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Forshaga kommun uppnådde 2006 ett re-
sultat på 15,2 mkr vilket medför att

- samtliga investeringar har kunnat
skattefinansieras

- och istället för nyupplåning så har
kommunen amorterat på de lång
fristiga lånen och låneskulden upp
går nu till 14,7 mkr (31mkr 2005)

Det är ett viktigt resultat som bidrar till
ett bra utgångsläge inför investeringen i
lärcenter på totalt 165,3 mkr, som till
största delen kommer att lånefinansieras.
När lärcentret står klart kommer kostna-
derna för drift- och underhåll att minska,
men samtidigt ökar kostnaderna för av-
skrivningar och räntor.

Ett mått som brukar användas för att be-
döma kommunens ekonomi är
nettokostnaderna exkl avskrivningar i för-
hållande till skatteintäkter och finans-
netto. För Forshagas del gick 91% åt till
kostnader inom driften. 90% är ett lång-
siktigt mål.

Soliditeten visar hur stor andel av de to-
tala tillgångarna som kommunen själv äger,
dvs. det egna kapitalet i förhållande till

de totala tillgångarna. För 2005 uppgår
soliditeten till 72% och det är en ökning
jämfört med 2005 då soliditeten var 69%.

Årets resultat påverkas positivt av en god
utveckling av skatteintäkterna enligt se-
naste taxeringsutfallet som avser 2005 och
av en prognos om ett positivt slutligt ut-
fall även för 2006. Från 2006 gäller ett
nytt pensionsavtal KAP-KL och en
engångseffekt av avtalet innebar lägre
pensionskostnader 2006. Beroende på
lågt ränteläge och av att kommunen inte
behövt låna i den utsträckning som pla-
nerades har kostnadsräntorna inte blivit
så höga som budgeterades.

Resultatet för nämnderna:
Kommunstyrelsen        0,5 Mkr
Barn- och utbildningsnämnden  -1,0 Mkr
Social- och omsorgsnämnden     -0,2 Mkr
Miljö- och byggnadsnämnden      0,1 Mkr

Den totala avvikelsen mot budget är –0,6
och det motsvarar endast ca 0,1% av
nettokostnaderna.

Kommunen har budgeterat med ett re-
sultat på 4,0 mkr för 2007 och för att nå
dit är uppföljningar av stor vikt. Utveck-

Årsredovisning 2006 lingen av skatteunderlaget och av
pensions-     kostnaderna är viktiga fakto-
rer för att nå upp till målet. Bland de
kostnader som särskilt kommer att beva-
kas under 2007 är de interkommunala
gymnasie-         ersättningarna och kost-
naderna för bostadsanpassningsbidrag.

Regeringens beslut om att ta bort
merkostnadsersättningen för plusjobben
innebär att kommunen förlorar bidrags-
intäkter. Därför tillskapar kommunen
medel för plusjobb ur egen kassa genom
att öronmärka 2 mkr utav resultatet 2006
på 15,2 mkr som en reserv till plusjobb.

De största investeringarna under året är
investering i om- och tillbyggnad av Deje
sporthall 8,3 Mkr (total investering 2005 -
2006 12,0 Mkr) renovering av NKlJ-bron
genom Deje 5,4 mkr och renovering av
Deje simhall 1,2 Mkr.

För intresserade finns årsredovisningen
på ekonomikontoret.

Lena Backlund
Ekonomichef
054-17 20 24

lena.backlund@forshaga.se

Nu håller vi som bäst på och planerar för
de barn som vill ha barnomsorg under
andra halvan av 2007.
De barn som är födda 2001 kommer i au-
gusti att lämna förskolan och börja i förs-
koleklass och fritidshem och det är den
tid på året som vi får flest lediga platser
till nya barn i förskolan.

Alla som idag har lämnat in ansökan kom-
mer att få plats i våra familjdaghem (dag-
barnvårdare) eller på någon av våra för-
skolor i Deje eller Forshaga, och ännu
finns lediga platser till dem som ännu inte
sökt men kommer att söka plats inför
hösten.

Vi har försökt att uppskatta hur många
barn som kan komma till ytterligare.

Utifrån den uppskattningen kan det bli
aktuellt med fler platser i barnomsorgen
men i dagsläget kan vi inte säga det sä-
kert. Vi vill dock vara förberedda om den
situationen uppstår.

Vi söker därför främst Dig som bor i Deje
och skulle kunna tänka dig att arbeta som
dagbarnvårdare i ditt eget hem och i
grupplokal under en tid. Även du som bor
i Forshaga är välkommen att höra av dig
men som sagt, ser behovet idag ut att
kunna uppstå främst i Deje.

Välkommen med din intresseanmälan se-
nast den 30 april 2007 där du beskriver
dina tidigare erfarenheter och utbildning.
Vi ser gärna att du har utbildning inom
verksamhetsområdet men det är inte ett
krav för att behandla din intresseanmälan.

Ring gärna till:
Britt Ohlsson, rektor 0552 - 447 00
Håkan Eilard, rektor/verksamhetschef
0552 - 447 35

Barnomsorg till hösten

Monica Swensån
Barn- och utbildningschef

054-17 20 85
monica.swensan@forshaga.se
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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
Från klädbutiken Vanilla med Britt-
Marie Rönning och praoeleven Klara
Byström, av Lena Westman
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 (helst via
e-post) och gör det före utsatt
manusstopp.
OBS, ny e-postadress till tidningen:
kontakten@forshaga.se

Vid frågor kontakta:
Mattias Sköld, tel: 054-17 20 10, eller
Malin Eriksson, tel: 054-17 22 28

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

I denna spalt har jag nog tidigare nämnt
en utredning som brukar kallas Ansvars-
utredningen. Politikerna i denna ansvars-
kommitté har nu överlämnat ett enigt
förslag till regeringen. Syftet med utred-
ningen är att skapa en långsiktigt hållbar
organisering av offentlig verksamhet i vårt
land.

Varför? Jo, för att skattemedlen ska räcka
till framtidens utmaningar/problem/möj-
ligheter och inte slösas bort på en inef-
fektiv organisation.

Utredningen föreslår att Sverige delas in
i 6-9 direktvalda regioner, vilka ska ersätta
dagens 21 landsting. Förutom ett överta-
gande av ansvaret för hälso-och sjukvår-
den ges storregionerna ett samlat upp-
drag inom regional utveckling och tillväxt.
Landstinget i Värmland och Region Värm-
land kan alltså redan 2010 (senast 2014)
gå upp i en ”storregion”.

Medborgarens ställning inom sjukvården
föreslår man ska stärkas genom en natio-
nell patientlag.

Parallellt organiseras staten om i 6-9 nya
län vilka ska sammanfalla med stor-
regionerna. Dessa blir också grund-
modellen för indelningen av statliga myn-
digheter.

Ingen ny indelning av
primärkommunerna
föreslås.

Utredningen föreslår
dock att olika typer av
samverkan mellan kom-
munerna ska uppmunt-
ras. Man tycker också att
en kommuns uppgifter ska
fokuseras mer än idag. Ingen
tillsyn skall till exempel ut-
föras av kommunen.

Jag är övertygad om, att om vi i vår kom-
mun, ska få tillgång till en bra gemensamt
finansierad välfärd framöver, måste det
hushållas med skattemedel och vi måste
samarbeta mer över olika typer av gränser.

Vi är ett glest befolkat land och vägar,
sjukvård, utbildning med mera kostar väl-
digt mycket pengar. Om jag får gissa så
tror jag inte att den nuvarande riksda-
gen kommer att hinna besluta i frågan
2010.

Det tar tid att få förståelse för stora för-
ändringar.

Den 1 april startade Värmlands första
samordningsförbund här i Forshaga. Nam-
net är Klarälvdalens Samordningsförbund
och medlemmar är Forshaga och Munk-
fors kommuner, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och Landstinget.

Arbetet i samordningsförbundet bygger
på att man genom samverkan skall kunna
stötta människor som är i behov av insat-
ser från fler än en part på ett effektivare
sätt. Kartläggningar och förberedelse-
arbetet startade redan hösten-06. Dessa
ligger till grund för det första projektar-
bete som beslutades om, som handlar om
unga vuxna 20-30 år som är arbetslösa eller
sjukskrivna och behöver extra stöd i re-
habilitering och jobbsökeri.

Förbundet höll sitt första sammanträde
på Slottet 4 april och ordförande första
året blev Kenneth Eriksson, socialnämnd-
ens ordförande i Forshaga.

Föredragande tjänsteman i förbundet är
undertecknad och förbundets säte kom-
mer att vara Forshaga.

Under maj månad hoppas vi på att kunna
rekrytera två stycken coacher som skall
jobba med den utvalda målgruppen.

Värmlands första samordningsförbund

Roger Nilsson
Enhetscef AIC/UC

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se
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Gymnasievalet
Kommunens nior har nu gjort sitt
gymnasieval. Friskolorna i vårt område
ökar i antal och ca 26 % av eleverna vill
till hösten gå på en friskola. Mest popu-
lära bland dem är Karlstads Praktiska Gym-
nasium (KPG), Lillerudsgymnasiet och
John Bauergymnasiet.

Här redovisar vi nu elevernas förstahands-
val. Totalt finns 135 nior på Centralskolan
och 76 på Dejeskolan. Enbart program
med tre eller flera sökande finns med.

Gymnasieforum 2007
Den 25-26 april genomförs en viktig akti-
vitet för alla åttor, nior och deras föräld-
rar: Gymnasieforum 2007! Detta är en
utbildningsmässa i Sundsta Idrottshus
med medverkan av alla
gymnasieutbildningar i vårt område. Alla
åttor gör besök dagtid med skolan. För-
äldrar och nior är välkomna kvällstid den
26 april. Eftersom niorna har en möjlig-
het till omval i maj, kan det vara värde-
fullt för dem att ta del av mässan. Vi re-
kommenderar ett besök!

