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Under 2006 har konsumentrådgivningen
registrerat många samtal från Forshaga.
Vanligaste konsumentproblemen har varit
frågor om boende (36.6 %), bilköp och
bilreparationer (11.2%) samt telefoni,
Internet och posttjänster (9.3%).
Jämfört med hela landets statistik för 2006
är de vanligaste konsument-problemen
desamma men andelen boendefrågor är
klart högre i Forshaga än i övriga landet
där andelen är 19 %.

Förebyggande arbete
Information och förköpsrådgivning har
dominerats av frågor om boende (20.3%),
och övrigt (40.7%). Exempel på vanliga
boendefrågor är bygga/köpa hus och
hantverkstjänster. Rubriken övrigt
innehåller t ex frågor om NIX-telefon.

Konsumentrådgivningen har informerat
om konsumenträtt för högstadieelever,
gymnasieelever och elever som läser
svenska för invandrare. Alla högstadie-
elever i kommunen har även fått
informationsmaterialet ”Surfa Lugnt” – om
att hantera farorna på Internet. Vill du
ha studiebesök till din skola, förening etc.
är du välkommen att höra av dig!

Ny konsumentrådgivare
Sedan den 1 februari finns det fyra
konsumentrådgivare på Rådrummet.
Elisabeth Eklo kommer närmast från en
tjänst som konsumentrådgivare i Arvika
kommun och nås på telefon 054-29 73 04.

Hör gärna av Dig till Rådrummet Konsu-
ment om Du har några frågor.

Frågan ställs av Röda Kor-
set, som söker frivilliga till
Triss Kontakt, ett försöks-
projekt för stöd till ofrivil-
ligt ensamma äldre som
just nu genomförs i Fors-
haga.

Triss Kontakt heter så där-
för att stödet till de gamla
genomförs av team med
tre frivilliga i varje. Det
första teamet är igång, ett
andra är på väg, fler be-
hövs. En av frivilligledarna
är Anna-Lena Ledin:

- Behovet är stort! Även
när det mesta fungerar bra
– bostad, mat, vård och till-
syn – är det många äldre

RÄTTELSE
I Kommunhandboken 2007 som nyligen skickats ut till samtliga hushåll i

kommunen har ett fel vad gäller partitillhörighet upptäckts.
Fullmäktigeledamot Gert Björnvall är socialdemokrat, ingenting annat.

Kan man göra något riktigt bra
på bara tre timmar per månad?

I Röda Korsets första Triss Team ingår fr v Anna Kajsa An-
dersson, Jenny Johansson och Anita Ericsson

Den som inte kan eller vill fortsätta, har
alla möjligheter att sluta: det är ju ett
frivilligt uppdrag!

Catarina Hidén är också frivilligledare:

- Vi vill gärna samarbeta med andra i den
här angelägna uppgiften. Kyrkan är re-
dan en viktig partner, men vi välkomnar
också pensionärsorganisationer och an-
dra föreningar. Vi behöver även en bra
kontakt med kommunens hemtjänst. Vad
vi erbjuder är ett sätt att organisera en
humanitär insats som många tycker är
angelägen.

Vill du göra något riktigt bra i vår?
Ring då Anna-Lena 873157 eller Catarina
872140 och anmäl dig till Triss Kontakt!

Gunnar Ström
Röda Korsets ordförande i Forshaga

054-87 32 55
gunnarstrom@hotmail.com

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 04,
054 - 29 73 12, 054-29 73 02

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

Konsumentärenden
i Forshaga 2006

som har svårt att ta sig ut på egen hand,
ensamma för det mesta, hänvisade till
radio och TV. Vi skulle vilja ha 10 team
igång före sommaren!

De som är med i ett Triss team turas om
att hålla kontakten öppen. För det mesta
handlar det om ett besök eller en pro-
menad varje vecka, varje gång en timme
eller två. Plus kanske ett telefonsamtal
nu och då. Genom att vara tre frivilliga,
känner sig ingen alltför låst och den man
kontaktar får träffa fler.

Anna Kajsa Andersson är med i det Triss
team som nu kommit igång:

- Jag har inte varit med om detta tidi-
gare, men tycker det är riktigt bra! Det
ger också mig mycket tillbaka: jag har fått
en extra mormor som har mycket att
berätta!

Alla frivilliga får en introduktion till upp-
giften av Röda Korset. Den som har tid
och möjlighet kan ingå i mer än ett team.
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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
Omslagsfoto
Malin Eriksson
Illustrationer
Peter Wallgren

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.

1 februari
2 mars
3 maj
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

Man måste ju hålla sig uppdaterad. Det
gäller yrkesverksamma lika mycket som
förtroendevalda.

Förra veckan hade jag förmånen att
lyssna till en framtidsforskare. Snabbt fick
jag klart för mig att utvecklingen gått ifrån
mig inom en del områden!

Inom IT-området är det verkligen kört.
Eller som sjuttonåringen sa om sin
elvaårige lillebror: ”Han tillhör en helt
annan generation, tänk om allt det där
funnits när jag var elva.” Vårt nya biblio-
tek i Lärcentret måste bli duktiga på att
lära oss använda ny media!

Något annat att tänka på:
Barn slutar leka vid sex års ålder. Barn
blir vuxna tidigare och vuxna är barn
mycket längre. Vad innebär det för vår
barnomsorg och våra fritidshem?

80 procent av alla äventyrsresor med stra-
patser köps av +55…
Å andra sidan är inte farfar och morfar
alls gamla. De är ju jämngamla med Mick
Jagger! Snart nyttjas hemtjänsten av re-

belliska pensionärer.
Hur kommer
äldreomsorgen

att förändras?

Fler och fler lever
singel. Man pratar om
den globala singel-
ekonomin. Tänker ICA
och Konsum på detta, månn
tro?

På tal om mat, har ni hört
talas om restaurangen som saknar eget
kök? De samlar in menyer från andra res-
tauranger, tar upp beställningar av sina
egna gäster och åker sedan och hämtar
upp maträtterna hos de andra restaurang-
erna…
Något för våra egna matställen?

Slutligen sa framtidsforskaren, ”Alla vill dö
unga, dock så sent som möjligt.” Så sant,
så sant.

Kommunens satsning på den fortsatta
utbyggnaden av bredband har nu
äntligen gett ett konkret resultat.

Fr.o.m. den 13 februari är telenätet i Övre
Ullerud utbyggt med ADSL. Satsningen har
gjorts tillsammans med Teracom som
nätoperatör (= hyr ut nätkapacitet för
bredband till Internetleverantörer). Tack
vare detta samarbete kan Ullerudsborna
i dagsläget välja mellan 11 leverantörer.
Du kontaktar dem direkt via resp.
leverantörs kundtjänst eller via Teracoms
kundtjänst, tel. 020-555420 eller
www.teracom.se.

I samband med vår utbyggnad har även
Telia valt att bygga ut sitt nät. Det innebär
att du som ullerudsbo är ovanligt väl
försedd med alternativ och till samma
konkurrenskraftiga priser som övriga
utbyggda orter i kommunen.
Via Teracom kan du få bredband från
dessa leverantörer idag:

Övre Ullerud + Bredband(ADSL) = Sant

Bahnhof
Bredbandsbolaget
Capypso Internetservice AB
Glocalnet AB
IPCell
Ipeer
Rix/Port80
TDC
Tyfon Svenska AB
Universal telecom
Vattenfall

Mats Johansson
IT-chef

054-17 21 05
mats.johansson@forshaga.se
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Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Lärcenter –
första spadtaget!

