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Kontakten

Ulrika Johansson
Socialförvaltningen

054 - 17 20 70
ulrika.johansson@forshaga.se

Varje person som söker hjälp hos budget- och

skuldrådgivningen är unik och det är sällan

jag stöter på köpglada drömmare som för-

sökt leva lyxliv med hjälp av lånade pengar.

Nej, det är i stället många som fallit offer för

konjunktursvängningar som i sin tur påver-

kat privatekonomin. Stora bostadslån och

förlustaffärer med bostäder har ofta varit

början till en ond cirkel. Ändrade familjeför-

hållanden, sjukdom, arbetslöshet och företag

som gått i konkurs är andra faktorer som ofta

spelar in.

Skuldfällorna blir alltfler och nya konsumtions-

mönster gör att vi lånar för andra ändamål än

tidigare. Detta är naturligtvis ivrigt påhejat

av reklam om kontokrediter eller räntefria

avbetalningsplaner för praktiskt taget alla

sorters inköp. Det allra senaste på markna-

den är sms-lån, som marknadsförs som ränte-

fria. De har däremot skyhöga avgifter och de

kan således jämföras med ett lån, som enligt

Konsumentverket har en ränta på cirka 792

%! Behöver man låna pengar är det bäst att

vända sig till sin bank. Säger de nej, är det

kanske dags att acceptera att man inte skall

dra på sig ytterligare skulder.

Vad är budget- och skuldrådgivning?
När pengarna inte räcker till månadens utgif-

ter, är första reaktionen ofta att ”det löser

sig väl nästa månad”. Men när inkassobrev

och påminnelser hopar sig är det hög tid att

ingripa. Det handlar om att få hushålls-

ekonomin att gå ihop, att få en översikt över

ekonomin och skuldsättningen för att däref-

ter se hur man kan påverka den, både på kort

och på lång sikt. Är det något som kan för-

Går din ekonomi inte ihop eller har
du fastnat i en besvärlig skuldsituation?

ändras? Kan man dra ned på något? Omför-

handla lån? Vad bör prioriteras?

Det kan röra sig om allt från en enda liten

skuld till stora komplicerade skuldhärvor.

Många har dröjt alldeles för länge med att

söka hjälp och har ibland helt tappat kontrol-

len över ekonomin. Det är destruktivt för

människor att inte kunna påverka sin egen

ekonomi och det begränsar således

livsmöjligheterna och skapar ett utanförskap

och en ofrihet. Utifrån den enskilde indivi-

dens situation hjälps man åt att utreda hur

mycket skulder som finns och försöker däref-

ter hitta en långsiktig lösning på de ekono-

miska problemen. Det kan bland annat vara

hjälp med förhandling med fordringsägare el-

ler dess ombud, men det kan även vara hjälp

med att ansöka om skuldsanering enligt skuld-

saneringslagen samt därefter även bistå med

hjälp vid de olika rättsinstanserna.

Vad är skuldsanering?
Med skuldsanering menas att en mycket svårt

skuldsatt person under vissa förutsättningar

kan befrias från skyldigheten att betala sina

skulder helt eller delvis. Är man svårt skuld-

satt och inte på något sätt kommer att kunna

betala sina skulder på många år, är skulderna

minst tre-fyra år gamla och är det skäligt med

hänsyn till den sökandes personliga och eko-

nomiska förhållanden, kan Kronofogde-

myndigheten bevilja en skuldsanering. Om la-

gens krav och kriterier är uppfyllda, får den

skuldsatte leva på existensminimum under fem

år och alla inkomster därutöver går till att

betala av skulderna.  Budget- och

skuldrådgivningen kan bistå med råd och an-

visningar inför och under hela skuldsanerings-

processen.

Ny skuldsaneringslag
Den 1 januari 2007 fick Sverige en ny skuld-

saneringslag. Målet med den är att förenkla

och effektivisera skuldsaneringsförfarandet.

De formella kraven kvarstår dock, vilket inne-

bär att det inte kommer att bli lättare att bli

beviljad skuldsanering. Huvudförändringarna

i den nya lagen är att kravet på att ha gjort

ett egenförsök till frivillig överenskommelse

med sina fordringsägare har tagits bort. Det

innebär i praktiken att det numer är möjligt

för enskilda personer att ansöka om skuld-

sanering direkt hos skuldsaneringsenheten i

Göteborg. Den andra stora förändringen är

att Kronofogdemyndigheten kommer som för-

sta instans att pröva en ansökan om skuld-

sanering, som förut låg på tingsrättens bord.

Behöver Du hjälp med att strukturera upp

Din hushållsekonomi eller reda ut en besvärlig

skuldsituation? Vill Du veta mer om skuld-

saneringslagen eller behöver Du råd och stöd

inför en ansökan? Du är varmt välkommen att

kontakta mig på telefon 054-17 20 70. Jag

har telefontid måndag-torsdag mellan klockan

8.15-9.30

Ulrika Johansson är budget- och
skuldrådgivare i Forshaga kommun
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Forshaga kommuns tidning till
kommuninvånare och företag

Kontakten

Ansvarig utgivare
Greger Karlsson
tel: 054 - 17 20 07
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Malin Eriksson
tel: 054 - 17 22 28
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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på
band och distribueras till synska-
dade. Det är SRF Ljudproduktion i
Kristinehamn som ombesörjer detta.
Tel: 0550 - 832 10

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Angelicas kommentar

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

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

Box 93, 667 22 Forshaga
Besöksadress: Storgatan 52

Manusstopp för Kontakten 2007

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

Kontakten-arkiv
På forshaga.se kan du läsa tidigare
nummer av Kontakten.

Ett helt nytt år ligger framför oss. Tänk så

mycket vi ska hinna med! Både i privatliv och

i arbetsliv. Inom den kommunala verksamhe-

ten har flera nya och nygamla arbetsgrupper

dragit igång sitt arbete. En grupp jobbar med

att få fram ett förslag på uppsnyggning av

stationsområdet i Deje. Maila gärna in syn-
punkter!

En annan grupp ska arbeta fram ett förslag

till, vad man som besökare i det nya bibliote-

ket på Lärcentret ska kunna förvänta sig att

möta. Vad tycker du? Maila gärna in syn-
punkter!

En grupp tjänstemän ska under januari komma

med ett förslag till hur Gatu-parkavdelningen

ska gå i spetsen för hur kommunen ska vara

en skräp-och klotterfri kommun. Kommunfull-

mäktige tog beslut om det i höstas. Just nu

ligger det alldeles för mycket skräp i de cen-

trala delarna av kommunen.

Vem slänger pappret?  Vem river ned allt från

de kommunala anslagstavlorna?(Olagligt.) Vem

river ständigt bort alla plastpåsar i uppsatta

behållare som finns här och där till hundägare?

Vem förstör skyltar? Vem sitter i dikena och

”njuter” av öl och glömmer sina burkar? Ja,

inte är det väl du eller jag? Det är väl någon-

annan som vanligt.

Gatu- och parkavdelningen ska från och med

i år städa oftare och på fler ställen. Allt som

förstörs ska snabbare lagas. Därmed får an-

dra arbetsuppgifter prioriteras ned. Tyvärr,

skulle man vilja tillägga. För om inte ”nån-

annan” skräpade ned eller förstörde, så skulle

vi kunna lägga kraft på annat: Till exempel

byggandet av fantastiska lekplatser! Maila
gärna in synpunkter på hur vi ska få nån-

annan att slänga
mindre med skräp!

En grupp diskuterar hur vi

tillsammans med Väg-

verket ska få till en för-

bättrad grusväg till

Butorp. Drömmen är EU-

medel. Vi får se hur det går.