Våra ungdomars framtidsplaner

Program Centralskolan Dejeskolan Totalt

Barn- och fritid 14 6 20

Samhällsvetenskapligt 15 4 19

El 6 12 18

Fordon 10 7 17

Estetiskt 11 5 16

Bygg 5 7 12

Naturbruk 8 3 11

Brand, skydd och säkerhet 7 2 9

Naturvetenskap 5 4 9

Handel 7 2 9

Media 4 4 8

Sam- Media 2 5 7

Industri 5 2 7

Hotell och restaurang 5 1 6

Hantverk

(frisör, mode/textil, florist) 4 2 6

Teknik 2 4 6

Omvårdnad 3 2 5

PRaktisk ArbetslivsOrientering = PRAO
Alla åttor har under vårterminen en
veckas prao. Denna kontakt med arbets-
livet har mycket stor betydelse. Den kan
ofta ses som en första del i valet till gym-
nasiet. De allra flesta tar hjälp av sitt eget
/ familjens nätverk. Det är mycket nyt-
tigt att själv ta kontakt med det företag
man vill komma till. Arbetsgivarna uppskat-
tar det. Man visar då att man inte är rädd
för att agera på egen hand. Vi märker
att många elever kommer tillbaka till sko-
lan med stärkt självförtroende och mera
motivation för skolarbetet.

De allra flesta arbetsgivare ställer sig
positiva till att ta emot praoelever. Vi vill
från skolans sida understryka att vi upp-
skattar detta värdefulla samarbete.
Avslutningsvis: Ett stort tack!

Jörgen Wennergrund
Studie- och yrkesvägledare, Dejeskolan

0552-447 09
jorgen.wennergrund@forshaga.se

Lena Westman
Studie- och yrkesvägledare, Centralskolan

054-17 22 54
lena.westman@forshaga.se

Britt-Marie Rönning, klädbutiken Vanilla
och praoeleven Klara Byström

Ungdomscentrum och fritids-
gårdarna bjuder in föräldrar och
andra vuxna som vill hjälpa till och
nattvandra under Valborgsmässo-
afton.

Vi vet alla att det brukar vara stökigt
och mycket fylla bland våra ungdomar

och vi vill motverka detta på bästa
sätt.

Vi fältassistenter på Ungdomscentrum
kommer att finnas ute hela
Valborgsmässoafton och vi möter upp
er som vill hjälpa till på Träffen i
Forshaga kl. 19 och på Gårn i Deje

Nattvandrare på Valborgsmässoafton
kl. 20. Där käkar vi en macka , dricker

lite kaffe och diskuterar kvällen!

Väl mött!

Ungdomscentrum Forshaga kommun
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FIF U-16 består av killar som är födda 91-
93, och som spelar ishockey i Forshaga
Idrotts förening. Vi är ca 25 glada pojkar
och ungefär hälften kommer ifrån Fors-
haga, resten kommer ifrån Karlstad och
Molkom.

Vi tränar 3-4 ggr och spelar ofta 2
matcher i veckan, både i division 2 och
3. Vi spelade i båda divisionerna för att
få spela mer matcher. Efter jul så gick vi
upp i division 1 från division 2. Så efter
jul så spelade vi division 1 och 3. I divi-
sion 1 var lagen bra och vi lyckades bara
vinna två matcher en över Grums, en an-
nan mot Säffle och en oavgjord match
mot Team B/K. Sammanlagt så fick vi 5
poäng och slutade på en 9:e plats av 10.

Fredagen den 30/3 ska vi åka på cup i
Vänersborg och kommer hem på sönda-
gen där på. På cupen kommer vi att möta
bland annat ett kanadensiskt lag och en
del andra lag. I Vänersborg kommer vi
att bo på hotell. Det är vår första och
enda cup för säsongen. Men när vi var
mindre så åkte vi på ungefär tre cuper
per säsong. 2005 åkte vi iväg på en väl-
digt rolig resa. Då åkte mitt hockeylag
till Prag i Tjeckien. Vi åkte buss till
Tjeckien, i bussen så satt alla spelare
och föräldrar. Vi hade även packat
hockeyutrustningen i bussen. Första nat-
ten så sov vi på ett hotell i Tyskland, då
så mådde jag inge bra så jag spydde. Jag
blev inge bättre på bussen så jag spydde
i bussen två ggr.

När vi kom fram till Prag så tränade vi
och sen så gick vi och sov. Nästa dag så
skulle vi spela våran första match mot HC
Kobra, vi förlorade med 0-5. Nästa mor-
gon så fick vi en rundtur i Prag, det var
intressant. Dagen därpå spelade vi match
mot HC Praha, förlust igen 3-16 men jag
fick i alla fall göra ett mål. På fredag gick
vi på en marknad och sen spelade vi våran
sista match mot HC Praha Slavia, det är
ett av de bästa lagen i Tjeckien! Därför
så förlorade vi den med 1-12. På den sista
dagen så åkte vi hem men vi stannade vid
ett koncentrationsläger som hette
Terezin, det var hemskt att se hur ju-
darna hade det på lägret men det var
samtidigt intressant, på kvällen checka
vi in på ett hotell. Dagen därpå kom vi hem.

Mitt lag tränar året runt men på somma-
ren så tränar vi bara barmark uppe på
SISU-gården. På hockeyträningarna så gör
vi oftast några övningar och sen så spe-
lar vi med två mål. Träningarna är 50 eller
80 minuter långa. Träningarna brukar vara

jobbiga, speciellt när Torbjörn sköter
träningen, fast det är bara bra att det är
lite jobbigt. Vår laganda är väldigt bra, vi
ställer upp för varandra och ingen är ”ut-
anför”. Söndagen den 25/3 så gjorde vi
vår sista träning för säsongen. Då spe-
lade vi en intern match som slutade 7-4
till det röda laget (förlust för mig...)

Jag har spelat hockey sen jag var 7 år
gammal. När jag blir stor så vill jag bli
hockeyproffs och spela i NHL. NHL är
världens största hockeyliga där dom bästa
hockeyspelarna spelar. NHL ligger i USA
och Kanada. Mitt favoritlag är Leksand
Stars. Dom spelar i Allsvenskan som är
Sveriges näst bästa liga.

Föreningen FIF fyller 100 år i år, så hela
föreningen kommer ha en fest. Festen
kommer att vara den 12 maj. Det kom-
mer även att vara dans.

Laget har 3 målvakter som heter Jonas Westerlund, Robin Selvin och Andreas
Jonsson. 9 backar, de heter Marcus Karlsson, Jonas Jeslén, Carl Rehnberg, Robin
Öien, Eric Andersson, Dennis Andersson, Daniel Olsson, André Lövgren och Erik
Lund. Vi har 10 forwards de heter Fredrik Haag, Tommy Jansson, Markus Anders-
son, Rasmus Norlén, Robert Friberg, Daniel Janké, Arvid Karlsson, Alexander
Saikoff, Ludvig Rubin och Fredrik Stigevik.

Vi har även 4 centrar som heter Pelle Olsson (jag), Patrick Häggbom, Andreas
Sefton och Jesper Eriksson.

Huvudtränare är Torbjörn Falk och hjälptränare är Janne Eriksson och Sören
Karlsson. Målvaktstränare är Lennart Selvin och Materialare är Christer Haag.

Detta är FIF U-16

Pelle Olsson
Praktikant

Åk 8, Centralskolan

Om Forshaga IF:s U-16 lag

Match mot HC Praha

Pragresan var inte bara hockey. Här
marknaden i Prag
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– Hej Janni. Vi ska starta företag. Vi ska
fixa bröllop! Så lät det när Rebecca
ringde sin blivande kompanjon. Båda
tjejerna är exempel på att man kommer
långt med sin affärsidé om man har ett
brinnande intresse och en gnutta mod.

Vägen till att bli företagare började med
att Rebecca Lindman, hemmahörande i
Forshaga satt på nätet för att hitta inspi-
ration till sitt eget bröllop. Då kom hon i
kontakt med ett företag som hyr ut de-
korationer och blomsterarrangemang till
kyrkor och festlokaler vilket väckte hen-
nes nyfikenhet. När hon ringde upp äga-
ren fick hon frågan om hon kunde tänka
sig att starta upp en liknande verksam-
het i Värmland. Det var då hon tog kon-
takt med sin väninna Janni Cranning och
senare samma dag hade de bestämt sig
för att satsa.

Fakta Bröllopsfixarna
Bröllopsfixarna drivs av Janni Cranning 21 år och Rebecca
Lindman 22 år och företaget startade i höstas. Deras huvud-
leverantör finns i Sundsvall och heter Wedding decorations.

Bröllopsfixarna hjälper brudpar med att planera sitt bröllop,
framförallt med att dekorera kyrkor och festlokaler med
blomsterarrangemang och dekorationer. Blommorna är hand-
gjorda i siden. De erbjuder även ett populärt alternativ till
ris nämligen att blåsa såpbubblor på brudparet.
Källa: www.brollopsfixarna.com

När beslutet var fattat begav de sig först
till Arbetsförmedlingen och senare vidare
till Almi. Därefter blev det besök hos ban-
ken, Skatteverket och Bolagsverket och
någonstans däremellan Communicare och
senare var företaget ett faktum.
– Vi har hela tiden fått bra kontakt med
myndigheter och det känns bra att så
många tror på oss, säger Rebecca. Visst,
det är mycket pappersarbete men det
hör till.

Hur är det att vara ung entreprenör?
– Det finns både för- och nackdelar, sä-
ger Janni. En stor fördel är att männis-
kor är villiga att hjälpa oss. Vi har i alla
fall fått den uppfattningen att är man ung
så får man lättare hjälp.
– Har man otur kan man träffa människor
som klappar en på huvudet och som inte
tar en på allvar. Men då gäller det att stå

på sig och vi har klarat oss ganska bra,
säger Rebecca.