Innan spadtaget började den festliga
ceremonin med att barn- och utbildnings-
chefen Monica Swensån talade och
elever från musikskolan spelade. Nu tar
projektet full fart för att stå färdigt till
höstterminen 2009. Guldhinken med det
första spadtaget kommer att sparas och
så småningom ställas ut någonstans i det

Tisdagen den 30 januari tog kommunalrådet Angelica Rage och Lars Nilsson från
byggentreprenören Skanska det första spadtaget. Barn, som om några år kommer
att tillbringa mycket tid i den nya skolan, hjälpte till att lägga sand i den speci-
altillverkade guldhinken.

nya lärcentret. Läs mer om projektet och
se fler bilder på lärcenters hemsida:
www.forshaga.se/larcenter

Under byggtiden ska lärcentret få
ett namn - men vilket? Forshaga
kommun utlyser en namntävling,
som är öppen för ALLA.

Förslag kan skickas per post till
Forshaga kommun, Box 93, 667 22
Forshaga eller via e-post:
kommun@forshaga.se. Märk ditt
bidrag med ”Namntävling lärcenter”.

En jury kommer att bedöma försla-
gen och vinnaren belönas med en
årsprenumeration via Internet på
Nationalencyklopedin.

Vad ska
Lärcentret heta?
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Kerstin Andersson
Programansvarig Hundsportgymnasiet

kerstin.andersson@forshagaakademin.se

Hur är det att vara 16-årig tjej, äga en
hund och flytta 40 mil till en liten ort i
Värmland för att gå på Hundsport-
gymnasiet?
Ja, de allra flesta av våra elever har för
första gången i sitt mycket unga liv lämnat
mamma och pappa, syskon, kompisar och
den trygga tillvaron i sin hemort för att
satsa på sin drömutbildning, trots att den
ligger så långt hemifrån. Det är tufft att
för första gången ha ett eget hushåll
(städa, handla, tvätta, laga mat mm), ta
ansvar för både sin fritid och sina studier
och som alldeles ensam och ny försöka
skapa nya relationer och ett helt nytt
liv. Att man bara är 16 år gör det ju inte
lättare… det är mycket man nu får inse
faktiskt har fixats av mor eller far
tidigare…

Våra elever har dessutom en hund med
sig till Forshaga. En hund som måste tas
om hand i alla lägen och på alla tider
(t.ex. måste den ut och rastas kl 7 på

söndagsmorgonen i snöstorm!) När
hunden är sjuk är det den unga ägaren
som oroar sig och, med familjen alltför
långt borta, får ta ansvar och beslut om
vad som ska göras med hunden.
Men visst är det skönt att ha en hund
som alltid finns där vad som än händer.
Och visst är det kul att träna hund
tillsammans med kompisarna på kvällar
och helger!

Det är ett stort ansvar att vara
hundägare.

Vad lär sig eleverna på Hundsport-
gymnasiet då?
Ja, bortsett från alla ”vanliga” kurser som
svenska, engelska, matematik, biologi,
samhällskunskap så läser de också en hel
del hundrelaterade kurser. De lär sig om
avel och uppfödning, djursjukvård,
tävlingar och prov, mentalitet, dressyr
och inlärning och om olika sorters
arbetande hundar (t.ex. jakt-, service- och

Tre års hundliv i Forshaga

Tillsyn av hund & katt
Lagen om tillsyn över hundar och katter (1943:459) preciserar bl.a. vilket ansvar djurägare har vid hållandet av dessa djurslag.
Polismyndigheten har tillsynsansvaret för lagen.

Aggressiva hundar
Hundar som visat benägenhet att bita människor eller andra djur får inte vara lösa utomhus, såvida de inte hålls inom ett
område som är betryggande inhägnat och till vilket utomstående inte har tillträde.

Skadeståndsskyldighet
Hundägare är ersättningsskyldiga om hunden orsakat skada. Detsamma gäller den som mottagit hunden till underhåll (t.ex.
hundpensionat) eller utnyttjande.

Måste jag koppla hunden?
Under tiden den 1 mars till den 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar
hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt. Dessa bestämmelser styrs av jaktlagen och innebär inte att
hunden per automatik alltid måste vara kopplad. I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan
att hunden hålls i koppel.

I Forshaga kommun gäller också att löptikar ska hållas kopplade inom hela kommunen (utom i inhägnat område), att hundar inte
får vistas på begravningsplatser samt att hundar inte får badas vid kommunala strandbad. Inom detaljplanelagt område, kyrko-
gård och vid badplats ska föroreningar efter hundar genast plockas upp.
_______________
Källor: Djurskyddsmyndigheten och Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Forshaga kommun

tjänstehundar). I flera kurser ingår
kunskap om lagar och regler i allt som rör
hund t.ex. att man som hundägare har
s.k. strikt ansvar, när och var man får ha
hunden lös, vad som gäller djurskydd mm.

När det gäller just lagar och regler har
skolan en klar policy: både elever och
personal ska följa dessa. Dessutom strävar
vi efter att utveckla våra elever till att
bli föredömen inom allt som har med hund
att göra. I kursplanerna finns det här som
sagt med och vi tar även upp det utanför
kurserna i olika sammanhang eftersom vi
inte bara är en vanlig skola utan också
ofta fungerar som ”ställföreträdande
föräldrar”. Våra elever har ju inte sina
föräldrar till hands när de kommer hem
efter skoldagen. Precis som i relationen
föräldrar – barn har också vi på skolan
diskussioner med våra elever: det är ju
inte alltid 16-åringen har samma åsikt och
syn på livet som sina 45-åriga gamla
föräldrar… just så är det att växa upp
och ta de första stegen in i vuxenvärlden!

Vi arbetar för att ge våra elever sunda
och demokratiska värderingar med sig ut
i livet där respekt för andra människor
är grundläggande. Vi arbetar också för
att både elever och alla andra boende i
Forshaga ska trivas i den lilla del av Sverige
som för våra ungdomar är ”hemma” under
tre år.
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Levande ljus är placerade i rummet med
himmelsblå väggar. En svag doft av rosor,
lavendel, citron hänger i luften. I mitten
av rummet står en massagebänk. På väg-
garna hänger kinesiska bonader och bil-
der på den mänskliga kroppen och dess
muskeluppbyggnad. På ett bord står en
låda med eteriska oljor. Det här är Gullwis
Aromas lokaler.

Gullwi Isaksson hälsar välkommen och ber
mig sitta ner i en av de två fåtöljerna i
rummet. Hon är diplomerad inom frisk-
vård, hypnoterapi, massage, aromaterapi,
qigong och taiji, med 15 års erfarenhet i
branschen.

I grunden är hon fritidspedagog men in-
tresset för hälsa och välmående har hon
alltid haft.  Hon började fördjupa sig, till
en början för eget intresses skull. Ett fler-
tal kurser avverkades innan hon bestämde
sig för att detta var något som hon ville
ha som yrke. Men några oförstående lä-
kare var också en bidragande orsak.
– Det började egentligen med att jag blev
sjuk och hade oturen att komma i kon-
takt med oförstående läkare. ”Här kan
jag inte få hjälp” var min spontana reak-
tion.
Istället valde Gullwi att själv ta itu med
sitt liv.
– Vi måste bli bättre på att ta hand om
oss själva. Vi bär faktiskt ett individuellt
ansvar över vår egen hälsa, betonar
Gullwi.

Gullwis Aroma har tre inriktningar. Den
första är massage vars behandlingar kan
se olika ut beroende på individens be-
hov.
– Vissa önskar en ren avslappnande be-
handling med lätt beröring medan andra

behöver behandlande massage av ömma
punkter. Det är sällan som en massage är
den andra lik och ofta kombinerar jag
olika läror.
Hon plockar fram något som påminner om
sugproppar.
– Det här är kinesiska gummikoppar som
fästs på kroppen och som med sin sug-
förmåga lyfter upp huden och frigör spän-
ningar som ligger djupt.

Den andra verksamhetsgrenen som Gullwi
arbetar med är hypnoterapi. Hypnoterapi
används av olika skäl men främst för att
behandla olika typer av problem. Det syf-
tar till att ge en djupare kontakt med
sitt känsloliv och få gömda konflikter att
komma upp till ytan. Gullwi talar också
om suggestionsterapi som kan handla om
att förändra vanor, exempelvis att bli rökfri
eller att minska sin stress.