En grupp förbereder ett ut-
byte med Mongoliet. Kommunen har sökt och

fått pengar från SIDA. Målet är att få till stånd

ett utbyte mellan ungdomar i Forshaga och

Ulaanbaatar. Har vi tur kan mongoliska ung-

domar delta i Kulturmönstringen nästa år och

några ungdomar härifrån kan få åka och visa

upp exempel på vår kultur i Mongoliet! De unga

som kommer att vilja vara med och arbeta

med de mongoliska ungdomarna lovar jag kom-

mer att få sitt livs upplevelse i deras otroliga

land! Å andra sidan kommer de att häpna över

våra skogar, våra sjöar, vårt trafikvett(nåja)

och vår förmåga att vara entreprenöriell och

frimodig.

En utbyggd simhall för alla i Deje diskuteras

också vidare. Sedan ruvar jag på en hemlis till

glädje för alla som tycker om att röra på sig.

Fortsättning följer!

Telefon, kort eller besök kan givetvis ersätta

mail!

I detta nummer kan du bland annat läsa om

Lärcentret. Nu kör vi igång!

En ny kommunhandbok för

2007 kommer i din brevlåda. I

samband med detta nummer

av Kontakten levereras årets

kommunhandbok. Handboken

är din vägvisare till privat och

offentlig service och du fin-

ner mycket nyttig informa-

tion.  Den presenterar den po-

litiska organisationen, listar

Kommunhandboken 2007 i din brevlåda
kommunens företag och för-

eningar och ger dig en inblick

i många av kommunens för-

valtningar och områden.

Malin Eriksson
Informatör

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

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

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

Manus-
stopp

Utgiv-
ningsdag
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Det största projektet någonsin i kommunens historia

Inledning
Forshaga kommun, det gamla brukssamhället,

tar nu ännu ett steg i riktning mot ett

kunskapssamhälle: ett lärcenter byggs där

Centralskolan ligger. Det blir det största pro-

jektet någonsin i kommunens historia. Drygt

165 miljoner kronor får det kosta enligt be-

slutet i kommunfullmäktige den 28 november

2006.

Lärcentret är inte ”bara” en ny skola, det är

en mötesplats för alla. Det innehåller olika

verksamheter för att kunna möta människors

behov och förutsättningar i olika skeden i

livet. Ett lärcenter är en mötesplats där sam-

verkan skapar lust, engagemang och livskva-

litet i det livslånga lärandet. Många kan vara

med och påverka innehållet i ett lärcenter,

t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassa,

företag, vuxenutbildning, universitet, stu-

die- och yrkesvägledning och föreningar.

Bakgrund
Centralskolan byggdes i mitten av femtiota-

let. Den är mycket sliten och i stort behov av

upprustning. Skolan är dessutom omodern och

svår att anpassa till dagens pedagogik som

kräver en flexibel skolmiljö. Höga underhålls-

och driftskostnader bidrar till att Central-

skolan behöver totalrenoveras. Kostnaden för

detta beräknas till ca 60 miljoner kronor va-

rav 42 miljoner kronor enbart till nya system

för el, värme- och sanitet. Mot den bakgrun-

den började redan 2004 diskussioner att

bygga något nytt. En projektgrupp arbetade

tillsammans med en arkitektfirma fram ett

gestaltningsprogram, en idé, hur ett lär-

center i Forshaga skulle kunna se ut.

I december 2005 beslöt kommunfullmäktige

att ett lärcenter med grundskola, bibliotek

och lokaler för vuxenutbildning ska byggas i

Forshaga. En preliminär budgetram på 138

miljoner kronor fastställdes.

Kommunfullmäktige beslöt vid samma möte att

byggentreprenaden skulle ske enligt begrep-

pet partnering. Partnering är en samarbets-

form som bygger på förtroendefullt och ef-

fektivt samarbete mellan alla som deltar i ett

byggprojekt. Det innebär bl.a. att alla kost-

nader inom projektet redovisas öppet. Efter

upphandling utsåg kommunen Skanska till sam-

arbetspartner.

Beslut
Den 28 november 2006 tog kommunfullmäk-

tige beslutet att genomföra projektet lär-

center till en kostnad av 165.320.000 kro-

nor. I den kostnaden ingår även produktion

av en ny fullstor sporthall med läktare samt

rivning av den gamla Centralskolan.

Produktionsstart för lärcenter är januari

2007. Sporthallen som ingår med 18.320.000

kronor i totalpriset kommer inte att börja

byggas förrän tidigast i oktober 2007. Det

ger handlingsutrymme om något oförutsett

skulle inträffa under byggnationen.

Finansiering
Beräknad totalkostnad för lärcenter är

165.320.000 kronor. Denna investeringskost-

nad är fördelad på tre år i kommunens bud-

get. Utöver detta har hittills två miljoner

kronor använts till bl.a. projektering. Till

största delen kommer projektet att finan-

sieras genom att kommunen att lånar pengar.

Lärcenter – nu drar projektet igång!
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Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Projektet
Forshagas lärcenter ska innehålla följande

kommunala verksamheter: förskoleklass, fri-

tidshem, grundskola, vuxenutbildning,

arbetsidécentrum, och kommunbibliotek.

Dessutom kommer det att bli plats för en hör-

sal, dataarbetsplatser, studierum och ett

torg, det vill säga en mötesplats med cafete-

ria, möjlighet till konstutställningar, musik-

framträdanden med mera. Den befintliga

idrottshallen byggs ut till en fullstor hall med

läktare.

Vad händer närmast?
Redan under januari satte förberedande ak-

tiviteter igång för att etablera bygg-

arbetsplatsen. Även inledande markarbeten

pågår samt arbeten med att dra fram för-

sörjning av vatten, avlopp, elektricitet, fjär-

rvärme, data och telefoni. Själva byggnatio-

nen startar i maj och byggtiden är cirka två

och ett halvt år.

Undervisningen fortsätter i skolan under hela

Transportväg
Under byggtiden kommer många leveranser med byggmaterial till området.

Dessa transporter kommer att köra via Bruksgatan, Europavägen och Malm-

gatan in på det inhägnade byggområdet där en ny väg görs i ordning paral-

lellt med Klarälvsbanan. Från området kör transporterna över Klarälvsbanan

via Nygatan ut på Storgatan. Detta innebär att framför allt lastbilstrafiken

kommer att öka på de båda villagatorna Malmgatan och Nygatan.

byggtiden men en del verksamhet flyttas till

ersättningslokaler. Byggarbetet kommer att

påverka elever, lärare, övrig skolpersonal

samt boende i närheten. Om alla har en posi-

tiv inställning och hjälps åt, tror vi att de

problem som uppstår ska kunna lösas tillsam-

mans på ett bra sätt.

Mer information
Många frågor kommer att dyka upp under

byggtiden. Vi kommer att skriva om projek-

tet här i Kontakten och information kommer

dessutom kontinuerligt att läggas ut på kom-

munens hemsida.

Vi tar gärna emot önskemål och idéer om vad

som bör finnas med i informationen och hur vi

kan se till att alla intresserade får bra möjlig-

heter att följa hur Forshagas lärcenter växer

fram.

Arbetet med Lärcenter började i januari med att dra fram ledningssystem, fälla
träd samt förbereda marken. Huset är byggprojektets platskontor, Södra Park-
gatan 2.

ÅRSMÖTE

Datum: 28 februari
Tid: 18.00

Plats: Forshaga Folkets Hus

Senaste anmälningsdag:
21 februari klockan 18.00

Anmälan är bindande!

Anmälan görs till:
Monica Johansson 87 40 84

Välkommen!
Styrelsen

Efterlysning !

100 år med Forshaga IF
-  från idrottshistoria till
minnesbok !

Forshaga IF efterlyser ytterli-
gare material till den minnes-
bok som skall tas fram inför
föreningens 100 års-jubileum.

Den för ändamålet tillsatta ar-
betsgruppen uppmanar
”forshaga-borna” att göra en
sista inventering av klippböcker,
byrålådor och vindsutrymmen i
jakten efter den okända bilden
eller det intressanta reportaget.

Onsdagen den 7 februari 2007
mellan kl. 18.00 – 19.00 håller
FIF  ”Öppet Hus” på Forshaga
bibliotek, kom med ert mate-
rial, bilder, reportage eller annat
som har anknytning till Fors-
haga IF.