Vilka tips vill ni ge andra unga männis-
kor som vill starta eget?
– Det viktigaste är nog att affärsidén är
noga genomtänkt. Det andra är att söka
information, säger Janni. Man kan aldrig
få för mycket information om hur man
startar eget. Ring och prata och ställ frå-
gor och testa idén på människor. Försök
också att hitta personer som du känner
förtroende för.
– Det känns också tryggt att vara två, sä-
ger Rebecca. Vi är varandras stöttepe-
lare och kan peppa varandra. Har man
bara en idé och ett brinnande intresse
för det ska man våga chansa.

Malin Eriksson
Informatör

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

Janni och Rebecca beskriver sig som riktiga bröllopsflickor.
Och med det menar de att de var flickor som gick och gifte sig
med grannpojkarna när de var små och som ofta fantiserade
om hur deras bröllop skulle se ut. Båda är idag förlovade och
Rebecca går till altaret nästa sommar. (Foto: Magnus Dahl)

Så mycket pengar har Forshaga FöretagsCentrum betalt för kompetens-
utveckling till företagen under en 1-års period.

Inom ramen för Växtkraft Mål 3, som är en del av EU:s satsningar på nä-
ringsliv, har Forshaga FöretagsCentrum tillsammans med företagen ska-
pat dessa förutsättningar.

Investeringarna bidrar till att företagaranda, tillväxt och kompetens ökar.

Johnny Grundahl
Forshaga Företagscentrum

3.150.000 kr
Barnträffen

För barn i åldern 0 till 6 år i vuxens
sällskap.

Vardagar klockan 10 - 14

Öppen förskola
på Barnträffen för barn i åldern

0 till 6 år i vuxens sällskap.
Onsdagar och torsdagar

klockan 10 -14

Verksamhetsansvarig: Kerstin
Torgå, telefon 054-17 21 06.

Unga
bröllopsfixare
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– Det händer mycket i ett barns liv under
ett sommarlov och man växer så det kna-
kar. Vi vill att barnens självförtroende och
självkänsla också ska växa så det knakar.
Därför anordnar vi FIScamp 07, säger
Anethe Byberg, projektledare för Fors-
haga Idrottskola.

FIScamp är ett aktivitetsläger för barn och
har premiär i sommar. Forshaga Idrotts-
kola (FIS) står som arrangör och de barn
som deltagit i FIS verksamhet kommer att
känna igen sig: även på FIScamp återfinns
verksamhetsgrenarna Springet, Käket och
Knoppen.
– Vi har tagit fram ett spännande pro-
gram med en massa aktiviteter. Vi hjälper
barnen att vilja och våga prova nya saker.
Våra aktiviteter passar alla, man behöver
inte alls vara någon sportfreak, säger
Anethe Byberg.

Även käket är minst lika viktigt i

FIScampen. Tillsammans med Friskvården
i Värmland har FIS komponerat en matse-
del som passar hungriga barn på sommar-
läger. Och matlagningen liksom städning
och annat som hör ett läger till ska även
barnen vara delaktiga i.
– Men det viktigaste med hela campen;
man ska ha kul och få nya kompisar, säger
Anethe Byberg.

Varje dag har ett tema. Hänsyn, respekt,
omtanke och ansvar är viktiga byggstenar
i ett barns vardag och Anethe hoppas att
barnen har en god inblick i dessa ämnen
efter lägerveckan. Campen kommer un-
der veckan dessutom att få besök av flera
idrottsföreningar däribland Forshaga IF,
Karlstad Multsport och sportfiske-
föreningar.

Det blir första sommaren som FIScamp
anordnas och ses som ett pilotprojekt.
För detta år är det Grossbolsskolan och

för ben som är fulla med spring
FIScamp i Deje i sommar

Skivedsskolan som erbjudits bli pilot-
skolor. Men målsättningen är att i framti-
den erbjuda alla barn i Forshaga kommun
att delta, förtydligar Anethe Byberg.

FIScamp kommer att äga rum under två
sommarlovsveckor, första veckan efter
skolavslutning samt veckan före skolstart
på Arnäsgården norr om Deje.
– För barnen blir det en härlig avslutning
på skolan eller en fantastisk avslutning
på sommaren och laddning av batterie-
rna inför nästa års studier, säger Anethe
Byberg.

Information om FIScamp 07 går ut till be-
rörda elever under april månad. Kontakt:
Anethe Byberg, projektledare FIS 054-
13 28 12, 0702-40 41 10

Malin Eriksson
Informatör

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

I höst kommer alla friidrottstokiga barn i
Forshaga kunna träna friidrott på hem-
maplan. IF Göta Karlstad och McDonald’s
har tecknat ett avtal där en del av det
går ut på att friidrotten ska finnas där
barnen bor. I ett samarbete med Fors-
haga IdrottsSkola blir det nu möjligt för
närfriidrotten att komma till Forshaga med
en fast tid.

När vi startade FIS var en grundtanke att
barnen skulle få testa olika idrotter för
att kanske hitta ”sin” idrott. Vi har märkt
att friidrotten varit oerhört populär och
vill därför ge barnen chansen att få träna
friidrott. Vi tycker också att närhet till
idrott är viktigt och när vi fick chansen
att delta i IF Göta och McDonald’s när-
friidrott slog vi till med en gång. Att
McDonalds är samarbetspartner är
mycket positivt. De satsar precis som vi
på en aktiv livsstil och vi är rörande över-
ens om att det är ett inaktivt liv i sam-
band med fel kost som orsakar ohälsa.
Detta jobbar vi med hela tiden genom våra

Anethe Byberg
Projektledare FIS

054-13 28 12
0702-40 41 10

Friidrotten är på väg tillbaka till Forshaga!
verksamhetsområden Springet, Käket och
Knoppen.

McDonalds säger i sin policy att ”bristen
på naturlig rörelse och vardagsmotion är
i dag den största hälsorisken för såväl barn
som vuxna.  Det är en stor glädje för oss
att vara med och bidra till att barn rör
på sig och mår bra”. Vi vill som företag ta
ansvar och på detta sätt vara en del av
lösningen”. Detta är en av orsakerna till
att Johan Danielsson, McDonalds Karlstad,
valt att samarbeta med IF Göta och dess
ungdomsverksamhet.

Verksamheten startar i höst och barnen
kommer att erbjudas friidrottsträning på
lördagar i någon av kommunens idrotts-
hallar. Ledare från IF Göta Karlstad finns
på plats och de barn som omfattas av sats-
ningen är födda mellan 1996 och 1999.
IF Götas samarbete med McDonalds kom-
mer att gå under parollen Go Active. An-
demeningen och budskapet i detta är
självklar, vi löser inte vårt problem med

övervikt och ohälsa enbart med sund och
bra kost, vi måste röra på oss också! IF
Göta Karlstads nya samarbete med
McDonald´s skapar större möjligheter vi
hoppas att vi med dessa resurser kan för-
bättra en redan väl fungerande och stor
verksamhet.
Såhär säger IF Götas ungdomsinspiratör
Johan Engberg -” I mitt arbete hoppas
jag kunna entusiasmera och inspirera ung-
domarna och dess ledare. Parallellt med
detta kommer energi att läggas på utbild-
ning/fortbildning av såväl nya som befint-
liga ledare. Jag vill skapa förutsättningar
för att ge fler ungdomar möjlighet att
prova på och i förlängningen utvecklas
genom friidrotten”.

Information om Forshaga IdrottsSkola och
IF Göta Karlstad kan ni få av Johan
Engberg, Ungdomsinspiratör IF Göta Karl-
stad, 054-212327 eller av undertecknad.
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Albionit Hysa Alva Lindh Amanda Andersson

Benél Christ-Lind Rönneke Elias AlfredssonAmelia Mälqvist

Hanna Karlsson Ida Jannesson Hagström Isabelle Birkeland

 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.

Ängla MaxstadhSmilla SundholmOskar Karlsson

Lovisa Andersson Lucas Jahnke Olle Hell

Småstjärnorna har blivit lite av en tra-
dition för låg och mellanstadieeleverna
på centralskolan.

Duktiga högstadieelever har hand om
tillställningen och sköter repetioner,
ljus, ljud, och presentation med bra-
vur. En hjälpande hand ger Margot Wik-
sten, lärare på skolan.
Barnen går upp på scenen i ett fullsatt
Folkets hus (publiken består av föräld-
rar och elever) och mimar och dansar
som om de aldrig gjort annat. Helt un-
derbart!

Småstjärnorna

Precis som övriga år var det en salig bland-
ning av artister.
För att nämna några fanns Lordi, Corne-

Kjell alias Cornelis Vreeswijk
lis Vreeswijk, Greendays, Amy Diamond,
Peaches, Bon Jovi, Lotta Engberg och
Carola representerade.

Mimmi

Frida, Hanna, Elise alias Amy Diamond
med dansare
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Inledning
Forshagas lärcenter är inte ”bara” en ny
skola, det är en mötesplats för alla. En
mötesplats där samverkan skapar lust,
engagemang och livskvalitet i det livslånga
lärandet. Många kan vara med och på-
verka innehållet i ett lärcenter, t.ex. ar-
betsförmedling, försäkringskassa, företag,
vuxenutbildning, universitet, studie- och
yrkesvägledning och föreningar.

Forshaga lärcenter är det största pro-
jektet någonsin i kommunens historia då
kostnaden beräknas bli 165 miljoner kro-
nor enligt beslut av kommunfullmäktige.
Följande kommunala verksamheter får
plats i lärcentret: förskoleklass, fritids-
hem, grundskola, vuxenutbildning,
arbetsidécentrum, måltidsverksamhet
och kommunbibliotek.

Byggritningarna klara
Under det första kvartalet har samtliga
inblandade arbetat för att göra klart alla
ritningar som behövs för att själva byg-
gandet ska kunna starta. Det är
konstruktionsritningar, ritningar för vat-
ten, värme och ventilation, el-, tele- och
dataritningar, ritningar över inredningar
i till exempel kök och bibliotek.