Den tredje grenen är qigong – enkla, lång-
samma rörelser som mjukar upp stela
muskler och stillar sinnet. Qigong är en
flera tusen år gammal lära från Kina och
en viktig del av den traditionella kinesiska
medicinen. Gullwi håller kurser i denna
lära och privat utövar hon qigong i stort
sett dagligen. Men det var taiji som hon
började med.
– Såväl qigong som taiji leder till avslapp-
ning och motverkar stress. Men taiji krä-
ver mer koordination och således kräver
det mer av utövaren, säger Gullwi och
reser på sig för att ge en kort demon-
stration av de båda lärorna.

Vidare berättar Gullwi om sitt intresse
för naturen och dess helande och hjäl-
pande krafter. Hon tillverkar salvor och
blandar oljor och föreläser om hur dof-
terna i dessa påverkar oss.

– Både aromaterapins oljor och qigongens
rörelser är urgamla naturliga metoder som
stödjer våra självläkande processer, för-
klarar Gullwi.

När Gullwi inte befinner sig på sin mot-
tagning är hon ute på arbetsplatser och
håller föredrag och kurser. Intresset är
stort.
– Mitt yrke var ganska ovanligt när jag
började. Numera är det mer accepterat
och människor har mer kunskap och in-
sikt. Dessutom är konkurrensen hårdare.
Idag är vi fler som utövar yrket och det
tycker jag är jättebra, säger hon.

Företaget marknadsförs i hög utsträck-
ning via mun mot mun, vilket är lättare
på en liten ort. Centralt i Deje ligger mot-
tagningen och att verka på hemorten
betyder jättemycket, förklarar Gullwi.
Hon flyttade från Deje några år för att
senare återvända och hon har dessutom
haft verksamhet i Karlstad innan hon
valde att satsa på Deje på heltid. Och
hon trivs utmärkt såväl i sina lokaler som
i sitt yrkesutövande.
– Ibland är det slitsamt men yrket inne-
bär frihet att utvecklas. Målsättningen är
givetvis att leva som jag själv lär, dela med
mig och inspirera andra.

I augusti åker Gullwi iväg på sin andra resa
till Kina. Där ska hon besöka ett
utbildningscenter och få ytterligare för-
djupning i sina kunskaper.
– Allt det som jag arbetar med hör ju fak-
tiskt ihop. Kropp, själ och sinne, säger
hon.

Malin Eriksson
Informatör

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

Gullwis Aroma
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– Jättekul och över förväntan!
Så sammanfattar ägarna till det nystar-
tade företaget Joj Catering, Jan
Leandersson och Mikael Jansson
premiärveckan.

Joj Caterings grundidé är som namnet
antyder en cateringverksamhet som kan
anpassas utefter kundens behov. De står
för mat och dryck och kan tillhandahålla
porslin, personal och transporter.

Men de serverar också lunch alla varda-
gar.
– Såväl privatpersoner som människor som
bor här på Forsgården har varit alldeles
lyriska, säger Jan Leandersson.

De 25-åriga killarna kommer närmast från

Det kokar i köket på Forsgården
Nytt cateringföretag etablerat i Forshaga

Lunchen ska vara en upplevelse! Halvfa-
brikat är bannlyst från menyn, säger Jan
medan han förbereder dagens brödbak.

Valfrids krog i Karlstad. De kände att det
var dags att göra något nytt och eget
och gick därför in i företagarrollerna. De
letade länge efter ett produktionskök
och så fick de vetskap om det här köket
som i många år stått mer eller mindre
oanvänt. Och läget är perfekt enligt dem
själva.

Varför byta Karlstad mot Forshaga?
– Jobbar man med catering i Karlstad så
innebär det mer eller mindre området
Karlstad. Här får vi Forshaga och hela vä-
gen in mot Karlstad. Och lokalerna har
alla förutsättningar för catering-
verksamhet och lunchservering, säger
Jan.

Second hand är en bransch har fått ett
rejält uppsving de senaste åren. Och de
som är på jakt efter de personliga tingen
och de unika möblerna kan göra riktiga
fynd. Pingstkyrkans second hand i Fors-
haga är inget undantag.

Hit kommer människor varje vecka i alla
åldrar och kategorier. Unga, gamla, sam-
lare, nyfikna. Och allt ekonomiskt över-
skott går till behövande.
– Under 2006 blev överskottet cirka 200
000 kronor och pengarna gick oavkortat
till välgörenhet. Några exempel är Vatten-
projekt i Sudan, Kongos kvinnor, alfabe-
tisering i Latinamerika, gatubarn i
Moldavien och kamratstöd i kommunens
skolor, säger Bertil Jonsson, en av för-
samlingens medlemmar och engagerad i
Second hand-butiken.

Drygt 15-20 av församlingens medlemmar
arbetar ideellt i butiken. Några av dem
är Bertil och Eva Jonsson, Matts Larsson
och Siv Söder vilka bjudit Kontakten på
ett studiebesök.
– Du hittar kommunens största bokhan-
del här, säger Eva Jonsson med ett skratt
och visar mig runt i den 225 kvadratme-
ter stora butikslokalen. Totalytan som
församlingen hyr är 350 kvadratmeter in-
klusive lager och verkstad. Här ryms allti-
från möbler, porslin, konst till leksaker,
musik och tekniska prylar.
– Butiken tar emot allt förutom kläder.
Man kan även ringa så kommer vi och
hämtar om det är stora möbler, säger
Matts Larsson.

”Vi ville göra en insats”
– Verksamheten började 1998 eftersom vi

Second hand för välgörenhet

Malin Eriksson

Pingstkyrkans second
hand i Forshaga är anslutna
till PMU Interlife, en
biståndsorganisation som
stöder utvecklingsprojekt
i världen samt bedriver
opinionsarbete med stöd
av Sida.
(Källa: PMU Interlife)

Malin Eriksson

T.v. Bengt Johnsson reparerar tekniska apparater. Andra medarbetare: Birgith Lambert, Ester Olsson,
Elsa Boström, Ulla Jonsson.

kände att vi ville göra en insats för värl-
den och i landet, säger Bertil Jonsson.
Butiken låg först i nuvarande Kanel &
Änglars lokaler men 2004 gick flytten till
rymligare på Geijersgatan.
– Det är en höjdpunkt att stå i butiken,
säger Siv Söder och de andra nickar in-
stämmande.
Samtliga talar varmt om verksamheten och
drivkraften de får av att hjälpa behövande
människor. Dessutom fungerar butiken
som en social träffpunkt för såväl de som
jobbar där som för besökare.

På måndagar mellan kl 10-13 kan man
komma och lämna saker. Butiken har öp-
pet på torsdagar kl 15-18 samt lördagar kl
10-13.
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Albin Karlsson Sköld Elias Nilsson Emelie Nyqvist

Gabriel Olsson Julia LindkvistFelix Gregebo

Klara Eriksson Leander Ytterdahl  Leo Larsson

 Bebisuppvaktningar
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Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla nyfödda och deras familjer som ”en guldkant på sitt politiska
uppdrag”. Hennes besök aviseras alltid, både av BVC och kommunledningskontoret. Med sig till den nya familjemedlemmen
har hon blommor och forshaganallen Älvis.

Pontus Bäckström Thea Hedin Wille Skinnargård

Oscar NilssonOlle NilssonMarcus Nilsson

Lisa Lövberg Louise Eriksson  Lukas Kullstrand
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Lämna in er bygglovsansökan i god tid om
ni tänker bygga i sommar. Om du ska
bygga under våren eller sommaren så kan
det vara läge att redan nu ta reda på om
det krävs bygglov. Det är under den varma
delen av året som de flesta väljer att
bygga och därför kan handläggningstiden
på bygglov bli längre än under hösten
och vintern. Vi på miljö- och bygg-
kontoret i Forshaga vill informera om vad
som generellt gäller när man ska bygga.