Välkomna !

Forshaga IF:s
jubileumskommitté

Håll utkik efter namntävlingen på www.forshaga.se/larcenter

och i kommande nummer av Kontakten!

Vad ska Lärcentret heta?

På www.forshaga.se/larcenter kan du följa arbetet
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Fler får kommunalt vatten
Boende i Löved kommer snart att få kommu-

nalt vatten och avlopp. Redan strax efter jul

inleddes arbetet med att gräva ner ledning-

arna. Grävningarna började vid Ängevi och

har fortsatt längs cykelbanan mot Dyvelsten

samt i kanten av den gamla riksvägen till Karl-

stad, numera Lövedsvägen. En pumpstation

för avloppet byggs ungefär mitt på sträckan.

Beroende på vädret beräknas arbetet vara

slutfört under mars. Investeringen kostar

cirka 850.000 kronor när anslutningsavgifter

är inräknat. Summan är beviljad i budget för

2007.

Även cirka femton fritidsbostäder vid Södra

Hyn kommer att få kommunalt vatten. Arbe-

tet börjar i månadsskiftet januari/februari.

Detta projekt finansieras av anslut-

ningsavgifterna.

Erosionsskydd vid Skived
Arbetet med erosionsskyddet vid Skived har

försenats på grund av att vattenståndet i

I samband med att kommunens Lokala trafik-

föreskrifter har digitaliserats för leverans till

en central databas (RDT) så har kommunteknik

gjort en översyn av de cirka 125 föreskrifter

som finns i kommunen. Det har inneburit att

vi gjort några få förändringar, bland annat

gällande parkeringsförbud i Forshaga. De

flesta lokala trafikföreskrifter beskrivs med

hjälp av vägmärket som finns uppsatt.  Men

nedanstående lokala trafikföreskrifter av all-

män karaktär kan vara bra att känna till.

Inom de tättbebyggda områdena i Forshaga

kommun gäller följande villkor:

· I park eller plantering inom detaljeplanelagt

område får fordon inte parkeras annat än på

särskild iordningställd parkeringsplats.

· På särskild anordnad vändplats eller annan

plats som utmärkts med vägmärke för vänd-

zon får fordon inte parkeras.

· På gata eller väg får frånkopplad släpvagn

inte parkeras utanför särskilt anordnad par-

keringsplats.

· På av kommunen eller sammanslutning an-

lagda och särskilt markerade motionsspår för

gång, löpning eller skidåkning får fordon (det

vill säga även häst) inte föras om ej annat

framgår av utmärkningen.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Kommunteknik informerar
Klarälven varit så högt.  Mullsjö Brunnsborr-

ning räknar nu med att börja borra de 22

brunnarna under januari. Brunnarna ska

minska vattentrycket i älvbanken.

Skanska kommer att använda två vägar till

området för frakt av bergsfyllnad. Dels en nor-

rifrån strax söder om bron, dels en ny in- och

utfart från Karlstadsvägen strax väster om

återvinningsstationen. I samband med berg-

transporterna kommer det att bli lastbilstra-

fik på cykelvägen mellan Skivedsleden och

Lövgatan.

Erosionsskyddet av sten ska hindra älvs-

vattnet att underminera slänten. Förarbe-

ten har pågått under två år då bl.a. noggranna

undersökningar gjorts. Kommunen får bidrag

från Räddningsverket med åttio procent av

kostnaden, dvs fyra  miljoner kronor.

· På gata, väg, parkeringsplats eller annan

allmän plats får fordon parkeras under högst

24 timmar i följd vardagar utom dag före sön-

och helgdag. 1)

· Inom avgränsat för allmänheten avsett

parkeringsområde får fordon inte parkeras

annat än på särskilt markerad uppställnings-

plats.

· Vid parkering av fordon på parkeringsplats

skall iakttas vad som angivits på platsen

om uppställningssätt och tidsbegränsning.

· På gata eller väg får lastbil eller buss vars

totalvikt överstiger 3,5 ton inte parkeras

utanför särskild anordnad parkeringsplats

under längre tid än två timmar i följd.

1) (Det innebär att parkering generellt är til-

låten men begränsningen gäller att man bara

får parkera 24 timmar i följd på vardagar

utom dag före sön och helgdag.) På lördagar,

söndagar och helgdagar får man alltså par-

kera utan tidsbegränsning. Du kan alltså par-

kera kl 00.00 på fredag och stå på samma

plats till kl 24.00 på måndag kväll eftersom

det börjar räknas 24 nya timmar efter det

att tiden brutits för lördag, söndag eller helg-

dag.

Kommunen har ingen egen parkeringsvakt

utan det är polisen som bötfäller eventuella

parkeringssyndare. Det kostar t ex 400 kr

att utan tillstånd parkera på en parkerings-

plats avsedd för rörelsehindrad. Det är även

polisen som kan agera när det gäller brott för

de som inte följer trafikreglerna som till ex-

empel att köra EU-moped på Klarälvsbanan

vilket ”kostar” 1000 kronor.

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör

070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se

Kommunens trafikföreskrifter

I Forshaga kommun är det i regel tillåtet
att parkera på gator och vägar. Dock ej
längre än 24 timmar på vardagar eller på
huvudleder där man inte får parkera
annat än på markerade P-platser. På
några få ställen har vi också parkerings-
förbud anvisat med skylt som här på
Hantverksgatan.
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Kadmium
Miljöfarlighet:  Kadmium är en tungmetall som

är giftigt för människor och djur. Det lagras

i kroppen och kan orsaka njurförändringar,

benskörhet och blodbrist (anemi).

Användning: Kadmium användes mycket un-

der 1960- och 70-talen, främst som stabilisa-

tor eller pigment i plastmaterial. En stor del

har använts inom byggsektorn. Kadmium kan

finnas i följande produkter: plastprofiler,

plaströr, inredning av plast, plastgolv och

våtrumstapeter.

Batterier märkta med Cd innehåller kadmium,

ofta i kombination med nickel, NiCd.

Hantering: Batterier är farligt avfall och ska

läggas i batteriholken eller på

återvinningscentralen. Plast med tillsats av

kadmium klassas inte som farligt avfall, inte

heller finns det idag någon metod för att om-

händerta den här typen av avfall.

Kvicksilver
Miljöfarlighet: Kvicksilver lagras upp i krop-

pen och kan skada bl. a. hjärnan och nju-

rarna. Det kan ge fosterskador och fram-

kalla allergi. Kvicksilver är giftigt för vatten-

levande djur och ansamlas i näringskedjorna.

Användning: Kvicksilver har använts i elek-

triska komponenter och mätinstrument fram

till 1993. I en byggnad kan kvicksilver finnas

i bl. a. nivågivare, reläer, termometrar,

termostater, pressostater (tryckmätare) och

varmvattenberedare.

Kvicksilver kan finnas som förorening i vat-

tenlås och avloppsrör i lokaler där det varit

tandläkarpraktik, samt i skolor. Kvicksilver

finns också i batterier, lysrör, kvicksilver-

lampor.

Hantering: Kvicksilver är klassat som farligt

avfall och måste omhändertas på

Återvinningscentralen. Alla komponenter som

man misstänker eller vet innehåller kvicksil-

ver ska omhändertas separat. Lysrör, låg-

energilampor och kvicksilverlampor är också

farligt avfall. Eftersom kvicksilver är svårt

att hantera och dessutom förångas lätt ska

man inte öppna eller skada komponenter som

man misstänker innehåller kvicksilver så det

kan läcka ut.

Bly
Miljöfarlighet: Bly lagras i kroppen och kan

ge kronisk blyförgiftning. Detta kan orsaka

blodbrist och skador på lever, njurar och nerv-

system. Bly kan dessutom förorsaka foster-

skador. Bly är giftigt för vattenlevande och

varmblodiga djur samt ansamlas i närings-

kedjor.

Användning: I kyrkor och i äldre bostadshus

finns ofta blyinfattade fönster. I ett vanligt

bostadshus som byggts före 1970 finns den

Frågan var: Vilka är de tre farliga metaller

kan finnas i batterier? Och det rätta svaret är:

Kadmium, kvicksilver och bly.

