Ak-
tuella evenemangstips publiceras också
här i Kontakten.

Vid södra och norra infarten längs med
Rv 62 finns informationstavlor placerade,
där man till självkostnadspris kan annon-
sera om kommande evenemang.

Kontakt: Malin Eriksson, informatör
Tel: 054 17 22 28, fax 17 20 88
E-post: malin.eriksson@forshaga.se

DECEMBER
15 Kl. 17  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-Åmåls SK”, Ängevi Ishall
16 Kl. 14  Innebandy div 2 herr ”GS 86-Marstrands IBK”, Grossbolshallen, Forshaga
16 Kl. 14:30  Ishockey div 3 herr ”Olsäters SK-Charlottenbergs HC”, vid gynnsam
väderlek Olevi, Olsäter, annarsÄngevi Ishall, Forshaga
20 Kl. 19  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-Nor IK”, Ängevi Ishall

JANUARI
6 Kl. 14:30  Innebandy div 2 dam ”GS 86-Billingsfors IBK”, Grossbolshallen, Forshaga
7 Kl. 15  Trettondagsfest för gammal som ung, Missionskyrkan Forshaga
7 Kl. 17  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-Hammarö HC”, Ängevi Ishall
12 Kl. 19:30  Innebandy div 2 dam ”GS 86-Munkfors IBK”, Grossbolshallen, Forshaga
20 Kl. 14  Innebandy div 2 herr ”GS 86-Sjöstads IF”, Grossbolshallen, Forshaga
21 Kl. 17  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-Köping Hockey”, Ängevi Ishall
31 Kl. 19  Ishockey div 2 herr ”Forshaga IF-IFK Munkfors”, Ängevi Ishall

Detta händer i Forshaga

Den nionde november hade PRO
månadsmöte i Forshaga Folkets hus.

Vi var drygt 80 personer som kom dit,
och vi bjöds på underhållning av PRO-

kören med dragspelsmusik, mötes-
förhandlingar och kaffe och smörgås.
Senior-shopen hade stor mannekäng-

uppvisning med lokala förmågor.
Är Du pensionär och intresserad, kom

på våra möten och se vad trevligt vi har.
Nästa månadsmöte sker 14 december.

”Du är varmt välkommen!

19 nov arrangerade ABF Forshaga Afrikansk dans i Folkets hus i Deje. Trummarna
som var med heter Ninni Norlinder-Djembe och Nicklas Sandström- Doundon. Chris-
tina J. Gabrielsson, Blå Björk Samspel HB, var ledare för dansen och beskriver
Afrikansk Dans på följande sätt.
 ”Afrikansk dans - kreativ kommunikation i ett socialt sammanhang. Grundande, na-
turliga rörelser som stärker samspel, livslust och energi. Där alla får plats och har
roligt tillsammans! Ett livsbejakande sätt att förbättra kondition och rörlighet.”
Och vi som var med och dansade håller med!
Afrikansk Dans fortsätter under vårterminen och du som vill hänga med, kontakta
ABF i Forshaga, 054 – 87 12 00.

Dans i Värmland håller också danskurser, Dansverkstan, varje vecka med barn och
ungdomar och denna verksamhet kommer att fortsätta även i vår.

Pia Torstensson

PROs månadsmöte

Afrikansk dans i Deje Folkets hus
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Malin Eriksson
Informatör

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

Juniorhouse

Eva-Lena Aaro startade företag med en
bebis på armen. Vid sidan av blöjor, am-
ning och allt det som hör mammarollen
till satt Eva-Lena och skrev sin affärsplan
och knöt kontakter med leverantörer i
barnklädesbranschen. Innan företaget
officiellt var igång, innan lån och bidrag
var beviljade hade Eva-Lena redan en glas-
klar bild över hur hennes företag skulle
se ut.
– Jag hade mängder av pärmar, papper,
anteckningsblock och skisser hemma, men
inte ens en lokal i ordning, säger Eva-Lena.
Men ett företag skulle det bli. Basta! För
när Eva-Lena bestämt sig för något, då
ger hon sig inte.