Det är plan- och bygglagen, lokala be-
stämmelser som detaljplaner och
områdesbestämmelser som styr vad man
får bygga.

Bygglov
För att uppföra en ny byggnad krävs i
allmänhet bygglov. Likaså kräver till-
byggnader och att använda en byggnad
för ett nytt ändamål också bygglov. Den
ändrade användningen måste emellertid
vara väsentlig som exempelvis från garage
till lager, från bostad till kontor eller från
ladugård till verkstad. Om byggnaden lig-
ger inom ett område som omfattas av de-
taljplan eller områdesbestämmelser krävs
bygglov för vissa ändringar av utseendet
på byggnaden samt för uppsättande av
skyltar och ljusanordningar. Ansökan om
bygglov görs lämpligen på förtryckt blan-
kett som finns att hämta på kommun-
kontoret eller på kommunens hemsida
(www.forshaga.se). De handlingar som ska
bifogas till ansökan är en situationsplan
(tomtkarta) i skala 1:500, med den ansökta
nybyggnation inritad och måttsatt, en
fasad-, plan- och sektionsritning med ut-
vändiga mått angivna. Det går bra att rita
för hand på papper utan ränder eller
rutor så länge ritningarna är skalenliga.
Om nybyggnationen är tänkt att place-
ras närmare tomtgräns än 4,5 meter ska
ett medgivande från berörd granne bifo-
gas.

Bygganmälan
Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte
ska en bygganmälan göras till kommunens
byggnämnd minst tre veckor före bygg-
start. Det gäller när arbetet handlar om
att:
- Uppföra eller bygga till en byggnad,
- Uppföra/anordna eller väsentligen ändra

en anläggning,
- Ändra i en byggnad så att bärande kon-
struktioner berörs eller planlösningen
avsevärt påverkas,
- Installera eller väsentligt ändra hissar,
eldstäder, rökkanaler, anordningar för
ventilation, vatten och avlopp eller
- Underhålla värdefull bebyggelse om det
regleras i detaljplan eller områdes-
bestämmelser.

Bygganmälan ger byggnämnden möjlighet
att förbereda sin tillsyn över bygg-
projektet och ger nämnden tid att pre-
liminärt bedöma kontrollbehovet. Det är
byggherren som ska lämna in bygg-
anmälan. Som en garanti för att byggher-
ren har tillgång till tillräcklig kunskap och
erfarenhet för att uppfylla gällande tek-
niska egenskapskrav ska byggherren nor-
malt utse en kvalitetsansvarig.

Bygglovsfria åtgärder
Det finns särskilda bestämmelser för en-
och tvåbostadshus. I anslutning till dem
får man utan bygglov bygga uteplatser
med mur eller plank som inte är högre
än 1,8 meter. Muren eller planket får inte
sträcka sig mer än 3 meter ut från huset
och inte vara närmare tomtgränsen än
4,5 meter.
Man får också ordna skärmtak över ute-
platser och entréer om taket inte är
större än 12 m2 och inte sträcker sig
närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
Man får även uppföra högst två
komplementbyggnader i omedelbar när-
het till bostadshuset. Byggnadernas sam-
manlagda byggnadsarea får inte överstiga
10 m2 och taknockshöjden inte vara hö-
gre än tre meter. Bygger man närmare
tomtgränsen än 4,5 meter måste berörda
grannar godkänna det. Nekar grannarna
får byggnämnden pröva åtgärden genom
att man lämnar in en ansökan om bygg-
lov.

Strandskydd
Hur stort området som är skyddat runt
en sjö eller ett vattendrag varierar. I
Forshaga kommun är det i de flesta fall
100 eller 150 meter. Har man önskemål
om att bygga inom ett strandskyddat
område ska man ansöka om strandskydds-
dispens. En tumregel för att veta om ett

vattendrag är strandskyddat eller inte är
att om det är tillräckligt stort för att vara
markerat med dubbla linjer på den eko-
nomiska kartan så är det strandskyddat.
Vattendrag behöver inte vara speciellt
stora för att vara strandskyddade. Många
bäckar är till exempel skyddade.

Värmepumpar/borrning
Anmälan om borrning och installation av
värmepumpar görs till miljö- och bygg-
förvaltningen

Välkomna att kontakta oss!

Går du i byggtankar?

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2007
FORSHAGA-DEJE

HYRESGÄSTFÖRENING

Torsdag 29 mars kl. 19
i

 Forshaga Folkets Hus
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
•Valberedningens förslag till styrelse

• Övriga frågor
• Vi bjuder på förtäring

• Underhållning

Anmäl dig senast den 23 mars till

Monica Johansson: 054 - 87 40 84
Sven-Erik Berggren: 0552 - 105 22
Anna-Stina Hellinge: 0552 - 419 09

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för Forshaga-Deje
Hyresgästförening

Dagordning och verksamhets-
berättelsen delas ut på mötet

Carl Karlsson
Byggingenjör

054 - 17 20 90

Maja H Hallberg
Byggingenjör

054 - 17 20 90

Ann-Marie Kvarnström
Förvaltningssekreterare

054 - 17 20 35
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Den tredje lördagen i månaden, i 34 år
och några månader, har en trogen skara
samlats för att köra runt i Forshaga
kommun och samla in papper.

Från nio till ca fyra på eftermiddagen
har ca 10 – 15 personer i olika
konstellationer varit engagerade. Med bil
och släpvagn, i början hade vi tillgång
till sopbilen, har de kört olika rundor
för att samla in papper som ställts ut
längst gatorna, i soprum och i
kommunhuset. Vid lunchtid har det
serverats soppa och våfflor i
Missionskyrkan, för att hämta ny energi
och få möjlighet till lite snack och nytt
mod. För några är detta ett viktigt
styrketräningspass – 168 ton papper
samlades in under 2006.

De senaste åren har mängden papper
minskat eftersom det finns många olika

I 35 år har SMU samlat papper!

möjligheter att slänga papper idag. Men
för varje ton papper som slängs till
återvinning sparas 14 fullvuxna träd!

Det innebär, om vi räknar utifrån årets
insamling, att SMU under de 35 åren gjort
en miljöinvestering av 82 320 träd. Då ska
vi ta med i beräkningen att insamlingarna
under de 20 första åren var kanske det

tre dubbla, vilket i runda tal skulle kunna
innebära 140 000 fler träd. Detta har vi/
ni alla forshagabor som ställt ut papper
del i!

Nu har tiden kommit då orken och priset
på papper minskat och vår energi kanske
ska läggas på annan verksamhet inom SMU
och församling. Så insamlingen den 17
februari var den sista i SMUs regi och
historia.

Tack alla forshagabor, scout-,
nyingföräldrar och andra engagerade som
gjort detta arbete möjligt för SMU och
den globala hälsan. För visst är det viktigt
att vi värnar miljön och hushållar med
jordens resurser. Nu får ni hitta nya vägar
för det ansvaret.

Tidningar liksom förpackningar och små-
batterier lämnas i containrarna på kom-
munens återvinningsstationer samt på
återvinningscentralen Katrineberg.
Containrarna med tidningar töms av
Ragnsells och de kommer i fortsättningen
att tömma dem oftare.

Ur energi och miljösynpunkt är det vik-
tigt att så mycket som möjligt återvinns
för att bli nya produkter. För att und-
vika att kommunen får betala mer för
leverans av hushållssoporna till Heden i
Karlstad, vilket kan öka hushållens
renhållningsavgift, är det betydelsefullt
att alla sorterar sitt avfall. Alla konsu-
menter är skyldiga att sortera produk-

Vad gör vi med tidningarna nu?
ter som lyder under producentansvar,
d.v.s. förpackningar, returpapper, elektro-
nik, batterier, bildäck och bilar.