Fakta om de farliga metallerna
största mängden bly i skarvarna mellan

avloppsrör av gjutjärn. Äldre el och tele-

ledningar har ofta kabelmantlar av metalliskt

bly. Dagens glödlampor har en klump med bly i

botten av sockeln.

Hantering: Alla typer av bly ska lämnas till

Återvinningscentralen. Blybatterier är klas-

sat som farligt avfall och ska samlas in. Glöd-

lampor ska med till återvinningscentralen och

sorteras där.

Forshaga kommun har en återvinningscentral

som ligger vid Katrineberg utanför Deje på

vägen mot Mölnbacka. Här kan privatperso-

ner och företag från Forshaga kommun lämna

sorterat grovavfall. På återvinningscentralen

kan man inte lämna hushållssopor.

Katrinebergs Återvinningscentral tar även

emot farligt avfall från kommunens hushåll.

Katrin Johansson
Miljö- och byggförvaltningen

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

Öppettider
Katrinebergs återvinningscentral

må-ti 07.30-15.30

on 07.30-19.00

to-fr 07.30-15.30

lö 09.00-12.00

Telefonnumret är 0552-108 58.

Katrin Johansson

Ingrid Hellström - Forshaga Kommun

Susanne Sundelin – Deje

Staffan Hellström - Forshaga

Vinnarna i Miljöalmanackans
tävling för november 2006 blev:

Den nya almanackan för 2007 har nu gått ut till

alla hushåll i kommunen. Även den innehåller en

tävling med start i mars. Håll utkik efter den

och var med och tävla även i år. Har du inte

fått någon almanacka kontakta mig.
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Jag går i klass E3B på Tingvallagymnasiet i

Karlstad. Det är obligatoriskt för alla treor

att göra ett projektarbete som omfattar 100

poäng. Med andra ord det är alltså en stor

kurs man ska genomföra. Min idé till projekt-

arbete var inte så svårt. Det var en själv-

klarhet att det skulle bli en resa till Polen,

vilket innebär studieresor till Auschwitz och

Birkenau. Men det var inte enbart dit vår

busschaufför körde oss. Vi åkte till olika stäl-

len och städer i Polen, för att få reda på

hemska öden en del judar gick till mötes un-

der det andra världskriget. Vi åkte bl.a. till

Rabka, där det fanns en skola som utbildade

unga män och pojkar till att bli en bra skytt.

De övade och hade prov på levande judar!

Och betygsättaren=läraren, satt längst ner

på skjutbanan för att bedöma varje enskild

elev. Hur grymt är inte det?! Jennifer Larsson E3B, Deje

Polen 17-24 november 2006

Vi har också gått en rundvandring i staden

Krakow. Sammanlagt den dagen uppskattas

det att vi gick cirka 1,5 mil. Vi har tittat på

Kazimiers ghetto i Krakow, och vi fick också

tillfälle att skåda Oscar Schindlers fabrik, vil-

ken Steven Spielberg har gjort en film om;

den kända Schindlers list. På torsdagen den

23/11 fick vi en fri dag att göra vad vi själva

önskade. Jag och en kompis gick på stan en

del av dagen, men mestadels befann vi oss i

vårt hotellrum och vilade.

Alla tidiga mornar och sena kvällar hade satt

sina spår. Men man kan verkligen inte klaga

på att man gick omkring hungrig under

veckan. Vanligtvis fick vi trerätters målti-

der både på lunchen och middagen. Och det

var verkligen god och variationsrik mat, för-

utom förrätterna, vilka alltid bestod av soppa.

Jag rekommenderar varmt alla att göra en

sådan här typ av resa som är intresserade.

Man anländer inte i Sverige som samma män-

niska som innan man reste till Polen på denna

utbildningsresa. En massa nya intryck och

upplevelser blandas inuti mig, och än har jag

inte hunnit bearbeta allt jag varit med om.

Jag vill tacka Forshaga Kommun, Folke

Bernadottestiftelsen, Region Värmland och

Tingvallagymnasiet för att samtliga gjorde

denna resa möjlig för mig.

Jag vill även tacka Lilian Ohlsson och Börje

Hällström som var otroligt bra, pålästa och

engagerade ledare under denna vecka! Tack

så mycket!

Student från Deje i judarnas spår
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Malin Eriksson
Informatör

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

Det är Gisela Asker som äger och driver före-

taget Solbrodyr. Ändå säger hon alltid ”vi”

när hon svarar på frågor och när underteck-

nad inledningsvis ställer frågan ”hur många

anställda?” tittar hon underligt:

– Det är bara jag.

Gisela startade Solbrodyr 1997. Ett stort in-

tresse för maskinbrodyr hade hon sedan länge

och hon hade själv broderat i många år. Att

företaget och branschen är speciell råder det

inga tvivel om. Det finns inte med på Eniro

för de kunde inte hitta korrekta sökord för

hennes verksamhet.

Solbrodyr säljer material för maskinbrodyr.

Alltifrån trådar, underlägg, överlägg till saxar,

nålar och andra verktyg. På senare tid säljs

även material och tyger för quiltningsarbete.

Försäljningen sköts via Internet på företa-

gets hemsida men många ringer också efter-

som det lätt uppstår frågor kring material

och annat som inte kan redovisas på hem-

sidan.

– Frågorna kan handla om allt möjligt, säger

Gisela. Vilken nål passar till en viss typ av

material? Hur gör man upphöjda broderier?

Ska det vara polyestertråd eller rayon?

– Företagen som tillverkar broderimaskinerna

skickar också sina kundförfrågningar till mig.

Maskintillverkarna säljer förvisso också ma-

terial men det är ju inte deras huvudsyssla,

förklarar Gisela.

Solbrodyr är officiell distributör för tyska

Gunold som är de ledande tillverkarna. När

Gunolds tidigare distributör i Sverige skulle

ge sig beslutade sig Gisela för att bli officiell

distributör.

Trots att företagets fysiska plats ligger i de

värmländska skogarna (i egna bostaden) har

hon med hjälp av Internet hela världen som

sitt arbetsfält. Målgruppen är både privat-

kunder och företag som tryckerier, reklam-

firmor, handarbetsföreningar, industrikunder

med industrimaskiner.

– Det är stor skillnad på att sälja till privat-

kunder och till företag, intygar Gisela. En

vanlig broderimaskin har endast en nål och

inget huvud. En industrimaskin kan ha 20 hu-

vuden med 15 nålar och därmed 300 trådar

laddade samtidigt, förklarar hon för under-

tecknad som ser ut som ett frågetecken.

– Alltså, istället för att brodera på en keps

broderar man på 20 på en gång, säger Gisela

lite mer pedagogiskt.

För en lekman verkar tekniken väldigt kom-

plicerad men Gisela berättar att det gäller

att hänga med även för en fackman.

– Utvecklingen i den här branschen går ex-

tremt fort. Maskinerna är tekniskt avance-

rade och köper man ett program kan man

räkna med att det är gammalt om några år.

Och maskinerna som privatkunderna använ-

der blir mer och mer avancerade. Hobbyn och

industrin flyter sakta men säkert ihop.

Hur kan en försäljning gå till?
– Ta exempelvis ett tryckeri som ska brodera

en logotyp på en T-shirt. Tryckeriet kontak-

tar mig och det första jag frågar då är vilket

material T-shirten har.

Varför?
– Så att jag kan sälja rätt tråd och nål. En

vanlig nål skär sönder tyget om det är stretch

i det. Därför krävs en stretchnål som kryper

mellan maskorna. När kunden är klar med sin

beställning går jag till lagret och plockar ihop

varorna. När dessa packats kommer Posten

och hämtar dem. I princip under årets alla

vardagar kommer postbilen och hämtar va-

rorna på förmiddagarna. Varorna som hon får

till sig levereras via fraktbolag, en eller ett

par gånger i veckan.