Lärcenters kök
Forshagas lärcenter kommer att få ett
stort och modernt kök med hög kapaci-
tet. De nuvarande köken på Central-
skolan och Lintjärn slås samman och det
nya köket kommer att laga mat och leve-
rera livsmedel till förskolor, skolor och

äldreomsorg. Packnings- och transport-
verksamheten blir stor och logistiken vik-
tig. Totalt kommer det nya köket att laga
1600-1800 luncher på vardagarna.

Restaurangen kommer att ha cirka 250
sittplatser där omkring 700 elever i tre
sittningar äter lunch varje dag.

Vad händer just nu?
Redan under januari satte arbetet igång
med att etablera byggarbetsplatsen och
dra fram ledningar för vatten, avlopp,
elektricitet, fjärrvärme, data och tele-
foni. Vissa förberedande markarbeten har
gjorts och staket är uppsatt runt hela
byggområdet. Själva byggandet startade
i mars med grundplattan till biblioteks-
huset.

Transporter in till byggområdet kommer
att gå via Bruksgatan, Europavägen och
Malmgatan. Inom området har en trans-
portväg byggts parallellt med Klarälvs-
banan där långtradare kan köra in med
last. Från byggområdet kör långtradarna
över Klarälvsbanan, via Nygatan och ut
på Storgatan.

Rivning av en del av Centralskolan börjar
under maj. Det är den del som är när-
mast Klarälvsbanan. Viss skolverksamhet
kommer därför under byggtiden att flyt-
tas till ersättningslokaler (moduler). Dessa
moduler står nu placerade på skolgården
och de görs i  ordning under april med
klassrum och kontorsrum.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Lärcenter
– byggandet kan börja!

Parallellt med byggverksamheten pågår
arbeten med att förbereda organisation
av gemensam ledning och administration
för lärcenter. Därutöver arbetar en grupp
med den konstnärliga utsmyckningen av
lärcenter och en annan med att planera
logistiken kring inflyttningen.

Mer information
Vi kommer att skriva om projektet här i
Kontakten och information och foton
kommer dessutom kontinuerligt att läg-
gas ut på lärcenters 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.

Vad ska lärcentret heta?
Under byggtiden ska lärcentret få ett
namn. Men vilket? Forshaga kommun har
utlyst en namntävling som är öppen för
alla. Förslag skickas per post till Forshaga
kommun, Box 93, 667 22 Forshaga eller
via e-post till kommun@forshaga.se. Märk
ditt bidrag med ”Namntävling lärcenter”.
En jury kommer att bedöma förslagen och
vinnaren belönas med en årsprenumera-
tion via Internet på Nationalencyklope-
din.

Följ arbetet på
www.forshaga.se/larcenter

Ersättningslokaler på plats
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Paizokvartetten, Torleif Thedéen, Jessica Zandén m.fl till
Forshaga kommun i sommar

Dags för andra året
för Forshaga
Kammarmusikdagar

Värmlands Kammarmusikevenemang är till-
baka och för andra året uppträder några
av landets förnämsta musiker i Forshaga
kommuns miljöer. De konstnärliga ledarna
Anders Lagerqvist och Per Öman med
rötter i bygden vänder återigen hem till
kommunen. Med sig har de både nya ar-
tister och några av fjolårets gäster där
den danska stråkkvartetten Paizo, celli-
sten Torleif Thedéen samt skådespeler-
skan och recitatören Jessica Zandén till-
hör nyheterna.
– Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson
som gästade oss förra året och gjorde
succé har valt att åter besöka oss i som-
mar. Det bestämde han sig för redan innan
2006 års sista toner av Forshaga
Kammarmusikdagar klingat ut, berättar
Anders Lagerqvist.
– Många artister från förra året var hel-
nöjda med evenemanget, bekräftar Per

Öman och tillägger att det är roligt att
bjuda sina kollegor till sina egna hem-
trakter.

Ribban ligger högt även i år kvalitetsmäs-
sigt och Anders och Per är nöjda med
årets val av medverkande. Programmet
har de omsorgsfullt komponerat ihop och
innehåller enligt dem själva kammarmusik-
litteraturens godbitar.
– Vi har valt musiken efter det vi själva
tycker om och det vi gillar att höra, sä-
ger Anders.

Liksom förra året är det kommunens kyr-
kor som är spelplatserna. I år har evene-
manget dessutom utökats med en extra
konsertdag. I anslutning till konserterna
kommer också en del artister att hålla
masterclasses för elever på musikskolan.
Dessutom är det troligt att publiken kan

erbjudas köpa ett Kammarmusikpass som
gäller som inträdesbiljett till samtliga sex
konserter.

– Förra året slog väl ut. Nu vill vi satsa
mer. Nu vi vill utveckla detta evenemang
till något stort. Vår tanke är kanske inte
att Forshaga Kammarmusikdagar ska bli
det största evenemanget när det gäller
kammarmusik men definitivt ska vi bli
bland de bästa i landet, kommenterar Per
Öman.

(Forshaga Kammarmusikdagar äger rum
31 juli – 3 augusti)

På presskonferensen på Dömle Herrgård bjöd de
konstnärliga ledarna Anders Lagerqvist och Per
Öman på ett litet smakprov på sommarens
Kammarmusikevenemang

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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När UKM Forshaga gick av stapeln i
Centralskolans idrottshall lördagen den
10:e mars trodde jag aldrig att vi skulle
överträffa oss själva, men det visade sig
att jag hade fel. Vi hade detta år gästats
av inte mindre är 900 UKM fantaster från
Forshaga, Kil och Karlstad. I år var det
speciellt, UKM som nationell organisation
firade 10 års jubileum och Forshaga firade
återigen att vi slagit vårt eget rekord.

UKM är en kulturfestival som är av och
för unga, vi skapar varje år en scen och
en plats för konst, till ungdomars
förfogande. Det speciella med UKM är
att det är öppet för alla kulturformer, så
länge det inte strider mot
demokratiplanen som UKM Sverige lagt
fram. Det finns vissa begränsningar, såsom
ålder och en tidsgräns på 5 minuter på
scen, men sen är det fritt fram! Det som
du tycker är kultur har du rätt att visa
upp!

Den höga siffran visar på att UKM är ett
arrangemang att satsa på, att det finns
ett obotligt behov efter kultur hos
ungdomar i kommunen. Men det visar
också på att ung kultur behövs, att den
är viktig och att den gör skillnad. Att säga

att UKM är ett bra arrangemang där
ungdomar får visa vad de kan, vore en
underdrift på många sätt. För när jag kom
in i centralhallen på fredagsefter-
middagen, några timmar innan deltagarna
skulle komma, så såg jag hårt arbetande
ungdomar som byggde scen, som
arrangerade konstutställningen, som bar
stolar och som hjälpte till med alla
förberedelser. Det var inga deltagare, det
var arbetsgruppen, konstgruppen,
funktionärer, och scenbyggare som alla
själva hade valt att vara med och
arrangera denna färgsprakande festival.

Under mina två år i arbetsgruppen för
UKM så har jag märkt hur folk utvecklas i
samband med UKM. De kommer till en
avslappnande miljö där de kort och gott
får vara sig själva för en stund. De träffar
nya vänner med likartade intressen, de
peppar varandra och pratar med
varandra. De får nya perspektiv och får
chansen att visa vad de kan. De får sin
tid på scenen eller sin plats i
konstutställningen, och även om de inte
kommer vidare så tror jag att de är nöjda
och stolta med det de åstadkommit ändå.
För egentligen är det inte målet som är
det viktiga, utan vägen dit.

Vi skriver lördag den 10 mars och krut-
röken, förlåt scenröken, har knappt lagt
sig. Platsen är Centralhallen i Forshaga
och Värmlands största UKM-festival är ett
faktum. 140 artister/konstnärer (rekord-
många) visade prov på allt ifrån sång,
(stepp) dans, och film till fotografi, xylo-
fon, oljemålning och skulptur. Ett fem-
tiotal ungdomar var med och arrang-
erade, och såg till att allt förlöpte på

UKM Forshaga 2007
bästa sätt. Lägger man till de drygt 700
betalande får man ihop totalt 900 perso-
ner i Centralhallen denna kväll (jodå re-
kord igen).

Till det här året försökte vi i
arbetsgruppen slå publik- och
deltagarrekord. Vi lyckades med båda.
Jag skulle vilja ge en stor eloge till
Forshaga Kommun som satsar så på denna
otroligt inspirerande mötesplats.
Forshaga har förstått att kultur gör
skillnad, att kultur berikar och att kultur
sätter sina spår i människor. Forshaga har
genom sitt stöd till UKM hjälpt till att
skapa kreativa och självtänkande
ungdomar i kommunen. UKM har med sina
10 år i ryggen samlat på sig hängivna och
kreativa deltagare, arrangörer som
brinner för det de gör och en
återkommande och nyfiken publik. De
har skapat en tradition för alla
Forshagabor, liten som stor, att räkna
med. Jag vill härmed, och jag tror säkert
många med mig, slå ett slag för Forshaga,
för deras satsning på det kreativa hos
ungdomar och för kulturen!

Isabel Lindström för arbetssgruppen

Mattias Sköld
Informatör

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

UKM gör skillnad

Simon och Isabell återupptäckte 80-tals
klassiker med Bon Jovi

Christoffer Löwed med I turned away.
Foto: Linda Olsson

Tack alla berörda för en fantastisk kväll!

Hårdrock med Death row

Sara, Emelie och Miranda från Deje
dansade till Floorfiller

Michaela, Mathilda, Julia och Johanna
sjöng ”Långsamt farväl”

Annaud av Jennifer Jarebro
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För femte året i rad har ungdomscentrum
varit iväg och hälsat på vår vänort i Norge
nämligen Råde. När UKM gick av stapeln
i Forshaga i Mars så var Råde här och
hälsade på oss och hade med ett bidrag
från sin kommun. Så helgen efter var det
vi som åkte till dom och fick vara med
och uppträda på deras UKM. Jag åkte
iväg med 8 ungdomar. Ungdomarna som
fick följa med till Råde var uttagna av
Ungdomscentrum, 6 av de uttagna gick
inte vidare till UKM läns och vi tyckte
att deras prestation var så bra att vi ville
ge dom en chans till att uppträda och
de andra 2 är uttagna till läns men det
var ett önskemål från Råde att få se dem
igen!