Visste du att kuvert inte ska läggas till-
sammans med tidningarna? Orsaken är att
limmet i kuverten ställer till problem för
återvinningsföretaget. Släng därför alla
kuvert i hushållssoporna.

Läs mer om avfall och sortering på kom-
munens hemsida och i miljöalmanackan.

Morgan Häggbom
planeringsingenjör gator/VA

054 - 17 20 38
morgan.haggbom@forshaga.se

Forshagas Kvinnliga Företagar-
förening håller årsmöte på

Activum i Deje
tisdag 20/3 kl.19

Anmälan senast den 19/3 till:
deje@adcenter.nu

Tel.0552-41960 alt. 070-5597126 Eva
Fax.0552-41961

Titta in på www.fkff.se för mer
information.

Forshagas kvinnliga företagarförening
anordnar träffen i samarbete med

Forshaga kommun

Vintern är här med snö och kyla,
och man tror att alla sommar-
aktiviteter har gått i vila. Fors-
haga PRO:s glada boulegäng är
dock ett undantag.

Två eldsjälar har hållit en kurs om
laganda och lärt våra spelare mas-

sor av spelregler. Vi har läst i sex mån-
dagar med ett kunskapsprov som av-
slutning. Vi är dom första som har
certifikat i Värmland.

Är du med i PRO och nyfiken på
boule, besök oss när snön har för-
svunnit. Vi spelar måndag f.m. och
tordag e.m.
Varmt välkomna!

Årsmöte

Nyfiken på boule?

Sandor Budai
Forshaga PRO

Gunnel Rosenkvist
Pastor i Forshaga Missionskyrka

054 - 87 23 90
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Nu är eleverna på Dejeskolan igång med
repetitioner till den årliga vårshowen.
Traditioner är viktiga och en av äldsta i
Dejeskolan är högstadiets show. Många
är de som väntar på sin chans att få agera
inför publik och då man går i åk 8 och 9
får man äntligen vara med - om man törs.
En del är med trots att de inte törs och
för dessa är nog showen extra rolig - ef-
teråt! Detta eftersom det i regel blir
succé!

Det är viktigt att få göra något annat än
teori och teater har visat sig vara rätt
forum för många som kanske annars ham-
nar lite i skymundan. Vem vill inte stå i
strålkastarljusen och bli skrattad och
applåderad åt?
Okej, vissa vill inte. Några arbetar hellre
med dekor. En lika viktig uppgift om
showen ska bli bra. De senaste åren är
det skolans Konstgrupp som bidragit med

Arbetet med
Dejeskolans vårshow
i full gång

sitt skapande och ibland
även enstaka elever utanför
denna - som frivilligt hjälper
till.

Intresset för show-
traditionen är stort och
varje år kommer, utöver per-
sonal, klasskompisar och för-
äldrar, även gamla elever till
Folkets Hus i Deje för en
nostalgitripp. Inte sällan är
det tidigare showelever som
sitter i publiken och flinar.
Kanske längtar de tillbaka
och naturligtvis tycker de att
deras egen show var bättre.
Så kommer årets showare
tycka också. Dom är ju re-
dan bäst! Men som jag nämnt
tidigare, så är alla som hjäl-
per till med kringarbetet nog

så viktiga. Detta gäller även de elever som frågar om
showen och nyfiket engagerar sig i temat och kikar
in på skolans hemsida både innan och efter showen
spelats upp. Årets show spelas upp under vecka 14
(två kvällsföreställningar) - så ni kan redan nu pla-
nera in tisdag eller onsdag kväll i almanackan...

Tillsammans håller alla en levande tradition i liv - en
tradition som hjälper till att göra tillvaron i skolan
både mer trivsam och lite mer komisk.

Niclas Bodin
Lärare och manusförfattare

0552-447  22
niclas.bodin@forshaga.se

Värmlands största
UKM-festival!

Lördagen den 10 mars
klockan 18

Centralhallen,
Forshaga

Publikinsläpp från
ca 17.30

Entré: 8-19 år 15 kronor
Vuxen 30 kronor

Över 100 medverkande ungdomar på scenen
 och i konstutställningen bjuder dig

på en jättelik kulturupplevelse!

Fjolårets publikrekord på 850 personer är i fara!
Missa inte årets kulturfestival när Ung Kultur

Möts i Forshaga!
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Torsdag 1 februari firade vi på Sagopark-
ens förskola att vi funnits i fem år. För-
skolan består av två avdelningar
Lönneberga och Villa Villekulla och är
beläget i Forshaga Folkets Park, där vi
haft stor glädje av den fina utemiljön. Vi
började dagen med att pynta förskolan
med balonger och serpentiner tillsam-
mans med barnen. Därefter blev det ”ja
må den leva” och tårtkalas. Även föräld-
rar och syskon var inbjudna till kalaset
och bidrog till att göra kalaset trevligt
och lyckat.

För alla UKM-
deltagare och andra
intresserade mellan

13 och 20 år

Självmål
En enmansföreställning
av och med Håkan Jäder

Lördag 10 mars klockan 14-15
Centralskolans matsal

Fri entré!

Sagoparkens förskola 5 år

Personalen på Sagoparken
054-17 22 32

Vi på Sagoparken hoppas och tror att de
kommande fem åren kommer att bli minst
lika roliga och stimulerande som de som gått.

Den 22 februari anordnade Forshaga
Idrottsskola (FIS) en resa till Dömle skid-
backe för att de mindre barnen på
Skivedsskolan skulle få prova på att åka
slalom. Intresset var stort! Av dem som
är med i FIS och som går på Mellan-
gården, Norrgården, Sörgården och Hem-
gården på Skivedsskolan hade 44 barn
anmält sig. Och samtliga såg ut att trivas
i Dömlebacken.

Även resan till slalombacken blev en upp-
levelse för barnen. Det var Färjestads
hockeybuss som rullade in på skolgården
och hämtade upp alla barnen och le-
darna, till mångas förtjusning.

FIS fixade en dag
på skidor för skolbarn

Till vänster, Alva fick hjälp av pappa Ove med skidorna.
Felix provade snowboard och Elma och Felicia testade
Dömlebacken med pulkor.

Många tappade hakorna när
Färjestads hockeybuss rullade in på
skolgården.

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Skollunch
Deje & Forshaga

Vecka 10 (8-9 mars)
Tors: Fisk Florentin, kokt potatis
Fre: Ugnstekt falukorv, stuvade
makaroner

Vecka 11 (12-16 mars)
Mån: Chicken a la King, ris
Tis: Köttbullar, potatismos
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg
Tors: Potatisbullar/Blodpudding,
lingon
Fre: Ugnstekt fisk, filsås, kokt
potatis

Vecka 12 (19-23 mars)
Mån: Skinksås, pasta
Tis: Stek i ugn, sås, potatis, gelé
Ons: Korvgryta Yokohama, ris
Tors: LOV
Fre: Pannkaka, Sylt

Vecka 13 (26-30 mars)
Mån: Pepparrotfisk, ärter, potatis
Tis: Köttfärs i ugn, sås, potatis,
lingon
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg
Tors: Köksbuffé
Fre: Horn Pers gryta, Crème
fraiche, potatis

Vecka 14 (2-6 april)
Mån: Fiskbullar, kokt potatis
Tis: Chili con carne, ris
Ons: Påskbord
Skärtorsdag: Köksbuffé
Långfredag: LOV

Vecka 15 (9-13 april)
PÅSKLOV

Vecka 16 (16-20 april)
Mån: Pannbiff med lök, potatis
Tis: Korv, potatismos
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg
Tors: Tonfisk Thai, pasta
Fre: Lasagne

Vegetarisk maträtt serveras
dagligen.Till varje måltid serveras

råkostbuffé, mjölk,
hårt bröd och smör.

Med reservation för ev. ändringar.