2003 fick Gisela titeln Årets kvinna i och för

näringslivet i Forshaga kommun. Utmärkel-

sen är instiftad av Företagarna Värmland och

ges till en kvinna i kommunen som har gjort

något betydelsefullt för näringslivet.

– Det var jättekul. Framför allt blev jag väl-

digt förvånad, jag trodde inte att de visste

att jag fanns. Det var en bekräftelse, helt

klart. Solbrodyr har jag ju skapat från scratch

och noll kunder till en omsättning på två mil-

joner. Det går ju inte automatiskt, säger hon

och pekar på arbetsrummet. Hon tänker en

stund. Sedan säger hon:

– Det är nog extra betydelsefullt eftersom

jag har företaget i hemmet. Man kan tro att

Solbrodyr är en bisyssla för mig bredvid hus-

hållsarbetet men så är det ju inte. Man får

som sagt inte en omsättning utan att göra

något.

Hon har kämpat hårt. Vissa dagar har varit

jobbiga. Andra dagar har varit underbara.

Men det är det som är tjusningen att vara

egenföretagare. Eller som hon säger:

– Det är en levnadsstil att vara företagare.

Det är du som bestämmer.

Hon berättar att i början hade hon svårt att

skilja på Gisela på jobbet och Gisela privat,

något som hon tror är vanligt när man jobbar

hemifrån. Med glimten i ögat avslöjar hon där-

för att när hon går in i arbetsrummet klockan

sju på morgonen säger hon: ”God morgon job-

bet!” Och när arbetsdagen är slut stänger

hon av arbetstelefonen.

Solbrodyr

Mönstret som hämtats från datorn syns på maski-
nens display. Mönster till broderier är lätt att hitta
och handla på nätet. Sen laddas maskinen med
tråd och tyget späns på en platta. Sen kör maski-
nen igång, demonstrerar Gisela Asker på Sol-
brodyr, på en av hennes egna maskiner.
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Räddningstjänsten i
Forshaga söker kvinnor
och män som vill arbeta
som brandman på deltid

· Tycker du om att arbeta tillsam-
mans med andra under ibland
stressade förhållanden?
· Gillar du att hålla kroppen i trim
och träna regelbundet?
· Passar det dig att arbeta på ore-
gelbundna arbetstider?
· Vill du ha ett stimulerande och
utvecklande jobb?
· Har du ett annat arbete idag och
kan tänka dig att vara deltids-
brandman med beredskap i hem-
met vissa dagar, kvällar och hel-
ger?
· Känner du dig fullt frisk?

Här finns din chans!
Skicka din ansökan till:
Räddningstjänsten
Box 93,  667 22 Forshaga
Frågor besvaras av Kårchef Rune
Österberg på stationen i Forshaga
på 070-889 82 30 eller till någon
som du känner som redan jobbar
som brandman i Forshaga.

Arbetsuppgifterna innehåller i hu-
vudsak!
· Brandsläckning
· Omhändertagande av människor
och djur vid olika nödsituationer
· Förebyggande arbete och infor-
mation

Träffar kommer att hållas på vår
station där ni kommer att få infor-
mation om….
· Räddningstjänstens uppgifter
· En brandmans uppgifter
· Kompetenskrav och tester vid
anställning
· Löne- och övriga anställningsvill-
kor
· Utbildning och utvecklingsmöjlig-
heter i yrket
· Du får (frivilligt) prova på en del
praktiska moment som ingår i
brandmannens arbete och de fy-
siska tester som genomförs vid
rekyteringen. Brandmän finns på
plats för att svara på dina frågor…..

Kika in på vår webbplats:
www.station170forshaga.se

Inventering av offentliga lokaler ska söka svar på frågan:

Arbetet måste bli klart före år 2010 för då
ska alla kommuner enligt FN:s standard-
regler, vara handikappanpassade.

Lena Nihlzon, lokaliserad i Kultur- och fritids-

förvaltningen ska under en tvåårsperiod in-

ventera kommunens offentliga lokaler huru-

vida dessa är handikappanpassade eller inte.

Lokalerna kan vara alltifrån butiker, hår-

salonger, kyrkor, och kommunala fastigheter

såsom bibliotek och skolor. Projektet sker i

samarbete med Forshaga kommun och

Handikapprådet och inventeringen avser

främst rörelsehindrade.

Hur handikappanpassad är Forshaga kommun?

Malin Eriksson
Informatör

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

– Målet med inventeringen är främst att få

samlad kunskap om hur det ser ut i kommu-

nen, hur man med kunskapen kan gå vidare,

uppmärksamma och avvärja hinder som kan

betyda mycket för enskild person, säger Lena

Nihlzon.

Projektet ska sedan mynna ut i en tillgäng-

lighetsguide för funktionshindrade.

Forshagabostäders styrelse beslutade den 16

januari 2007 att bygga en ny räddningssta-

tion i  Forshaga. Produktionskostnaden be-

räknas till 12 miljoner kronor. Platsen för den

nya räddningsstationen blir på tomten mitt-

emot Shell vid Framgårdsvägen.

Bakgrunden till Räddningstjänstens önskan om

en ny byggnad är att den nuvarande dels är

för liten, dels är otidsenlig och inte passar

för Räddningstjänstens verksamhet.

Lars-Åke Svensson
VD Forshagabostäder

054 - 17 20 33
lars-ake.svensson@forshaga.se

Forshagabostäder tecknar ett hyresavtal

med Räddningstjänsten på femton år med

möjlighet till fem års förlängning. Den nya

räddningsstationen beräknas stå färdig för

inflyttning i höst.

Ny räddningsstation i Forshaga

För att ta reda på det kommer kommunteknik

att delta i en enkätundersökning anordnad

av Sveriges Kommuner och Landsting (fd

Kommunförbundet). Undersökningen skickas

under februari/mars till slumpvis utvalda per-

soner i kommunen. Syftet är att undersöka

vad Forshagas innevånare tycker om kom-

munens service när det gäller gator, parker,

vatten, avlopp, sophämtning och avfallshan-

tering.

Enkät om kommunal teknik
Hur kan vi använda kommunens resurser bättre?

Som i alla undersökningar är det viktigt att

så många som möjligt svarar och vi hoppas

därför att du som får enkäten tar dig tid att

besvara frågorna.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

054-17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se
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En skuld som gäller en privatpersons köp av varor eller tjänster för eget bruk avskrivs (preskriberas) efter tre år, enligt Preskription-
slagen. Men den tiden kan förlängas om t ex påminnelser görs för att driva in en skuld. Nedan följer en sammanställning av regler
för att spara kvitton och andra värdehandlingar. Kan vara bra att känna till när det är dags att rensa i sina papper!

Tumregler för att spara kvitton

· Inkomster: lönekontoutdrag är lämpliga att

spara i sex år, se nedan

· Utgifter (köp): kvitton sparas i tre år, så

länge kan en näringsidkare kräva dig på obe-

tald skuld, se Preskriptionslagen 2 §. Har säl-

jaren utfärdat en längre garanti; spara kvit-

tot under garantitiden. Vid köp av varor gäl-

ler minst tre års reklamationsrätt – spar kvit-

tot i tre år.

· Deklarationer: kvitton ska sparas i sex år,

se Taxeringslagen 4 kap. Skatteverket kan

inte kräva Dig efter sex år men om Du själv

vill ha bevismaterial för tidigare år är det

klokt att spara i åtminstone 10 år.

· Bankkontoutdrag (månadssammans-
tällningar): sparas minst tre år, med hänsyn

till deklarationen sex år. OBS! Glöm inte att

kolla transaktioner, t ex kontantuttag och

gireringar mot varje kontoutdrag du får.

· Fastighet: spara kvitton så länge Du har

kvar fastigheten, bevismaterial för att be-

räkna ev. reavinstskatt vid försäljning.

· Hyra: spara kvitton i minst två år

· Lån (löpande skuldebrev): kvitto på slut-

betalt lån sparas i 10 år.