Resan började en fredag morgon och
ungdomarna fick ledigt från skolan för att
åka iväg. Väl framme i Råde mötte vi
fritidsledare på All aktivitets huset som
fritidsgården heter i Råde. Där på
fritidsgården fick vi bo över natten. Efter
att vi packat upp var det dags för
restaurang och mat, det blev kinamat och
det var mycket gott! När vi käkat klart
var det dags att åka ner och börja
genrepa inför kvällens föreställning.
Genrepet gick bra och alla ungdomarna
var nöjda, vi åkte tillbaka till fritidsgården
för att fixa allt inför föreställningen,
kläder och frisyrer!

Föreställningen började klockan 19.00
och det kom 250-300 personer för att
avnjuta föreställningen, det är riktigt

Vilka gick vidare till
länsfestival i Arvika?

Efter långt och hårt arbete kunde urvals-
gruppen enas om att följande bidrag får
representera Forshagas UKM-festival på
UKM:s länsfestival i Arvika 4-5 maj:

Konstbidrag
Even the most innocent
Erica och Tim

En bit ur mitt liv
Thess och Malin

Korta minnen, Wonders of the world
och Påsk
Sandra Tapper

Fotografier
Joline och Erica

Ett stort svart papper med lite tid-
ningspapper och färg på
Annelie Edvardsson och Malin Elestedt

Bild
Simon Lindquist

De ödsliga skogarnas väktare
Robin Henningsson

Annaud
Jennifer Jarebro

Love Replica
MillieQOF

Parafras av Salvador
Dali-bild och Målning
Sara Olsson

Been there, done that
Carro och Zandra

CLOWN~
Molly Engström

Sceninslag
George of the jungle
Kils slagbverksensemble

B-Bidrag
Lina Persson, Emma Sjölin och Molly
Engström

Går bland mörka moln
Sircuz

Hellre ett fat kål med kärlek än en
gödd oxe med hat
Pakorum Steppteater

Building up whats razen
Demolitious

Körlektionen
Robert Andersson och Anna Edlund

Sum hot - Get cha head in the game
Linda och Anna

MTV dangerous
Andream Jacksson

I turned away
Christoffer Löwed

UKM i Råde

Elina, Matilda, Christoffer och André testar trummorna när fritidsgården stängt och alla
gått hem!

mycket folk med tanke på att Råde
Kommun inte har mer än ca 6000
invånare. Rådes egna sceninslag var
främst hårdrock så det blev stor variation
när vi kom med dans och skönsång!

När föreställningen var klar bjöds det på
pizza i All aktivitets huset till alla
deltagarna och ledarna. Det var ett 70-
tal ungdomar på fritidsgården fram till
24.00, då det stängde och även vi kunde
ta natten! Trött och mätta somnade vi
för att nästa dag åka hem tillbaka till
Forshaga med nya kunskaper och
erfarenheter i bagaget!

Linda Olsson
Ungdomssamordnare/fältassistent

054-17 21 07
linda.olsson@forshaga.se

Fina och klara inför kvällens föreställning,
Christoffer Löved, André Rosén och
Josef Ljungström (bakom)
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Skollunch
Deje & Forshaga

Vecka 17 (26-27 april)
Tors: Köksbuffé
Fre: Sprödbakad fisk, filsås, kokt
potatis

Vecka 18 (30 april-4 maj)
Mån: LOV
Tis: LOV
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg
Tors: Kebabgryta, pasta
Fre: Pepparrotkött, kokt potatis

Vecka 19 (7-11 maj)
Mån: Raggmunk, lingon
Tis: Natchos, köttfärs, Salsa
Ons: Sambal gratinerad fisk, ris
Tors: Köttgryta, pasta
Fre: Clas kalaspudding

Vecka 20 (14-18 maj)
Mån: Kyckling Masala, Pasta
Tis: Bagett buffé med olika
”röror”, överraskning
Ons: LOV
Tors: LOV
Fre: LOV

Vecka 21 (21-25 maj)
Mån: Bratwurst, potatismos
Tis: Köttfärssås, spagetti
Ons: Soppa, mjukt bröd, ost
Torsdag: Pytt i panna, rödbetor
Fredag: Kyckling gryta, potatis

Vecka 22 (28 maj-1 juni)
Mån: Skinksås, pasta
Tis: Sprödbakad fisk, kokt potatis,
kall sås
Ons: Vårsallad, dressing, mjukt
bröd
Tors: Oxjärpe, sås, potais
Fre: Hawaigryta, ris

Vegetarisk maträtt serveras
dagligen.Till varje måltid serveras

råkostbuffé, mjölk,
hårt bröd och smör.

Med reservation för ev. ändringar.

Vecka 17 (26 - 29 april)
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 18 (30 april - 6 maj)
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa, grädde
Första maj: Helgmatsedel
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Vårsoppa. 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 19 (7 - 13 maj)
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: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 20 (14 - 20 maj)
Måndag: Stekt fläsk, löksås, potatis, råkost. Fruktsoppa
Tisdag: Stekt spätta, remouladsås, potatis, ärter. Frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Kristi himmelsfärds dag: Helgmatsedel
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, sallad. Kräm med mjölk
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 21 (21 - 27 maj)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm med mjölk
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Kåldolmar, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Ugnsstekt falukorv, potatis, stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk
Fredag: Fläsklägg, rotmos, grönsaker. Mangosoppa
Pingstafton: Helgmatsedel
Pingstdagen: Helgmatsedel

Vecka 22 (28 maj - 3 juni)
Måndag: Kotlettrad, potatis, sås, grönsaker. Hallonsoppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kött- och grönsakssoppa. Våfflor, sylt, grädde
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm och mjölk
Lördag: Kokt fisk, sås, potatis, ärter. Nyponsoppa och glass
Söndag: Porterstek, sås, potatis, grönsaker. Äppelmaräng

14
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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 Turistby-
rån, 054-17 20 75 eller Malin Eriksson,
054-17 22 28, e-post:
malin.eriksson@forshaga.se

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

Med reservation för ändringar

10 april - 11 maj Konstutställning på
Forshaga bibliotek ”Ljus och skugga”

akvareller av Göran Wennergren

28 april kl 21-01 Dans i Forshaga folkets
hus Claes Lövgrens

28 april kl 9-17 Jaktmässa ”Valborgs-
knallen”, Forshaga Välkommen till en ”ny”

mässa full av aktiviteter där årets tema är

björn. Mässan för dig som är intresserad av

skytte, jakt, viltvård och hundar. Program/

information: Klarafors AB, tel 054-53 61 00,

www. klarafors.se Arr. Klarafors, Viltvårds-

gymnasiet m.fl.

29 april Tipspromenad vid skidstugan,
Deje Starta kan du göra mellan kl 10-12

Arr. Deje Skidförening

29 april kl 18 ”Allsångscafé”, Forshaga
missionskyrka

30 april kl 20 Valborgsmässofirande, Ö
Ulleruds hembygdsgård Var med och fira

in våren i Edeby Arr. Övre Ulleruds hem-

bygdsförening

30 april kl 20:45 Valborgsmässofirande på
Forshaga Hembygdsgård, Forshaga Fira

vårens ankomst i Forshaga. Med brasa och

fyrverkeri. Forshaga Manskör, vårtal,

servering. Handelsboden öppen.

5 maj Kl 20:30-01:30 Dansgala i Ängevi
Ishall, Forshaga För 14:e året i rad:

Nonstop dansgala. Med Torgny Melins och

Towe Widerbergs

6 maj Tipspromenad vid skidstugan, Deje

Starta kan du göra mellan kl 10-12 Arr. Deje

Skidförening

13 maj Tipspromenad vid skidstugan,
Deje

Starta kan du göra mellan kl 10-12 Arr. Deje

Skidförening

15 maj - 15 juni Konstutställning på
Forshaga bibliotek Vernissage, tisdagen

den 15 maj kl. 17-19 Konstnärerna Carina

Stejmar & F Anders Österlin, fortsätter

med konstvandringsutställningen ”Moder-

nism och konkretism, en färgfest”, i vårens

tecken

15 maj - 15 september Naturpasset 2007,
Forshaga, Deje Naturpasset anordnas av

SISU Forshaga orienteringssektion och

pågår från 15/5-15/9, i skogen väster och

norr om SISU-gården. Du köper en karta

med inritade kontroller och all information

du behöver. Naturpasset Forshaga säljs på

OKQ8, Apoteket Lärkan, Carl-Erics

Sportcenter och Snickarhuset. Naturpasset

i Deje Anordnas av Deje Skidförening och

pågår under samma tid i området Skivtjärn.

Naturpasset Deje säljs på Preem,

Skidstugan samt Skivtjärn i Deje.

17 maj kl 10-16  Forshagamässan ”Vykort
& Kuriosa”, Ängevi Ishall, Forshaga

En dag för samlare på jakt efter fynd. För

femte året i rad, traditionsenligt på Kristi

Himmelfärdsdagen. Fynda, byt och hitta

dina guldkorn bland vykort, frimärken,

mynt, glas, skivor, figuriner m.m. Arr.

Forshaga IF och Forshaga Folkets park

20 maj Tipspromenad vid skidstugan,
Deje

Starta kan du göra mellan kl 10-12  Arr. Deje

Skidförening

26 maj kl 10-16 Edebymârten, Forshaga
Årlig återkommande marknad med lokal

prägel. Arr. Ö Ulleruds hembygdsförening

27 maj Tipspromenad vid skidstugan,
Deje

Starta kan du göra mellan kl 10-12. Arr.