Vecka 10 (8 - 11 mars)
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 11 (12 - 18 mars)
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 12 (19 - 25 mars)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor. Bärsoppa
Onsdag: Stekt strömming, potatismos, rårivna morötter. Frukt
Torsdag: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm och mjölk
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Fiskgratäng, sås, potatis, grönsaker. Bärsymfoni och grädde
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 13 (26 mars - 1 april)
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: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 14 (2 - 8 april)
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
Långfredag: Helgmatsedel
Påskafton: Helgmatsedel
påskdagen: Helgmatsedel

Vecka 15 (9 - 15 april)
Annandag påsk: Helgmatsedel
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

14
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Forshaga
Mån-ons 10-19
Tors - fre 10-16

Deje
Mån & ons 14-19
Tis & tors 14-17

Fredag 10-14

Visste du att man kan låna böcker on-line på biblioteket. Man kan både läsa och lyssna samtidigt.
Man kan ladda ner till PC eller handdator. Kom in om du vill veta mer.

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

4 april kl 9:30-11 Frukostklubben i
Forshaga församlingshem ”Nils Frykmans

sånger” med Helena Thorsson och Gunnar

Sundström

6 april kl 21-01 Dans i Forshaga folkets
hus Mona Gs (Direkt i SR P4)

9-15 april PÅSKLOV i Forshaga kommun

11 april kl 9:30-11 Frukostklubben i
Forshaga församlingshem ”I hem och

helgedom” kyrkoherde Jan Piscator

berättar och läser dikter av Helena

Hedqvist

14 april kl 9 Hundutställning i Ängevi
ishall, Forshaga Svenska Dvärghunds-

klubbens nationella utställning i Forshaga.

Läs mer på www.sdhk.net

14 april kl 21-01 Dans i Forshaga folkets
hus Danslaget

8 mars kl 9 Barnteater i Forshaga folkets
hus, Forshaga Filiokus Fredrik med Jorden

Runt ”Rolig fakta om världen blandas med

tokiga trollerier och glada sånger” 3-10 år

Entré: 25 kr Biljettbokn.: 054-87 30 40

8 mars kl 18:30 Öppet hus i Ordenshuset
Hvilan, Forshaga Underhållning av Petson

Boys från Hagfors Kaffeservering Inträde:

25 kr/person Arr: Lf 1032 Myran IOGT-NTO

10 mars UKM-festival, Forshaga

16 mars kl 16 Innebandy Div 2, dam,
Forshaga GS86 - Lesjöfors/Filipstads IBK,

Grossbolshallen

17 mars kl 21-01 Dans i Forshaga folkets
hus Chiquita

31 mars kl 9 ”Kvinnofrukost”, Forshaga
missionskyrka med författarinnan Elise

Johansson

31 mars kl 21-01 Dans i Forshaga folkets
hus Drifters

18 april kl 9:30-11 Frukostklubben i
Forshaga församlingshem, Forshag ”Toner

och Töling” verser, berättelser och musik

med Eva och Bert Deivert

21 april kl 10-16 Loppmarknad på
Forshaga hembygdsgård

22 april kl 15 Vårkonsert med Dejefors
musikkår, Deje Folkets hus

25 april kl 9:30-11 Frukostklubben i
Forshaga församlingshem Musik-

underhållning, Bengan Swingers med Maud

Bibliotekens öppettider:Boktips från Biblioteket
Bellas Band
Dömstedt Tomas
Bella sitter ensam och
spelar trummor hemma
i garaget. Hon dröm-
mer om att vara med i
ett band. Men hon vet
inte något bra band

Det brinner! Bok och talbok(Daisy CD)
Trenter Laura
Det brinner uppe i ödetorpet!
Frida och Isabelle ser skräckslagna hur
hela torpet står i lågor – det är ju deras
fel, eller…? De svär på att aldrig, aldrig
berätta för någon vad de vet.
Men när poliserna hittar skelettdelar i
askan börjar mardrömmen på allvar: nå-
gon har blivit innebränd i elden!
Är det denne ”någon” som smyger kring
deras hus på nätterna?

En riktigt spännande sträckläsarbok

Är du alldeles rysk?
Skott Staffan
Roande, hemska och ibland lärorika be-
rättelser om det Stora Ryssland, plus
några andra länder på vägen dit – svenskt
och ryskt i färgstark blandning. Till de
svensk-ryska angelägenheterna hör den
famösa Jangfeldtaffären som handlar om
fyra Malevitjtavlor med ett marknadsvärde

på tillsammans 500 miljoner kronor. Fick
Bengt Jangfeldt dem verkligen som gåva
av konstsamlaren Chardzjijev? Ett tidigare
inte redovisat vittnesmål från en slavist-
professor i Wien kastar nytt ljus över af-
fären, som redovisas kronologiskt.Annat
rysk-svenskt: var det verkligen svenskar
som ”grundade Ryssland”? Från den
gruvliga sovjetiska epoken: förbluffande
detaljer om Stalins lille bödel Jezjov. Vad
sa världsviolinisten David Ojstrach till
världscellisten Rostropovitj när han var
säker på att de inte var avlyssnade? Och
vem har skildrat helvetet i Gulag så att
Solzjenitsyn bugade i vördnad? Vad lärde
Hitler sig av Lenin och Stalin? Hur står
det till i Baltikum (”forna sovjetiska re-
publiker”) efter befrielsen 1991? Detta
och mycket mer i en ny bok av Sveriges
mest underhållande skildrare av Ryssland.

som behöver en trummis. Därför finns det
bara en sak att göra – starta ett eget
band.

Att spela är det skönaste som finns. Men
att ha ett band är inte det
lättaste som finns..

Och Bella har ju annat än bandet att
tänka på också. Som Isak. Isak kan inte
spela någonting alls. Tyvärr. Men han är
världens finaste och tittar på Bella med
sina mörka, glittriga ögon…

En rolig, lättläst och mysig bok som ger
en härlig känsla i kroppen.
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På Centralskolan i Forshaga jobbar man
med någonting som kallas föreningstid,
som bygger på entreprenörskap och där
elevens egna idéer är drivkraften. Man
låter elever i år 7-9 arbeta med det de
själva är intresserade av genom att bilda
föreningar kring sina intressen. Resulta-
tet av detta arbete visades upp för såväl
övriga elever på skolan som för allmän-
heten under två dagar i mitten av februari
i Forshaga Folkets hus. 24 föreningar

samsades om mässutrymmet och delta-
gare från de allra flesta föreningarna var
på plats för att berätta om just sitt in-
tresse. Att medverka i Centralskolans
show, som under de båda dagarna spela-
des upp inte mindre än fem gånger, var
också resultatet av ett 80-tal engagerade
ungdomars slit under sin föreningstid. En
show som främst kommer att kommas ihåg
för enastående sång och musikinsatser.

Mattias Sköld
Informatör

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

Engagemang som smittar
Centralskolans föreningsmässa och show

Anders Wärnevall pratade sig varm för fixa-
rna i MEK-föreningen

Ida Sandin och Josefin Hellström berättade att den konstigaste av alla kakor de bakat
i Kakföreningen var chock-gröna, och ganska goda.