· Försäkringar: försäkringsbrev sparas så

länge försäkringen är aktuell. Kvitton för

betald försäkring sparas i tre år. Vid

skadehändelse där försäkringsbolaget skall

lämna ersättning kan det underlätta att ha

sparat kvitton, men detta är absolut inget

krav. Livförsäkringsbrev och begravnings-

försäkring sparas hela livet.

· Kontokort: s k ”slip” kollas av mot

bankkontoutdrag och kan sedan slängas.

”Slipen” ensam fungerar inte som bevis på

fullgjord betalning. Bankomatkvitton kollas

mot bankkontoutdrag och kan därefter

slängas.

· OBS! Betalorderkopior för betalningar

gjorda genom t ex privatgiro och person-
konto är ej kvitto.

Hör gärna av Dig till Rådrummet Konsument

om Du har några frågor. Om du vill ha studie-

besök till din skola, förening etc. är det bra

om Du hör av dig så snart som möjligt.

 för kommunerna Fors-
till nutidens krav med tydligare Din kännedom om Forshaga kommun?

– 1863 kom mina förfäder till Forshaga för att

arbeta på glasbruket. 1989 flyttade min man

och jag till Olsäter. De här två händelserna

gör att det känns tryggt att komma tillbaka

även om mycket är annorlunda och en hel del

har hänt sedan min man och jag lämnade byg-

den på 70-talet.

Arbetsförmedlingens öppettider:

Mån-tis 9-12 samt 13-16
Ons 13-15

Tor-Fre 9-12

Du når oss på telefon 054-60 29 00
Kundtjänst 0771-416 415

www.ams.se

Hallå där...

haga/Hagfors/Munkfors.
Hur känns det?
– Det känns mycket bra. Området är en ”gam-

mal hederlig bruksbygd” som till stora delar

liknar den jag själv växt upp och trivts ut-

märkt i.

Vad har du jobbat med tidigare?
– De senaste 30 åren har jag arbetat inom

arbetsmarknadsverket i Västmanlands-,

Stockholms- och Värmlands län. Maj 2005 kom

jag som arbetsförmedlingschef till Hagfors/

Munkfors och nu har området utökats med

Forshaga.

Forshaga och Kil hade tidigare en gemen-
sam arbetsförmedling med två kontor  i
Forshaga och Kil. Nu har en ny organisa-
tion formats och sedan den 1/11 omfattas
arbetsförmedlingen av kommunerna Fors-
haga/Hagfors/Munkfors. Vad beror
omorganisationen på?
– Länsarbetsdirektör Eeva Vestlund såg ti-

digt ett behov av att anpassa verksamheten

styrning, större enhetlighet, flexibilitet och

utveckling samt mindre resurser. Resurserna

ska kunna styras dit dom för tillfället bäst

behövs inom arbetsförmedlingsområdet. Jag

tror på tanken och det är precis så vi gjort

inom området Hagfors/Munkfors med bra re-

sultat. Att nu även kunna lyfta in Forshaga i

det arbetet känns mycket bra.

Vilka områden anser du behöver utveck-
las i Forshaga?
– Det är för tidigt för mig att uttala mig om

den saken men rent generellt kan jag säga

att det företagsinriktade arbetet alltid går

att utveckla, något vi givetvis kommer att

ägna kraft åt. Matchningen mellan arbetssö-

kande och de lediga platserna är ett annat

område som vi kommer att jobba vidare med.

För övrigt tycker jag att personalen på ar-

betsförmedlingen i Forshaga gör ett mycket

bra arbete så jag ser framtiden an med till-

försikt.

Var blir din fysiska plats i området?
– Min stationering blir i Forshaga.

Malin Eriksson
Informatör

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

Ina Jönsson
Jane Ullman

Jolanda Girzl
Elisabeth Eklo

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, 054-29 73 04

Fax: 054 - 29 73 10
konsumentkarlstad@karlstad.se

Anita Dour ny arbetsförmed-
lingschef
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Under jul kan det hända mycket kul. Man har

inte roligare än man gör sig som man säger,

och det har vi eftersträvat.

Förberedelserna startade flera veckor innan

jul med bl a pepparkakshusbygge, som blev

ett stressbygge men ändå vackert.

Lussekattsbak hade vi också, där det rådde

delade meningar om hur stora dessa ska vara

vilket resulterade i diverse olika storlekar,

men lika goda allihopa. Tyvärr gick mer än

hälften åt redan innan lucia. Julbord har ju

blivit en tradition på Träffen och i år blev det

större än vanligt. Både i antal rätter och

besökare, då bortemot 50 stycken åtnjöt allt

från sill till skinka o prinskorv tillagat av ung-

domar o personal. Kul också att ett antal för-

äldrar valde att komma över o smaka på ma-

ten och umgås med ungdomarna lite.

Vi körde ett julklappslotteri för ungdomarna

också, med vinst varje gång. Detta sponsra-

des av köpmän i Forshaga såsom : Cosmos,

Ica, Konsum, Kanel o änglar, Cå-pakiosken,

Sound Connection, Patronbutiken o mega-

gott. Ungdomarna och personalen vill passa

på och tacka er för detta, som var ett mycket

uppskattat inslag.

Filmkväll brukar också vara ett populärt in-

slag. Denna gång var det en thriller som var

så spännande och intensiv att i samband med

en sekvens då alla satt som på nålar, så upp-

höjdes spänningen ytterligare av att

pepparkakshuset for av tv:n och rätt i gol-

vet. För att sen kunna få mer ljud, bild och

vibrationer framöver, så införskaffades ny

TV och hemmabio, då de gamla apparaterna

hade gjort sitt. Under lovet korades också

vinnaren av höstterminens veckotips som be-

lönades med en biocheck.

Äta ska man ju inte bara göra på julafton så

vi klämde i med en extra matkväll också, som

samkördes med en kortkväll, då det spelades

chicago och serverades wokgryta efteråt.

Slutligen får vi säga att julveckorna har varit

välbesökta, ja hela höstterminen förresten,

och att vi hoppas att detta håller i sig framö-

ver…..

VÄL MÖTT o GOD FORTSÄTTNING…..ÖNSKAR

UC med PERSONAL

Lena Gustafsson
Fritidsledare/Fältassistent

054 - 17 22 72
lena.gustafsson@forshaga.se

Februarilovsschema
Vecka 9 på Café Träffen (preliminärt)

Tisdag 27/2 Matkväll
Onsdag 28/2 Skidresa
Torsdag 1/3 Filmkväll

Fredag 2/3 Pingisturnering
Lördag 3/3 Hemlig kväll

(Med reservation för vissa ändringar……)
Välkomna önskar UC med personal

Kommunen har varje fredag och lördag

kväll två 2 st fältassistenter i tjänst

fältassistenterna jobbar från 18.00-

01.00 och rör sig runt i hela kommunen,

man finns också tillgänglig för persona-

len på de träffpunkter som finns på Deje

folkets hus samt på Träffen i Forshaga.

Vill man komma i kontakt med ungdoms-

centrums personal på helgkvällar kan

man ringa på nedanstående telefonnum-

mer.

Joachim Aude 0730-482834

Lena Gustafsson 070-5107770

Jan Johansson 0730-482805

Maya Swanberg 070-3162816

Linda Olsson (vik) 070-3162888

Dagtid 054-172272 el. 054-172107

Enhetschef Roger Nilsson 0552-10958

el. 070-5639996

Fältassistenter
i tjänst varje helg

Hej! Jag heter Linda

Olson och jag är ny

medarbetare på

Ungdomscentrum. Jag

har jobbat extra som

fältassistent sedan

ett år tillbaka främst

på helger, men kommer

Ny medarbetare på
Ungdomscentrum

nu att vikariera halvtid för Jan Johansson

som ska vara barnledig halvtid.

Min främsta arbetsuppgift kommer att vara

att jobba med ett ungdomsråd i kommunen.

Med ett ungdomsråd kan vi få fler ungdomar

intresserade av att vara med och påverka

förändringar i vårt samhälle. Är du mellan 16-

20 år och intresserad av att vara med och

starta upp ett ungdomsråd så är du välkom-

men att höra av dig till mig.