Eva-Lena är Dejetjej. Hon lämnade kom-
munen för tandsköterskestudier i Karl-
stad, Örebro och Stockholm. Efter exa-
men flyttade hon till England för ett jobb
på en hundkennel. När hon flyttade hem
igen fick hon arbete hos en privat-
tandläkare i Deje. En kort sväng arbetade
hon också som brevbärare innan hon blev
mamma.
Det var sonen Johannes som sådde fröet
till Eva-Lenas vilja att starta eget.
– Drömmarna om att ha någonting eget
hade förvisso funnits en längre tid. Men
Johannes gjorde att det satte sprutt i
hjärnan, svarar Eva-Lena med ett skratt.
– När jag blev mamma insåg jag behovet av
en barnklädesbutik i kommunen och ef-
tersom det inte fanns någon fick jag helt
sonika starta en själv.

Det började med Babygrottan. På skylt-

söndagen 2005 öppnade butiken i en li-
ten källarlokal på Storgatan i Forshaga.
Redan efter ett halvår hade företaget
växt ur sin lokal och krävde större ut-
rymme. 1 juli i år gick flytten till en rymlig-
are lokal, också den på Storgatan och fö-
retaget bytte dessutom namn till
Juniorhouse.
– Jo det har gått fort, medger Eva-Lena.
Expansionen har krävt en viss fingertopps-
känsla och Eva-Lena har varit lyhörd inför
marknadens efterfrågan. Det är sannolika
orsaker till varför utvecklingen går framåt
och varför företaget växer.
– Grundtanken var från början kläder och
inredningsdetaljer för barn mellan 0-3 år.
Men jag har lyssnat på vad kunderna vill
ha. Därför är den nya verksamhets-
beskrivningen kläder, leksaker och inred-
ning för barn mellan 0-10 år, säger hon.

Hur lärde du dig branschen?
– Den kom naturligt med mammarollen. Jag
är ju själv mamma och därmed min egen
målgrupp. Men Internet har också varit
en stor inspirationskälla och informations-
bank. Man lär sig mycket genom att titta
på andra företags webb-butiker i bran-
schen. De varor och märken som ofta är
tillfälligt slut betyder ju i regel att de va-
rorna är väldigt populära, säger Eva-Lena.

Företagets kundkrets består främst av
kommuninvånare. Inte sällan farmor och
mormor som vill köpa presenter till sina
barnbarn.
– Men det är lika mycket föräldrar, såväl
boende i kommunen som utanför. Jag har

märkt att många mammor från Karlstad
åker hit för särskilda märken, säger Eva-
Lena.

Inom kort kommer kundkretsen vidgas när
företaget öppnar sin webb-shop. På fö-
retagets hemsida kan man besöka buti-
ken virtuellt och göra sina inköp där. I
skrivande stund är den inte i bruk än,
men Eva-Lena ser verkligen fram emot det.
– Jag tror att det är viktigt med flera ben
i verksamheten. Det här är ett led i ut-
vecklingen och det ligger i tiden. Genom
Internet når jag kunder i hela Sverige.

Samtidigt pågår förberedelserna med att
ställa ut på Mamma Pappa Barn-mässan i
Karlstad. Hon deltog förra året och hon
säger att det var en kanongrej.
– Det var jättebra marknadsföring för mig
och kläderna sålde som smör.

Eva-Lena har i nuläget inga anställda men
hon har god hjälp av en praktikant som
arbetsförmedlingen ordnat. Hon har också
följt rådet hon fick i samband med upp-
starten, att låta bli pappersexercisen och
istället lämna bort det till en lokal revi-
sionsbyrå. Något hon är mycket tacksam
över.
– Pappersarbetet kan jag lära mig framle-
des, nu vill jag ägna all tid åt det som jag
vill göra och förverkliga mina drömmar.

Dec 2005: Företaget Babygrottan öppnar på

skyltsöndagen i en källarlokal på Storgatan

Juli 2006: Babygrottan flyttar till större lokaler

och byter namn till Juniorhouse

Nov 2006: Juniorhouse startar webb-butik

Dec 2006: Företaget fyller 1 år
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17
Alexander Skantz David EjendalAlma Svantesson

Adam Nykvist

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!