Konferenciererna var skickliga att lotsa
puliken genom showen. +++++ betyg

”så stod den bara där -en mur mellan
mej och den jag hade kär” Malin Orre
och Elin Skans Thåstömtolkning tände
publiken

Broder Daniel a lá Central. Amanda Unger
sjöng och Jennifer Sjöö kompade

Frivolter och andra gymnastiskt avance-
rade trick underhöll bl a André Maxstadh
och Fredrik Karlgren i föreningen X-treme
mässbesökaren med. Grymt, sa under-
tecknad!
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Fredagen den 19 januari åkte 138 före-
tag och kommunala verksamheter från
sex Värmlandskommuner till NUTEK i
Stockholm för att miljödiplomeras. Med
allt större miljökrav på företag, stora som
små behövs den här typen av arbete mer
och mer. De stora miljöledningssystemen
är både tidskrävande och dyra men me-
toden som Forshaga FöretagsCentrum
och Miljö- och byggförvaltningen i Fors-
haga kommun arbetat fram tillsammans
med NUTEK är enklare. Den utgår från
samma modell som de stora systemen.
Skillnaden är att den skräddarsytts för
att passa små företag.  Målet för delta-
garna är att de ska ha:
– Genomfört en miljöutredning.
– Formulerat och antagit en miljöpolicy.
– Tagit fram ett förbättringsprogram.
– Genomfört några av de åtgärder som
föreslagits i förbättringsprogrammet.
– Producerat ett reklammaterial där miljö-
anpassade produkter/tjänster lyfts fram.

Stora effekter
Miljö- och byggförvaltningen chef i Fors-
haga, Åke Sjöberg, berättar om åtgär-
derna som genomförts av företagen i
Forshaga kommun:
– Totalt har 171 dokumenterade miljö-
åtgärder genomförts under 2006. En del
stora, andra små, en del dyra och andra
billigare men tillsammans har de stora
miljöeffekter. Sammanlagt har 580 åtgär-
der genomförts sedan 2001. En del av
det som gjorts är så självklart att man
undrar varför man inte gjort det tidi-
gare men i och med att företagarna har
gått miljökursen har man gjort slag i sa-
ken och utfört åtgärderna. Vi har upp-
rättat en idébank som man kan kika i för
att se vilka åtgärder andra har gjort. I

huvudsak har det här arbetet varit en-
bart positivt, säger Åke Sjöberg.

Ständiga förbättringar
En grundläggande tanke med ett miljö-
ledningssystem är att det ständigt ska
förbättras. När en åtgärd är avklarad ska
man ta sig an nästa. På det viset blir miljö-
arbetet en ständig förbättringsprocess
vilket Johnny Grundahl, VD för Forshaga
FöretagsCentrum påpekade.
– Nu ska ni få era diplom men det gäller
att fortsätta miljöarbetet efter detta.
Annars kan det lätt bli en produkt som
hamnar på bokhyllan. Därför är det jätte-
viktigt att vi behåller kvalitén på
miljötänket fullt ut nu. Det är viktigt att
göra så som vi säger och ha ett miljö-
ledningssystem som fungerar, säger Johnny
Grundahl.

Miljötänket i vardagen
Världsnaturfondens generalsekreterare,
Lars Kristofersson kom till NUTEK för att
dela ut diplomen. Innan han tog tag i
utdelningsarbetet sade han några väl
valda ord.
– Miljöfrågorna ligger i tiden, inte minst
klimatfrågorna. Vi måste göra saker, stora
saker, för miljöns skull nu. I valet var miljö-
frågorna ganska frånvarande tyvärr men
de kom tillbaka sedan. Nu säger till exem-
pel Mona Sahlin att hon vill göra miljö-
frågorna till en politisk huvudfråga. Vi
behöver ta in miljö i vardagen, i det vi
alltid tänker på så att vi ”mainstreamar”
den, sa han.Allt vi människor gör har in-
verkan på miljön på något sätt. Maten vi
äter, våra kläder ja allt som produceras
har effekter på skog, hav, mark, luft, djur
och växter. Ju mer konsumtionen ökar
desto större avtryck gör vi i naturen.

Miljödiplomerade företag i Forshaga
Fredagen i huvudstaden avslutades på
Wallmans Salonger där artisterna är per-
sonalen, eller om det är personalen som
är artisterna…? Mycket trevligt var det i
alla fall och en lyckad avslutning på ett
viktigt arbete. En särskild eloge ska buss-
chauffören ha som tog hem alla resenä-
rerna helskinnade genom lördagens snö-
storm.

Cicci Wik
Cvea Kommunikation

www.cvea.net

Miljödiplomerade företag
i Forshaga kommun:
Bildanalys, Bylunds Tvätt AB, Captain
Kiwi, Cellcomb, Deje Bruk, Dejeträ AB,
Delvärns Måleri, Firma Ewa Johansson,
Forshaga  Dentaldepå AB, Forshaga
foto, Forshaga Färg, Forshaga
Företagscentrum Forshaga Hotell,
Forshaga kommunförråd, Forshaga
Måleri, Forshaga Svets och smide,
Forshaga Åkeriservice AB, Frödins rör
AB, Glasjouren AB, Grens Bil och
Bärgning AB, Hem- och Konsument-
kunskap, Hästhoven, KåGe-produkter,
Lyftblockservice Forshaga AB, Miljö-
och Byggnadsförvaltningen,
Molanders Gräv- och traktorservice
AB, Montagetjänst Bodin & Co AB,
Myreback Maskin AB, Mölnbacka
Ungdomshem AB, N. o Ö. Ulleruds
kyrka, Naturlig Hudvård, Oljeservice
Olsäter AB, Olsäters Såg AB,
PalleMedia, Pallins Åkeri, Snickarhuset
AB, Solåkers Förskola, Sportfiskecenter,
Take-Off Reklambyrå AB, VA-
avdelningen
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Deje Simsällskap har genom en statlig
satsning på ungdomsidrotten fått
möjlighet att vända sig speciellt till
grupper av ungdomar som är
underrepresenterade i simidrotten idag
och kan ha svårt att vara aktiva utan
särskilt stöd. Med en världs- och
olympiamästare som Anders Olsson i
klubben är det naturligt att bjuda in fler
funktionshindrade att pröva på
simträning. DejeSS har dessutom sett ett
antal utmärkta simmare med

Årets stora händelse på Ju-jutsufronten
i Värmland har gått av stapeln. Helgen
den 10-11 februari samlades ett trettio-
tal ju jutsukas, för att träna under Riks-
instruktör, Anders Bergströms ledning.

Som ”vanligt” var träningen helt lysande,
när Anders formligen proppade oss fulla
med helhet, detaljer och justeringar av
tekniker från gult till svart. Anders som
har 6 dan, och därmed en av de högst
graderade i Sverige, är också fadder till
Forshaga Ju-jutsu klubb. Han höll ett högt
tempo från morgon till kväll, och med en
outgrundlig klurighet i blicken, jagade han
oss att höja kvalitén på våra tekniker.

Roligt att nämna är också att lägret som
för andra gången i klubbens historia hölls

Simutveckling i Klarälvdalen
– en satsning på invandrare/flyktingar och funktionshindrade

Jörgen  Lundberg
Ordförande Deje Simsällskap

invandrarbakgrund växa upp och vill nu
ta tillfället i akt att göra en större
rekryteringssatsning bland de nya (eller
blivande) svenskar som finns i kommunen
och som är sugna på att utveckla sina
simfärdigheter.

Projektet ”Simutveckling i Klarälvdalen”
skall integrera ungdomar mellan 7 och
20 år från dessa båda grupper i
simklubbens ordinarie verksamhet. Av icke
funktionshindrade krävs att de kan simma

minst 25 meter. En viktig uppgift för
projektet är att minska kostnaderna för
träningen och att hjälpa till med resorna
till och från simhallen. Ingen ska behöva
avstå för att familjen saknar ekonomiska
möjligheter.
Intresserade kan ringa chefstränare Hans
Hougaard på tel. 070-7297865 eller skicka
ett mail till info@dejess.se

under två dagar hade rekord i antalet
deltagare. Dessa kom från klubbar runt
om i närområdet. Alingsås ju-jutsu klubb
kom för andra året i rad, medan bland
annat Lidköping och Barkarby var hos oss
för första gången, och som det lät på
dem, inte för sista gången.

Lördag kväll samlades de flesta på Bamboo
Restaurang för att låta musklerna vila lite,
åtminstone dom nedanför käken. Vi åt
gott och ljög ihop historier för varan-
dra.