Deje Skidförening

Fredagskväll 23 mars anordnade
Karavanen, Forshaga´s Hjälporganisation,
en kulturfest på SISU-gården i Forshaga.
Nationaliteter från ca 10 länder hade
samlats för att lära känna varandra och
utbyta erfarenheter. I serveringen fanns
nachos med tilltugg att köpa och även
kaffe med dopp. Kvällens höjdpunkt var
trumorkestern KIRIAKA från Göteborg,
som efter en stund fick fart på dansen
bland de besökande. I orkestern fanns
en Forshagaggrabb, Fredrik Löwed, som
tidigare inte var känd hos flertalet gäs-
ter. Rytmerna gjorde att man inte kunde
stå still utan helt plötsligt befann sig på
dansgolvet, utan att ha funderat på del-

tagande eller ej. Orkestern hade för-
varnat om högt ljud, vilket utan tvekan
kan intygas att det var. Någon hade varit
förutseende och köpt hem öronproppar,
som delades ut till de som önskade. Alla
tycktes nöjda med kvällen och även or-

Kulturfest på SISU-gården

kestern uttryckte sin önskan om att få
återkomma ev. i sommar. I senan kväll dan-
sade säkert många hem då rytmerna satt
kvar ganska länge. Överskottet från fes-
ten går till hjälpverksamhet.

Karavanens styrelse i Forshaga
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Den 20 mars hölls årsmötet för Forshaga
kvinnliga företagarförening (FKFF). Plat-
sen var företagsbyn Activum i Deje. För-
eningen kunde redovisa ett innehållsrikt
2006. Under året har det liksom tidigare
år arrangerats nätverksträffar, bland an-
nat hos Liljetuns blomsterhandel, Smeträ
och Deje Garn- och hemslöjd. Nätverks-
träffarna sker oftast ”hemma” hos ett
företag där ägaren får berätta om sin
verksamhet och träffarna är mycket upp-
skattade.

FKFF har också fått en egen webbplats.
Hemsidan underlättar att sprida informa-
tion till de kvinnliga företagarna i kom-
munen och är dessutom ett bra sätt att
marknadsföra sig på.

Som Kontakten tidigare har berättat om
anordnade RCC1  på initiativ av FKFF:s ord-
förande Kristina Karlsson en träff för hela
länets nätverk och där presenterades vad
varje nätverk jobbade med, behov och
erfarenheter.

Vad föreningen ska syssla med följande

Innehållsrikt 2006 för kvinnligt företagarnätverk

1 Regionalt Resurscentrum för kvinnors
entreprenörskap och företagande i Värmland

verksamhetsår hade en egen punkt på
dagordningen. Ett förslag som flera del-
tagare inom handeln uttryckte var att
arbeta med trygghets- och säkerhets-
frågor. Nyligen skedde ett rån i en butik
i centrala Forshaga och detta har väckt
en del oro. Andra förslag lämnades in på
blanketter.

– Målsättningen för FKFF i samarbete med
kommunen är att få så mycket ljus som
möjligt över Forshaga kommun. Genom
ett roligt och gynnsamt kvinnligt
företagarklimat lockar vi kvinnliga företa-
gare till kommunen.  En företagare som
trivs, vill utvecklas och växa i samverkan
med andra, det gör kommunen attraktiv
för både boende och besökare. Varje
person på besök el genomresa i kommu-
nen skall vi gemensamt få att återkomma
och tipsa flera att besöka oss, berättar
Kristina Karlsson.

Kommunalrådet Angelica Rage fanns också
på plats och informerade om vad som var
på gång. Mötet avslutades med kåseri av
Britt-Marie Nordqvist på Jägarförbundet.

FKFF:s styrelse 2007

Kristina Karlsson, ordförande
Natalie Nilsson, vice ordförande
Kerstin Axelsson, kassör
Annette Edqvist, sekreterare

Ulla Svensson, ledamot
Pia Torstensson, ledamot
Annelie Jensen, ledamot

Anna Ek, suppleant
Olga Stam, suppleant

Detta är FKFF

Ett mötesforum för kvinnliga företa-
gare i Forshaga kommun. Föreningen
som bildades 2002 ordnar aktiviteter,
nätverks- och utbildningsträffar. Idag
finns ett 40-tal företagare med i
medlemsregistret men alla kvinnliga
företagare i Forshaga kommun är
välkomna till informationsträffarna.

Malin Eriksson
Informatör

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

Byggprojektet Mitt i Centrum är inne i
slutfasen. I maj ska de två husen med lä-
genheter och affärslokaler i centrala Fors-
haga stå klara. Platsen för husen är på
varje sida av torget på Järnvägsgatan. Och
en fråga kan vara om detta skall beteck-
nas som Forshagas Centrum?

En arbetsgrupp har tillsatts som ska ar-
beta för att få ett tydligt och väl avgrän-
sat centrum, något som Forshaga inte har
idag.  Johnny Grundahl, Forshaga
Företagscentrum leder arbetsgruppen
som består av handlare som verkar i Fors-
haga kommun, fastighetsägare och repre-
sentanter från Forshaga kommun. Arbets-
gruppen arbetar utifrån ett handlar-
perspektiv, därför är handlarna i klar ma-
joritet.

Arbetsgruppen skall driva frågorna med
målsättningen att handeln skall öka i Fors-
haga och ge underlag för nyetableringar.

Attraktivt centrum i
Forshaga ska öka tillväxten

Vad vill du förbättra/utveckla i
Forshagas centrum?
Skicka ditt/dina förslag, idéer eller
kommentarer till
Forshaga FöretagsCentrum
E-post: ffc@forshaga.se
Postadress: Box 7
667 21  FORSHAGA

Vi ser helst att vi får förslagen före
sista april.

Fler får tycka till
– Vi välkomnar gi-
vetvis allmänhe-
ten till att tycka
till om vad som
behöver utvecklas
i Forshagas cen-
trum. Det kan
även gälla aktivite-
ter och arrang-
emang som stärker innevånarnas och be-
sökarnas totala upplevelse. Det är viktigt
att komma ihåg att arbetsgruppen arbe-
tar utifrån ett handlarperspektiv, beto-
nar Johnny Grundahl.

Enligt idéskissen som arkitektbyrån
Sweco VVB tagit fram ska Forshagas cen-
trum karakteriseras av ett sammanhäng-
ande grönstråk. Det kommer att bli en
öppen torgyta med plats för café, lek och
offentliga framträdanden, karaktärsfull
plantering samt parkering.

Malin Eriksson
Informatör

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

Ideskiss över Forshagas centrum

Mitt i Centrum

Systembolaget

ICA
Konsum
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Text: Malin Eriksson
Informatör

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

Har man aldrig varit på besök hos Anders
Lackcenter sticker det lite i näsan på
grund av alla färg- och lackångor som trots
god ventilation ändå gör sig påmind för
den känslige. Men ägaren, Anders Aldrin
är van. Han tycker inte att det luktar
något alls medan både jag och fotogra-
fen börjar känna oss lite snurriga. När vi
anländer sitter han i verkstaden på en
stol och slipar. Han avbryter sitt arbete
och tar oss med in i lunchrummet där
det är behagligare luft och lite tystare.

Det är svårt att inte lägga märke till An-
ders skägg, vilket är bundet i en fläta.
Det ger mig en förklaring till företagets
logotyp vilket föreställer en siluett av
Anders, således med sin signifikativa
skäggfläta.
– Men många undrar vad det är jag håller
i handen på loggan, ler Anders och för-
klarar att det är en färgspruta.

På Anders Lackcenter jobbar idag fem
personer, inklusive Anders själv. Personal-
styrkan har stärkts i snabb takt trots att
företaget inte har funnits i mer än två år.
De anställda är samtliga män. Men det är
inget medvetet val utan det är snarare
så att det råder brist på tjejer som utbil-
dar sig i yrket. Däremot är Anders mycket
nöjd med mixen av åldrar på sin perso-
nalstyrka. I lokalerna finns såväl gamla som
unga och däremellan medelålders. Före-
taget är dessutom ett populärt praktik-
ställe och Anders tycker att det har fung-
erat bra att ta emot praktikanter, många
av dem har han kunnat erbjuda jobb.

Det var tack vare Håkan Hallgren som dri-
ver Håkans Bilar i Forshaga som gjorde
Anders till företagare. Håkan har fung-

erat som en mentor till Anders och utan
Håkan hade nog inte Anders varit företa-
gare idag, enligt Anders. Så hur gick det
till?
– Hösten 2004 frågade Håkan om jag ville
hyra en lackverkstad. Håkan hade hört
talats om att jag sysslade med lackeringar.
Erbjudandet lät bra och jag nappade på
förslaget, säger Anders.
Lokalerna är 400 kvadratmeter och An-
ders har själv varit med och byggt verk-
staden. Håkans Bilar står som ägare och
Anders är hyresgäst.

Anders Lackcenter i Forshaga AB vilket
är det fullständiga namnet på företaget
utför lackeringar av framför allt bilar.
Kundgruppen består främst av bilfirmor
och försäkringskunder. Bland bilfirmorna
räknar han upp flera stora företag i
Karlstadsregionen. Arbetet består främst
i att reparera stenskott och smårepor så
att bilen ser fräsch ut när bilfirman ska
sälja den vidare. Bilar som angripits av rost
tas också om hand, även om ordet rost
sällan uttalas högt i bilbranschen. Istäl-
let talar man om så kallade good will-re-
parationer.