I samarbete med biblioteket har vi under
en intensivperiod på tre veckor satsat på
att fördjupa oss i det skrivna och talade
språket, för att öka läslusten och stärka
svenskämner. Utmaningen till våra elever
var att under perioden tillsammans ha läst
1000 böcker. (kanske mer!?)

Vi strävar efter att varje elev utvecklar
ett rikt och nyanserat språk och på så
sätt utvecklar en säkerhet i att uttrycka
sig i både tal och skrift.

böcker för ungdomar. Några av hennes
mycket uppskattad böcker är bla ”När lju-
sen i Blacksta slocknade”, ”Skuggor över
Ås” och ”Flickan i trädet”. Hon berät-

Läs- och språkveckor på Grossbolsskolan

Skolan har satsat på att köpa in många
nya böcker, samt lånat på biblioteket för
att få en så stor spridning och variation
som möjligt efter elevernas kunskap, ål-
der och intresse.

Höjdpunkten på dessa veckor var ett be-
sök av författaren Inger Kullenberg, som
har skrivit många bra och intressanta

tade hur det är att vara författare och
hur hon jobbar från manuskript till färdig
bok.

För att synliggöra läslusten har vi ett träd
i matsalen, där varje elev satte upp ett
blad efter att ha läst 15 sidor. Trädet är
nu övertäck med löv och det har istället
blivit en rejäl lövhög av det.

Vi avslutade läsveckorna med ett stort
tårtkalas för både elever och personal!

”Lästrädet” har nu blivit en rejäl lövhög

Från alla vi barn och vuxna
på Grossbolsskolan

Inger Kullenberg berättade om hur det
är att vara författare
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SKOLLUNCH
Vecka 50 (14 - 15 december)

tors: Biff Stroganoff, ris/potatis
fre: Cassler, potatisgratäng

Vecka 51 (18 - 22 december)
mån: Hamburgare, mos, dressing

tis: Kokt höns, currysås, ris
ons: Julbord

tors: Vad köket bjuder

DEJE OCH FORSHAGAMeny
Lintjärns, Forsgårdens och Ullerudsgårdens

restauranger

Vecka 50 (14  - 17 december)
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

Vecka 51 (18  - 24 december)
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Stekt spätta, remouladsås, potatis, ärter. Frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, sallad. kräm meed mjölk
Söndag: Helgmatsedel

Vegetarisk varmrätt serveras dagligen.

Till varje måltid serveras salladsbuffé,

mjölk, hårt bröd och smör.

Med reservation för ev. ändringar.

Vecka 52 (25  - 31 december)
Måndag: Helgmatsedel
Tisdag: Helgmatsedel
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Ugnsstekt falukorv, potatis, stuvade grönsaker.
Päronkräm med mjölk
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsaker. Mangosoppa
Lördag: Köttfärsgratäng, sallad. Persikor med grädde
Söndag: Helgmatsedel

Vecka 1 (1   - 7 januari)
Måndag: Helgmatsedel
Tisdag: Stekt salt sill,löksås, potatis, rårivna morötter.
Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor, sylt, grädde
Fredag: Helgmatsedel
Lördag: Helgmatsedel
Söndag: Porterstek, sås, potatis, grönsaker. Äppelmaräng,
grädde

Vecka 2 (8 - 14 januari)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris eller potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jord-
gubbskräm 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 3 (15  - 21 januari)
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 4 (22  - 28 januari)
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 5 (29  - 31 januari)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker.
Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor. Bärsoppa
Onsdag: Stekt strömming, potatismos, rårivna morötter.
Frukt
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Ett bidrag till en hjälporganisation är ofta
en effektiv insats för välgörenhet. Men
var kritisk och frågvis, för man kan aldrig
vara helt säker på hur de insamlade peng-
arna används. Men ett sexsiffrigt 90-konto
garanterar en kontinuerlig kontroll.

1980 bildades Stiftelsen för Insamlingskont-
roll, SFI, av arbetsmarknadens centrala
organisationer och föreningar auktorise-
rade revisorer. SFI förfogar över alla
sexsiffriga 90-konton. Dessa konton måste
uppfylla vissa klart definierade krav på
ekonomisk granskning, redovisning och
”sunda” marknadsföringsmetoder.