Sammanfattningsvis kan vi nog alla skriva
under på att detta är en av årets höjd-
punkter avseende kvalitativ och rolig
jutsuträning kombinerat med social ge-
menskap mellan oss mindre klubbar.

Vi ni ha riktigt roligt, så ska ni prova på
Ju-jutsu hos Forshaga Ju-jutsu klubb!

Denna termin har vi även nybörjarträning
för barn/vuxna över 14 år, på måndagar
och onsdagar kl.19-20 i Skivedsskolans
gymnastikhalls källare där vi har vår Dojo
(träningslokal).

Allt som behövs de första gångerna är
oömma gymnastikkläder med långa ben
och ärm. Samt ett glatt humör.

Mer information hittar ni på
www.forshaga-jujutsuklubb.com

Anders Bergström 1 dan.
(Skribenten och hans namne, i texten angivne
instruktör, är EJ samma person, reds anm.)

Teknikläger i Forshaga
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Majblomman är en barnhjälps-
organisation som vill förbättra barnens
villkor i Sverige. Vi gör det genom eko-
nomiska bidrag till enskilda barn. I Fors-
haga kommun delade vi ut 20 000 kro-
nor förra året. Pengarna går exempelvis
till glasögon, examenskläder, skor, cy-
kel och liknande vardagsnära behov.

Främst på herrsidan, men alla
stämmor är välkomna!

Vi sjunger i Missionskyrkan
torsdagar kl 19

Kontakta körledare
Lars Bäckman, 158733

Eller ordförande
Henrica Liljenzin, 871161

VÄLKOMNA!!!

Majblomman – Barnens blomma
Som rubriken säger är idén att barn i ål-
dern 9 – 12 år säljer Majblommor för att
hjälpa barn på sin egen ort.

Målsättning för hela landet
och för Forshaga
Majblommans mål är att till vårt 100-
årsjubileum 2007 kunna sälja en blomma

Styrelsen (fr v) Alice Jonsson (kassör) 054-87 22 66, Lena Pettersson (sekr) 054-87 33
44, Ingrid Ericsson (ordf) 054-87 26 31, Irma Ellström 0552-416 54, Ing-Britt Borg 070-26
94 715, Yvonne Nilsson 054-87 22 32, Lena Karlsson, 054-87 14 28. Saknas på bilden
Annette Jonsson 0552-201 36

till var och en som bor i Sverige,    d v.s.
9 miljoner blommor. Vårt lokala mål här i
Forshaga är ca 11 500
– en blomma till varje forshagabo!

Ansökningsblanketter finns på Maj-
blommans hemsida (www.majblomman.se)
men det går också bra att vända sig till
någon i styrelsen.

Text: Alice Jonsson
Kassör

054-87 22 66

Foto: Bengt Jonsson

Varje år anställer kommunen ett an-
tal ungdomar på praktikarbete. Det
är ungdomar som är födda 1991 som
är den prioriterade gruppen i år. Äldre
ungdomar kan också söka och då ges
företräde till dem som inte haft an-
ställning tidigare.

Just nu pågår en inventering av arbets-
platser så att vi vet vad som kommer
att kunna erbjudas på ansöknings-
blanketten. Håll utkik, annons kommer
i nästa Kommunkontakten och på Fors-
haga kommuns hemsida i slutet av april.

Då kommer även ansökningsblanketter
att finnas ute. Ansökningar ska sedan
ha inkommit senast 24/5.

Leif Larsson
Arbetsledare AIC

0554 - 121 56
leif.larsson@forshaga.se

Sommarjobb

Påsklovsschema
på Café Träffen!

Skärtorsdag
Påskbuffé

Tisdag 10/4
Skidor (i mån av snö)

Onsdag 11/4
Film + Nachokväll

Torsdag 12/4
Karaoketävling

Fredag 13/4
Texas Holdém o turdag

Lördag 14/4
Badresa

Med reservation för
vissa ändringar!

Anmälan och betalning
till aktiviteter sker till personal

på Träffen!!!

Väl mött!!!

Öppen förskola
på Familjecentrum Träffen i Forshaga

För barn mellan 0-6 år, onsdagar och torsdagar kl 10 - 14

Mer info kontakta: Kerstin Torgå tel. 054 - 17 21 06

Välkommen!

Det glada sångsällskapet
DAMER OCH HERRAR

I FORSHAGA
BEHÖVER FÖRSTÄRKNING
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Årets upplaga av Teaterpackets revy ut-
spelar sig på hotellet i Forshaga. När
norska investerare försöker hitta till Kil
för att bygga ett tropikhotell men istäl-
let hamnar på hotellet i Forshaga, ser
kommunalrådet Angelica Rage sin chans.
Hon övertygar dem om att Elvis bor på
hotellet vilket får dem att stanna.

För att hitta den bästa Elvis-kopian an-
ordnar kommunalrådet en Idol-tävling och
tar hjälp av jurymedlemmarna Kishti
Tomita och Claes af Geijerstam.
Centerpartisten Sten Myreback, spelad

av Roger Nilsson gör ett tappert försök
med sin låt Skogsmaskin.

Andra lokala och nationella kändisar och
ämnen dyker upp och igenkännings-
faktorn är hög. Susanne Jonsson gör en
strålande tolkning av kommunalrådet. Fi-
guren Britta (också spelad av Susanne)
finns med även i år, nu jobbar hon som
hygientekniker på kommunhuset och av-
slöjar såväl personalens toalettvanor som
var hon gjorde av den stulna lax-skulptu-
ren på Deje torg.

Teaterpackets revy 2007
Teaterpackets revy blir bara bättre och
bättre för varje år som går. Det finns en
tydlig tråd i stort sett genom hela före-
ställningen. Manuset känns välarbetat
och genomtänkt, scenografin likaså och
skådespelarnas sångprestationer är minst
sagt imponerande. Tack för en trevlig
afton!

Malin Eriksson
Informatör

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

Arbetet med Dag för Dag är igång och nu
är det hög tid att planera turismsäsongen
i kommunen.  Har du ett evenemang mel-
lan juni-september att presentera i
evenemangskalendern? Vi vill veta!

Dag för dag-kalendern sprids i hela
Karlstadsregionen och informationen är
kostnadsfri. Evenemangen publiceras
också på varmland.org, forshaga.se un-
der turism & evenemang samt i Kontak-
ten.

Ann Johansson
Turistbyrån

054-17 20 75
ann.johansson@forshaga.se

Vi behöver uppgifter om ditt evenemang
senast den 11 april och kan skickas till
undertecknad. Du kan också anmäla det
direkt på vår evenemangskalender på
webben.

Mer information lämnas av undertecknad.
Soliga hälsningar

Evenemang
efterlyses till
Dag för Dag-
kalendern 2007

Bilden visar
Dag för Dag 2006

I Idol-castingen för att hitta den bästa Elvis-kopian
ställer politikern Sten Myreback upp, här gestaltad
av Roger Nilsson i vackra trikåer. En annan uppse-
endeväckande figur är städerskan Britta, spelad av
Susanne Jonsson som lockar publiken till skratt.

49279mars2.p65 2007-02-26, 10:1320



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E500200027005000720069006E0066006F0054007200790063006B005F00760031002E00360027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006E00E40072002000640075002000760069006C006C00200073006B0061007000610020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006D006500640020006800F6006700720065002000620069006C0064007500700070006C00F60073006E0069006E00670020006600F60072002000700072006500700072006500730073007500740073006B0072006900660074006500720020006100760020006800F600670020006B00760061006C0069007400650074002E0020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740065006E0020006B0061006E002000F600700070006E006100730020006D006500640020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000520065006100640065007200200035002E003000200065006C006C00650072002000730065006E006100720065002E00200044006500730073006100200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E0067006100720020006B007200E400760065007200200069006E006B006C00750064006500720069006E00670020006100760020007400650063006B0065006E0073006E006900740074002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