För en lackering krävs många stadier. Bi-
len behöver tvättas, maskeras, blästras,
slipas, spacklas, våtslipas, lackas och flera
moment kan kräva att upprepas flera
gånger. Arbetets längd kan variera med
alltifrån en dag till en vecka för en enda
bil. En stor del av arbetet består av för-
arbete där minsta lilla slarv kan bli ödes-
digert.
– Noggrannhet är A och O, påpekar An-
ders och tillägger ”nöjda kunder”, vilket
är företagets motto.
Orden hänger kvar när vi efter intervjun

går en rundtur i verkstaden och tittar på
när killarna jobbar. Koncentrerade och
omsorgsfullt arbetar de med sina bilde-
lar. Ja, för det är inte alltid som det är
hela bilar som ska lackeras. Det kan vara
vissa delar som exempelvis en motorhuv
eller en bildörr. Och det kräver enormt
precisionsarbete med att få till rätt färg.
Idag använder de sig av vattenbaserat lack
vilket är mer skonsamt för miljön än fär-
ger som innehåller lösningsmedel. Vi går
in i ett rum som är fyllt från golv till tak
med färgsprutor. Där står också en ma-
skin där den exakta färgen blandas till.
Bilmärkena har alla egna beteckningar på
sina färger. Med andra ord så är den röda
färgen till en Volvo inte densamma som
till en Merceders. På frågan hur vanligt
det är att en kund vill ha en helt ny färg
på sin bil svarar Anders att det är sällan
men att det förekommer och pekar på
en bil i verkstaden som snart ska bli rosa.

I rummet intill färgrummet ligger lack-
boxen. Det är den instans där bilen/de-
larna hamnar när förarbetet är klart och
när det är dags för själva lackeringen.
Anders Lackcenter har en så kallad
kombibox vilket är en sprutbox och ugn i
samma box. När bilen målats står det kvar
och ugnen genomför torkningsprocessen.

Vi går ut från verkstaden och ställer oss
på uppfarten. En firmabil står parkerad
utanför, bländande vit och skinande.
– Nej, talesättet om skomakarens barn
stämmer inte i mitt fall, säger Anders med
ett härligt skratt.

Anders Lackcenter

(T.v.) En stor del av arbetet består av förarbete där
minsta lilla slarv kan bli ödesdigert.  (Ovan) Anders
har en lastbilschaufförsbakgrund. Lackeringsyrket
har han lärt sig själv och började som en hobby.

Foto: Jennifer Nord

49945maj3.p65 2007-04-16, 12:4617



18

Kontakten

Forshaga kommun erbjuder i år praktik-
arbete till i första hand ungdomar födda
1991. Sista ansökningsdag 070524. Äldre
ungdomar med ej avslutad gymnasieut-
bildning kan söka i de speciella projek-
ten Badvärd, eller Skapa ditt drömjobb,
se beskrivning nedan.

Jobben kommer i största omfattning att
fördelas inom kommunala förvaltningar
och föreningar. På ansökningsblanketten
kan du se vilka platser som kan sökas.

Ansökningsblankett finns i kommunens
växel, biblioteken, Deje simhall samt på
arbetsförmedlingen. Ansökningsblankett
finns även på Forshaga kommuns hemsida
www.forshaga.se.

Vi tar emot ansökan på e-post.

Lön: 37kr/tim inkl semesterersättning
Arbetstid: 6 tim/dag i 3 veckor
Arbetsperioder: 1 = V 25-27, 2 = V 28-30,
3 = V 31-33
Övriga upplysningar: Leif Larsson, tfn.
0552-121 56 eller 109 58.

Badvärdar
Deje simhall inbjuder till en utbildning
av 6 st. badvärdar. Efter genomgången
utbildning erbjuds 3 veckors arbete som

badvärd vid Skivtjärn i två perioder un-
der tiden 2/7 – 12/8. Kursen pågår un-
der vecka 25 i Deje simhall. Obs! Ej lön
under utbildningstiden.

Utbildningen riktar sig till dig som är född
–90 i första hand och –91 i andra hand.
(Vid otjänlig väderlek gäller underhållsar-
beten vid simhallen).

Övriga upplysningar och ansökningsblan-
kett: Annica Karlsson, tfn 0552-44670
el.www.forshaga.se/fritid/simhallen
PS. Det är bra om du har god simkunnig-
het och vattenvana DS.

Skapa ditt drömjobb
Låter det för bra för att vara sant? Att du
själv får bestämma vad du ska arbeta med i
sommar och dessutom få betalt för det. Det
kan vara sant, se nedan hur det går till.

Du fyller i en ”Drömplan” där du berät-
tar om ditt drömsommarjobb och hur du
tänkt genomföra det, ensam eller tillsam-
mans med kompisar. Representanter från
ungdomscentrum och AIC utser vilka av
de inskickade drömplanerna som skall bli
verklighet. Efter sommarjobbets slut får
du/ni skriva en rapport där det beskrivs
vad som gjorts och vilket resultat som
uppnåtts.

Storstôga 5, Dejeskolan har gjort en
teater om Gustav Vasa. Den innehöll 15
olika scener om Gustav Vasas liv . Vi
elever har fixat kläder hemifrån och har
tränat hårt. Det blev många både läskiga
och roliga scener . Denna teater spelade
vi upp onsdagen den 28 mars . Först för
elever i skolan och senare klockan 18:30
för dom som ville kolla. 18:30 när vi
spelade för allmänheten så tog vi även
inträde.

Vi har tränat sedan 2006 och det har tagit
mycket tid och arbete. Den innehåller
mycken död men ändå så är den bra och
nyttig. Nyttig för att man lär sig om hur
dom levde förr. Denna teater passade
både stora och små .

Praktikarbete sommaren 2007
Vad kan man jobba med?
Det är upp till dig och din fantasi och
kreativitet. För att sätta igång tanke-
verksamheten kommer här några förslag
på vad man skulle kunna hitta på. Du har
säkert fler…

Ordna en modevisning, en konsert, en
konstutställning, planera aktiviteter på
fritidsgården eller Träffen, bygg en
skateboardramp, ge ut en tidning, arrang-
era en tävling, etc. Sommarjobbet varar
i 3 veckor. Ungdomscentrums personal
är din handledare under dessa veckor
och hjälper dig bolla idéer, strukturera
upp arbetet, hjälpa till med kontakter
etc.

Projektet riktar sig till dig som går på
gymnasiet. Handledare är Mikael Gustavs-
son och Lasse Jansson.

Övriga upplysningar tel.054-172273, ring
helst måndagar mellan 13.00-16.00

Att tänka på: Du som söker Dröm-
sommarjobb eller Badvärd, lämna gärna
in en ansökan på blanketten Praktikar-
bete 2007 också.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
OBS SISTA ANSÖKNINGSDAG 070524

Det börjar med att Gustav Vasa går i skolan
och slutar med Linköpings blodbad som
var år 1600. Gustav föddes år 1496 och
dog år 1560. Han hade 3 söner: Erik,
Johan och Karl som också är med i
scenerna . Text och musik kommer från
Stig Åsbringer, Lyra.

Medverkande:
Emil Hakkarainen: soldat och Dacke
Emma Hegarty: berättar och åskådare
Isabelle Hellström: Erik, borgmästare,
åskådare och adelsman
Cecilia Hollsten: åskådare, brevbärare
och bonde
Jessika Jillskog: Johan och åskådare
Madeleine Josefsson: soldat, åskådare
och häst
Ricky Karlsson: Kristian ll och adelsman

Agnes Larsson: Lärare, åskådare, brev-
bärare och bonde
Marcus Lundberg: soldat och åskådare
Madeleine Magnusson: präst och Bonde
Oskar Magnusson: bonde, åskådare,
soldat och officer
Lina Nord: bonde, Sigismund, adelskvinna,
elev och fogde
Tom Nyhlèn Karlsson: Soldat
Stefan Rundh: Gustav Vasa
Elin Svensson: Karl, fånge, elev, åskådare
och adelskvinna
Emil Turpeinen: soldat och adelsman
Jonna Wallin: bödel, borgmästarinna  och
brevuppläsare
Micaela Wallin: soldat, fogde, elev och
åskådare

Klassföreståndare: Elisabeth Eriksson

Teater om Gustav Vasa och hans söner

49945maj3.p65 2007-04-16, 12:4618



19

Kontakten

Marie-Louise Linder
Socialtjänsten

054-17 20 15

Ungdomar i Forshaga och Deje kan lätt
få tag på alkohol. De flesta kan om de vill
skaffa öl, vin eller sprit till helgens fest.
Den stora leverantören är ofta en vuxen
som varit i Tyskland och lastat skåpbilen
full med alkohol. 7 av 10 tomburkar som
hittas ute på byn efter en helg är
”tysköl”.

Införseln av alkohol från utlandet har ökat
dramatiskt de senaste åren. Omkring 20
miljoner liter sprit och 70 miljoner liter
öl rullar årligen in över Sveriges gränser.
En tredjedel säljs vidare, trots att detta
är ett brott som kan ge fängelse i sex år.
Polisen har varit framgångsrik i jakten på
försäljare och många gånger har man
kunnat göra tillslag efter tips från allmän-
heten. Ändå pågår denna försäljning på
många orter dygnet runt, alla dagar i
veckan.

All forskning visar att det effektivaste
sättet att motverka alkoholmissbruk och
alkoholskador bland ungdomar är att
begränsa tillgängligheten på alkohol. Men
de ambulerande alkoholförsäljarna och
privata spritbutikerna ökar
tillgängligheten vilket leder till förödande
konsekvenser som förenklat kan beskri-
vas i tre punkter:

-För det första inbjuder lättillgänglighe-
ten ungdomar att börja dricka alkohol
tidigare. Ju tidigare alkoholdebut, desto
större risk för missbruk och skador när
man blir äldre.

-För det andra ökar risken för att utsät-
tas för våld när man är berusad. Det finns
ett starkt samband mellan alkohol och
misshandel, överfall och våldtäkter – både
hos offer och förövare.

-För det tredje lärs ungdomarna in i en
kriminell hantering av alkohol och får en
attityd som riskerar att leda till en ökad
konsumtion och fortsatt bristande res-
pekt för alkohollagstiftningen även i
vuxen ålder.