Linda Olsson
Fritidsledare/Fältassistent

070-316 28 88
linda.olsson@forshaga.se

Julkul för ungdomarna
på CaféTräffen…..
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Nu är det halvtid på föreningstiden och det

märks, för nu börja det hända massa roliga

saker. Jag skulle vilja passa på och lyfta fram

några goda exempel som eleverna har jobbat

fram i sina föreningar. Tjejerna som har häs-

tar som intresse har jobbat upp ett samar-

bete med den lokala hästföreningen och de

har också varit på studiebesök på

Alstrumsgård där de har varit och ridit. Dans

och film är som vanligt populära områden och

då har vi så bra förspänt med att Dans och

Film i Värmlands pedagoger har kunnat hjälpa

oss. Discoföreningen får man inte glömma bort

som har haft ett disco som nästan slog re-

kord med sina 150 st betalande.

Hälsa-föreningen, de har bakat bröd som de

har sålt på skyltsöndagen och det har gett

Lägesrapport från
Centralskolans Föreningstid

lite klirr i kassan, så nu har de tänkt att boka

ett besök på SPA i Sunne med lite olika härliga

behandlingar, mycket kreativt.

Körföreningen har spridit mycket värme och

glädje med sin fina sång som de bland annat

har framfört på skyltsöndagen, det blev också

ett luciatåg på Ängevi.

Nytt för i år är att vi har startat ett samar-

bete med skolaarbetsliv där vi har fått lite

nya infallsvinklar av Mia Liljestrand Eklund.

Mia hjälpte oss med en informationsträff för

alla handledare där hon beskrev hur arbets-

marknaden ser ut idag. Det är väldigt många

arbeten som handlar om att jobba i olika pro-

jekt och Mia ser stora vinster i att jobba

med föreningstiden. Mia förtydligade delar i

Joachim Aude
Fritidsledare/Fältassistent

054 - 17 22 72
joachim.aude@forshaga.se

Föreningen MEK står sedan nyår
utan lokal för sin ungdomsverksam-
het! Föreningen bildades 2002 och
har verksamhet en till två gånger per
vecka. Ungdomarna träffas under led-
ning av en erfaren ledare för att skruva
med mopeder, reparera gräsklippare,
bygga verktygslådor och arbeta med
andra mindre verkstadsprojekt, allt
under ordnade former. Om det finns
möjlighet vill man även arbeta med
en folkracebil. Deltagarna är från 13
år och uppåt och föreningen har ett
20-tal medlemmar. Föreningen har
under fem års tid bedrivit sin verk-
samhet i Centralskolans tekniksal
men måste nu lämna denna på grund
av Lärcenterbygget.

Efterlysning lokal
Föreningen önskar hyra en lokal för
sin verksamhet, en till två kvällar per
vecka. Finns det utrymme för en bil i
lokalen är det bra men ingen nöd-
vändighet. Lokalens storlek och till-
gänglighet kan diskuteras.

Verksamheten är viktig för ungdo-
marna och vi hoppas finna en lokal
så snart som möjligt. Lokalen behö-
ver vara uppvärmd för att kunna be-
driva verksamhet året runt.

Hör av dig med tips eller förslag till
föreningen MEK, Anders Hedgren,
telefon 054-87 25 18 eller 070-482
39 16.

läroplanen som ligger helt i linje med förenings-

tidens ledord, INITIATIVKRAFT, ANSVAR och

SAMVERKAN.

Nu ser vi fram emot att lägga in slutspurten

inför den avslutande mässan. Där kommer alla

föreningar att visa upp vad de har jobbat

med. Mässan kommer att äga rum på

Forshagas Folkets hus i samband med Central-

skolans populära show. Den sysselsätter inte

mindre än ca: 80 st elever. Härligt att se så

många kreativa ungdomar.

En av föreningarna, Discoföreningen  satte
nästan publikrekord när de ordnade disco.
Arbetsgruppen på bilden ovan.
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Meny
Lintjärns, Forsgårdens och

Ullerudsgårdens restauranger

Skollunch
Deje & Forshaga

Vecka 5 (1-2 februari)
Tors: Kokt lax, gröna ärter,potatis
Fre: Rårakor/bruna bönor, fläsk

Vecka 6 (5-9 februari)
Mån: Pannbiff med lök, potatis
Tis: Tonfisk Thai, ris
Ons: Goda lådan med köttfärs, potatis
Tors: Kalops, kokt potatis, rödbetor
Fre: Pastagratin

Vecka 7 (12-16 februari)
Mån: Korv med nachos, potatis
Tis: Kyckling Masala, ris
Ons: Soppa m pasta, mjukt bröd, pålägg
Tors: Fiskarens fiskgratin, potatis
Fre: Köttfärssås, spagetti

Vecka 8 (19-23 februari)
Mån: Älgskav special, potatis, lingon
Tis: Bratwurst, potatismos
Ons: Sprödbakad fisk, kokt potatis
Tors: Makaronilåda
Fre: Ugnstek, potatis, sås, gelé

Vecka 9 (26 februari-2 mars)

SPORTLOV

Vegetarisk maträtt serveras
dagligen.Till varje måltid serveras

salladsbuffé, mjölk,
hårt bröd och smör.

Med reservation för ev. ändringar.

Vecka 5 (1 - 4 februari)
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 6 (5 - 11 februari)
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 med mjölk
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 7 (12 - 18 februari)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker, fruktsoppa
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: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås

Vecka 8 (19 - 25 februari)
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, stuv, makaroner, grönsaker. Kräm, mjölk
Lördag: Kokt fisk, sås, potatis, ärter. Nyponsoppa, glass
Söndag: Porterstek, sås, potatis, grönsaker. Äppelmaräng, grädde

Vecka 9 (26 februari - 4 mars)
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 10 (5 - 11 mars)
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
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Bibliotekens öppettider:

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

Deje
Mån & ons 14-19
Tis & tors 14-17

Fredag 10-14

Boktips från Biblioteket

Hallberg Lin
Kom igen, Sigge
Bok på CD
Jossan ska rida i en hopptävling, men det vi-

sar sig inte vara någon enkel match

för en liten shettis. ”Kom igen Sigge” är den

tredje fristående boken i Lin Hallbergs häst-

serie om vänskap och kärleken till en häst.

Waters Sarah
Nattvakten
Hösten 1947 vandrar en ensam kvinna i ele-

ganta manskläder genom ett krigshärjat Lon-

don. Under kriget var hon ambulansföraren

nu är hennes liv betydligt mindre dramatiskt.

Kay har fått se saker som ingen borde be-

höva se, och liksom för de flesta som tvinga-

des uppleva blitzen är hennes liv för alltid

förändrat. Men Kay skulle inte vilja vara utan

sina minnen från åren före krigsslutet. Det

var då hon träffade deckarförfattaren Julia,

den vackra Helen, och så småningom också

Viv, djup intrasslad i en affär med en gift

soldat. Ofrånkomligen vävs deras levnadsöden

samman och medan bomberna faller över sta-

den utspelar sig ett annat drama bakom

mörkläggningsgardinerna. Ett drama där hjäl-

temod, förbjuden kärlek och mörka hemlig-

heter är huvudingredienserna.

Rosén Gunlög
Lilla Vickevire och hans vänner
Fingerlekar och rörelseramsor
för åldrarna ett till fem år
Materialet knyter an till vår tradition av

ramsor men texterna är nyskrivna och språk-

bruket modernt. Ramsorna vill berätta om

barns vardag på 2000-talet, men sagovärl-

den finns där också med troll, älvor, drakar

och prinsessor…………….

Mårtenson Jan
Den kinesiska trädgården
Bok på CD
Under ett storslaget midsommarfirande i

Närke får Johan Kristian stifta bekantskap

med ett färgstarkt sällskap med dubbelbott-

nade relationer. En vacker karriärsugen do-

cent i konsthistoria, en advokat med flexibla

affärsidéer, två syskon som hatar sin styv-

far. En ung kvinna som ska gifta sig – men inte

enbart av kärlek. En misstänkt förskingrare.