Det finns även en samarbetsorganisation
för den ideella sektorn. Organisationen
verkar för ett bra insamlingsklimat och
för seriös insamling. Organet heter
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd,
FRII, och omfattar 70 medlemmar. FRII
anser att det är av stor vikt att insamling
som bedrivs kontinuerligt över hela lan-
det alltid sker till 90-konto. Nedanstående
organisationers insamlingar står inte un-
der denna kontroll. Därför rekommende-
rar FRII allmänheten att inte skänka
pengar till följande organisationer:

· Al-Aqsa Spannmål Stiftelse
· Baltic 2000
· Barn & Katastrofhjälpen
· Barn- & Ungdomsfonden - BUF
· Cancer- och Barnhjälpen

· Cancer- och Miljöfonden – CMF
· CURO – Riksföreningen för cancer

sjuka
· FRF - Stiftelsen – Fonden för Rehab

o medicinsk forskning
· Hjärtehjälpen
· Humana Sverige/UFF – U-landshjälp

från Folk till Folk
· Inamlingsstiftelsen för Handikappa

des Rekreation
· Jordens Barn
· Mojahedin Sympatisör Förening -

MSF
· Naturskyddsfonden
· Pilgrimsfolket
· Samhällsfonden/Svenska Samhälls

fonden
· Svensk Cancerrehabilitering - SSC
· Svenska Hjälpfonden
· Svenska Läkaresällskapet – 200-års

fonden
· Svenska Smärtafonden/Cancer-

och Smärtafonden
· Telehjälpen

FRII tel. 08-677 30 90; info@frii.a.se
Lista uppdaterad 2006-11-22

GODA RÅD!

1. Det absolut säkraste är att skänka
pengar till en organisation med 90-konto.
Annars tar man alltid en risk.
2. Effektivast blir hjälpen med rena
kontantinsamlingar, utan försäljning eller

löner till personal som ringer runt och ber
om bidrag.
3. Var extra uppmärksam vid telefonför-
säljning, företagsnamn kan vara snarlika!
Glöm inte att fråga efter 90-konto.
4. Fråga alltid hur stor del av de insam-
lade pengarna som verkligen går till ända-
målet.
5. Fråga hur länge organisationen har va-
rit verksam.
6. Be att få namn på någon eller några av
dem som ansvarar för insamlingen.
7. Ger materialet ett seriöst intryck?
8. Anges ett fungerande telefonnummer?
9. Uppges både box och gatuadress?
10. Vid bössinsamling, kan insamlaren legi-
timera sig?

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

GOD JUL önskar Konsument Karlstad!

Skänk gärna en slant – men i rätt hand !

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

En gång i månaden på vår och höst bjuds alla på
Lintjärn på kaffe och dopp. I genomsnitt besöks
dessa träffar av ca 50 boende. Forshagas PRO-
kör underhåller med medlemmar ur Deje
Dragspelsklubb.
Dessa träffar sponsras av lokala företagare och
PROs stora sommarförskäljning av lotter.

Den 6.e juni 2007 firas Sveriges nationaldag på Forshaga Hembygdsgård.
Vi hoppas på god tillslutning av föreningar och enskilda.
Föreningar och enskilda som önskar ansöka om flaggor eller fanor skall
senast 1 januari 2007 lämnat in ansökan enligt nedan. Blanketter finns
på biblioteken i Forshaga och Deje.

Enskilda personer skickar sin ansökan till Landshövdingen i Värmlands län.
Organisationer/föreningar skickar ansökan om fana eller flagga till
Rikskommittén för Sveriges nationaldag.

  Jan Erik Berglund
  Ordförande
  Forshaga Hembygdsförening

Kaffekalas på Lintjärn

Forshaga Hyresgästförening önskar alla sina medlemmar en

Var med och fira Sveriges nationaldag 2007

Jan Hagstrand
Kultur- och fritidschef
Forshaga kommun

 Sandor Budai

God Jul
& ett Gott Nytt År

Styrelsen
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Dennis Bood Jesper Dedorsson Joel Larsson

Oskar Bergman WidlundNils Svedberg

KONTAKTEN

Nora Boström Gustafson

Bebisuppvaktningar. . .

Yasmin ArdellWilliam BylockTintin Liljegren
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