Under en yta av flärd och exklusivitet ruvar

mörka hemligheter. I centrum av allt detta

står Maximilian Granberg, konsthandlande af-

färsman med oväntade kontakter bland in-

ternationella vapenhandlare och kinesisk

maffia. I hans kinesiska trädgård ligger ett

exklusivt museum där en guldglänsande drake

symboliserar kärlek och passion, den yt-

tersta, förtärande passionen – den som kan

leda till döden. Och snart rasar fasaden. Ett

olycksfall som kan vara ett mord, ett rån-

mord som kanske är något helt annat. En kär-

lekshistoria med många dimensioner, en psy-

kologisk maktkamp.Visste du att vi har böcker med stor stil på biblioteket?

Evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

Vill du tipsa om ett evenemang som
är öppet för allmänheten? Anmäl det
direkt på vår nya turistwebb på
forshaga.se. Givetvis kan du också
kontakta Turistbyrån, 054-17 20 75
eller Malin Eriksson, 054-17 22 28, e-
post: malin.eriksson@forshaga.se

Vill du boka skyltplats vid kommu-
nens infarter (rv 62)? Kontakta Malin
Eriksson för mer information.

Med reservation för ändringar

21 februari Kl 19 Ishockey Div 2, herr,
Forshaga Forshaga IF - Kristinehamns HT,

Ängevi ishall

24 februari Kl 14 Innebandy Div 2, herr,
Forshaga GS86 - Bräckans IBK, Grossbolshallen

8 januari - 1 februari Utställning på
Forshaga bibliotek, Forshaga Olja,

akvarell och collografi av Sonja Claesson

31 januari Kl 19 Ishockey Div 2, herr,
Forshaga Forshaga IF-IFK Munkfors, Ängevi

31 januari Kl 19 Revy med Teaterpacket:
”Hotellet” i Forshaga Folkets hus,
Forshaga Entré: 120 kr Biljetter bokas via

Forshaga Folkets hus Tel: 054-87 30 40

1 februari Kl 19 Revy med Teaterpacket:
”Hotellet” i Forshaga Folkets hus,
Forshaga Entré: 120 kr Biljetter bokas via

Forshaga Folkets hus Tel: 054-87 30 40

2 februari Kl 19 Revy med Teaterpacket:
”Hotellet” i Forshaga Folkets hus,
Forshaga Entré: 120 kr Biljetter bokas via

Forshaga Folkets hus Tel: 054-87 30 40

2 februari Kl 19.30 Innebandy Div 2,
herr, Forshaga GS86 - Skoghalls IBK,

Grossbolshallen

3 februari Kl 13:30 Innebandy Div 2, dam,
Forshaga GS86-SK Örnen, Grossbolshallen

4 februari Kl 17 Ishockey Div 2, herr,
Forshaga Forshaga IF - IFK Hallsberg,

Ängevi ishall

10 februari Kl 14 Innebandy Div 2, herr,
Forshaga GS86 - Pixbo Wallenstam IBF,

Grossbolshallen

14 februari Kl 19 Ishockey Div 2, herr,
Forshaga Forshaga IF - Karlskoga HC,

Ängevi ishall

16 februari Kl 19:30 Innebandy Div 2,
dam, Forshaga GS86 - Kristinehamns IBF,

Grossbolshallen

8 mars Kl 18:30 Öppet hus i ordenshuset
Hvilan, Forshaga Underhållning av Petson

Boys, Hagfors. Kaffeservering. Entré: 25 kr.

Arr. Lf 1032 Myran, IOGT-NTO
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Ullerudsrevyn 2007

I oktober 2006 hade jag möjligheten att delta

i en resa till Mongoliet. Resan var betald med

pengar från Olof Palmecentret. Mongoliet är

ett spännande land. Stort, väldigt och glest

befolkat. Det är en ung demokrati och de

flesta politiker som jag träffade var i tret-

tioårsåldern. Medelåldern är för övrigt låg i

landet. Lite över 60 år. Klimatet är tufft och

livet hårt. Sextio procent av invånarna är

nomader och bor i hyddor gjorda av ull.

Hyddorna kallas ghers. I mitten av varje hydda

finns en stor spis som eldas med avföring från

antingen kameler eller hästar. Inget träd syns

så långt ögat når!

Det är böljande kullar och få sjöar. Nomade-

rna som äger kameler, hästar får eller getter

får driva hjordarna långt för att djuren ska

Kommunalt partnerskap mellan
Forshaga kommun och
Darkhan-Uul Aimag i Mongoliet

få vatten och sedan lika långt hem igen till

hyddan. I många av hyddorna finns TV, video

och andra moderniteter. Så det är verkligen

en krock mellan det primitiva och det

högteknologiska.

Väl hemma bestämde jag mig för att detta

land måste unga i Forshaga få besöka. Sagt

och gjort.Vi ansökte om medel från SALA IDA

för att genomföra en förberedelsefas som ett

led i samarbetet mellan en provins som heter

Darkhan-Uul Aimag i Mongoliet. Vi fick 200

000 kronor!

Målet med vårt samarbete ska ge erfarenhe-

ter av olika sätt att utforma demokrati och

att bedriva kulturverksamhet, utveckla nya

former av ungdomsdemokrati och medverka

i varandras kulturarrangemang. Samarbetet

ska alltså vila på samarbete inom området

kultur och kommunal demokrati. Ungdomar i

Forshaga har stor erfarenhet av att anordna

UKM-festivaler (ungdoms-kulturfestivaler)

och att arbeta med teater, musik och film.

Ett kulturutbyte med Mongoliet kommer att

leda till större förståelse för Forshagas ung-

domar vad gäller demokrati och hur den kan

tillämpas.

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Revyn som bjuder på en föreställning i två

akter har inte någon direkt röd tråd, kanske

därav namnet ”Från det ena till det andra”.

Men mycket imponerande sånginsatser (och

fyndiga texter) presenteras, inte minst i

sketchen där Allsång på Skansen har flyttats

till Deje och där en av gästerna är självaste

Elvis Presley. (Nisse Borg gör en angenäm imi-

tation.)

Revyorkestern med sina duktiga musiker har

ett eget dike framför scenen och den levande

musiken är ett extra stort plus i föreställ-

ningen. Sketcherna varvas med dansnummer

av Elin Sundström och Sara Mangsbo, till to-

ner av såväl James Bond som Scissor Sisters.

Och på tal om toner (!), Tone Bekkestad dy-

ker upp (spelad av Maria Heggen) och bekla-

gar sig över sitt utvik, vilket föder många

skratt från publiken. Undertecknad tackar

för en trevlig afton!

Malin Eriksson
Informatör

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

På luciadagen fick kommunhuset i Forshaga

besök av dagisbarn från Gullvivan öst och

väst. Vitklädda lucior med ljus i hår, tomtenis-

sar, stjärngossar och pepparkaksgubbar tå-

gade in och sjöng vackra julsånger. Ett stort

tack riktas till barnen och fröknarna!

Malin Eriksson, informatör

Ullerudsrevyn är en snäll revy. Och detta påpekar också revymakaren Mats Sundberg.
Visst skämtas det åt ämnen som Butorpsvägen, den nyrenoverade bron, Stefan Holm
och ”di blåe skithusa” längs Klarälvsbanan men sketcherna kittlar inte sådär jobbigt
och de gör inte obehagligt ont.

Dagisbarn lussade
på kommunhuset

Angelica Rage och Azjargal Boldbaatar

Nisse Borg spelar Elvis och Maria Heggen
imiterar väder-Tone.

Revymakaren Mats Sundberg (längst till
höger) tillsammans med sina skådespe-
lare, dansare och musiker i
Ullerudsrevyn.

Mer revy:

Teaterpacket spelar sin revy
”Hotellet” som ska vara en riktig

Norgehistoria.
 Föreställningen spelas i

Forshaga Folkets hus.
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