Vi vill uppmana alla vuxna att samverka
för att stoppa den olagliga försäljningen
av alkohol till ungdomar. Det är aldrig okej
att sälja alkohol till en ung människa. Det
är aldrig okej att langa till yngre syskon,
egna eller andras barn.

Tullen och polisen kan inte ensamma
stoppa den olagliga alkoholhandeln. Om
inte omgivningen reagerar står rättsvä-
sendet maktlöst. Och det behövs inga
stora hjälteinsatser från enskilda vuxna.
Tipsa polisen när du ser eller hör talas
om försäljning av alkohol till unga. Att
blunda och inte reagera vore ett svek
mot våra ungdomar.

Vad du som förälder kan göra!

Alla berusade ungdomar har något ge-
mensamt: Det är att någon vuxen fixat
alkoholen.

Skydda våra ungdomar från lättillgänglig utlandssprit

Det finns saker som du kan göra:
Håll koll på ditt barskåp en hel del
tonårsfyllor kommer från föräldrarnas
egna alkoholförråd.

Bjud inte på alkohol hemma.

Köp inte ut!!!!!  Många tonåringar får idag
sin alkohol från sina egna föräldrar eller
äldre syskon.

Visa för dina barn att du inte accepte-
rar att de dricker alkohol- det är bevisat
att föräldrars attityd till ungdomars drick-
ande spelar en avgörande roll.

Lär känna föräldrarna till dina barns kom-
pisar och kom överens om vilka regler
som gäller.

Var tydlig mot andra föräldrar att du inte
köper ut och att du inte tycker att dom
heller skall göra det.

Telefonnummer till UC:s fältassistenter:
Jocke 0730-482834
Lena 070-5107770
Janne 0730-482805
Maya 070-3162816
Linda 070-3162888

Roger Nilsson
Ungdomscentrum

0552-109 58

Äntligen är det vår i luften! Solen
värmer och naturen börjar vakna till
liv igen. Visst är det en härlig tid vi
har framför oss - eller?

Våren betyder för många människor
svullna ögon och rinnande näsa. Pollen
från t ex björk, al och gräs gör livet
surt får många allergiker.

Nu har miljö- och byggförvaltningen i
samarbete med Naturhistoriska Riksmu-
seet och Botaniska analysgruppen i
Göteborg dragit igång årets pollen-
mätningar. Aktuella pollenprognoser

Nu mäter vi pollen igen!

hittar du på Naturhistoriska Riksmuse-
ets hemsida nrm.se.

Eva-Karin Lindner
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054-17 20 32
eva-karin.lindner@forshaga.se

...vid Löved söndag 17 juni
Samling vid Dyvelstens
flottningsmuseum kl. 10.

Vandringen är 2,5 km efter en
stig som på vissa ställen
passerar våta områden.

Ta gärna med fika eller besök
efteråt flottningsmuseéts café.

Arrangör: S.B.F. (Sveriges Botaniska

Förening). Ledare: Gunnel Johansson

och Erik Eriksson.

Kontaktperson Gunnel, 054-874505

De vilda
blommornas dag...
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LIP-Klarälven har nu slutrapporterats för
Forshagas del. Projektet startade 2002 och
avslutades 2006. Hela projektet omsatte
24 miljoner av det var 10,5 miljoner från
staten. Bidraget har gått till olika
miljöförbättrande åtgärder. Och stora
milöförbättringar blev det! Genom att
kommuninnevånarna gick från att elda
med fossila bränslen till att elda med
biobränslen så sparar vi idag 630 m3 olja.
Något som är mycket positivt för miljön.

I och med LIP-Klarälven har följande hänt
i kommunen

Vi har byggt ett helt nytt hus -
”Klarälvsrummet”- som innehåller en
utställning som handlar om Klarälven och
livet kring den - geologiskt, biologiskt och
historiskt. Huset uppvärms av en
pelletspanna och snart monteras även en
solfångare på taket. Så mycket trä som
möjligt har använts i husbygget eftersom
det är ett lokalt och förnyelsebart
material. Däcket utanför huset är av
Thermo-wood. Thermo-wood en ny
produkt på marknaden som är av fura. Den
har upphettats till 200 grader utan någon
närvaro av syre och får på så sätt få sin
rötbeständighet utan några tillsatta
kemikalier och metaller.

I projektet fanns pengar till att asfaltera
Klarälvsbanan från Deje centrum och upp
till kommungränsen. Något som stod klart
hösten 2004.

Energibidragen har stått för de störta
miljöeffekterna i projektet. Det visade
sig att 296 hushåll i kommunen har fått
bidrag till ett sammanlagt värde av drygt
3 miljoner. Genom detta har vi sparat
1 700 ton koldioxid, 2 ton tjära, 1 ton
VOC (lättflyktiga organiska kolväten) och

Många elever cyklade på Klarälvsbanan under Europeiska Trafikantveckan

Forshaga kommuns största miljöprojekt är nu avslutat

1,3 GWh el, på årsbasis. I början var det
inte många ansökningar som kom in men
i slutet kom det in fler ansökningar än
vad vi hade pengar till.

”Värdekärnor” är informationsplatser vid
flera brofästen i kommunen. Bord,
bänkar, informationsplatser har redan
kommit upp och under våren kommer
även information om Klarälven att finnas
på platserna.

Klarälvsrummet

Energirådgivningen har bedrivits mesta-
dels från energivagnen

Folkbildning i form av miljöinformation till
allmänheten är något som ingått i
projektet. De som berörts mest är skolan,
företag och föreningar. Det har bedrivits
på många olika sätt och med hjälp av
många olika forum för att nå ut till så
många kommuninvånare som möjligt.
Exempel på återkommande evenemang
som bedrivits i denna regi är Europeiska
trafikantveckan, Skräpplockardagarna,
Miljövänliga-veckan o.s.v.

Vad är ett miljömärke? Något som kun-
derna i kommunens livsmedelsbutiker
fick fundera på under ”Miljövänliga
veckan” 2004

Katrin Johansson
Naturvårdshandläggare

0730 -48 28 30
katrin.johansson@forshaga.se

49945maj3.p65 2007-04-16, 12:4620



21

Kontakten

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

Deje
Mån 14-19

Tis - ons 14-17
Tors - fre 10-14

Bibliotekens öppettider:

Boktips från Biblioteket
Svart som natten
Cleeves Ann
Det är en kall januarimorgon och staden
Ravenswick på Shetlandsöarna ligger un-
der ett djupt täcke av snö. Den ensam-
stående mamman Fran Hunter har just
lämnat sin dotter i skolan. Hon är på väg
hem när blicken plötsligt dras till de svarta
korparna som cirklar över ett underligt
bylte ute på fältet. Det visar sig vara en
ung kvinna, strypt med sin egen halsduk.
Fran känner genast igen henne som den
nyinflyttade grannflickan Catherine Ross.

Bland invånarna sprids nyheten om mor-
det blixtsnabbt och rykten om att sta-
dens ensling Magnus Tait är inblandad i
mordet börjar florera. När kommissarie
Jimmy Perez ignorerar ryktena och istäl-
let börjar kartlägga vad som egentligen
hänt sprider sig misstankarna vidare och
lägger sig som en skugga över den lilla
staden. Grannarna kastar illvilliga blickar
på varandra och för första gången låser
man sin ytterdörr. Alla känner alla – men
en av dem är en mördare. Vem?

Vargnatten
Tom Egeland
Mardrömmen börjar
klockan 22.00.
Tjetjenska terroris-
ter tar över det po-
puläraste debatt-
programmet på norsk

Vargnatten är en politisk thriller som i
ett högt tempo skildrar det våldsamma
dramats många oväntade vändningar –
minut för minut, timme för timme.

De vandrande städerna
Philip Reeve

tv och håller deltagarna som gisslan. Be-
väpnade med pistoler och bomber krä-
ver terroristerna att fritt Tjetjenien samt
att gisslandramat ska direktsändas så att
tv-tittare världen över blir deras vittnen.
För de tillfångatagna – bland dem flera högt
uppsatta politiker och den populära
programledaren Kristin Bye – är det bör-
jan på en lång, nervpirrande skräcknatt.

I kulisserna arbetar polisens beredskaps-
styrkor och gisslanförhandlaren Thomas
Fjell för att få ut så många som möjligt
levande ur studio 2. Terroristernas le-
dare, Ramzan Jevlojev, är en skoningslös
förhandlare, men under vargnattens tim-
mar berättar han också historien om sin
egen sorgliga uppväxt i ett krigsdrabbat
Tjetjenien.

Linné i Uppsala
Helena Harnesk
Carl von Linné
bodde och arbe-
tade större delen av
sitt liv i Uppsala. Hit
kom han 1728 för att
skriva in sig vis uni-
versitetet och här
dog han femtio år senare som världsbe-
römd professor.

Den miljö där Linné skapade sina stora
verk har sällan fått någon konkret be-
skrivning. Men i denna bok träder 1700-
talets Uppsala fram med de människor och
miljöer som omgav Linné – hans familj,
hemmet, Botaniska trädgården (Linné-
trädgården), samtida vetenskapsmän som
Anders Celsius, Johan Ihre och Nils Ro-
sén von Rosenstein, universitetets insti-
tutioner, studenterna i sina kammare och
de som arbetade  i verkstäder och
handelsbodar.

Vi möter människa Linné. I hans rika per-
sonlighet rymdes skarp iakttagelseför-
måga, charm, systematisk begåvning, obe-
gränsad arbetskapacitet och ett stort
behov av bekräftelse på att han var den
störste av botaniker.

Helena Harnesk har arbetat i många år
som antikvarie på Upplandsmuseet i Upp-
sala och har beskrivit stadens historia i
flera böcker och utställningar. Hon är en
uppskattad populärvetenskaplig förelä-
sare och leder stadsvandringar med te-
mat 1700-talets Uppsala.

Barn- och ungdomsböcker

Han knuffade mig!
tänkte Tom och det
han kände när det
svarta gapet svalde
honom var snarare
förvåning än rädsla.

Föreställ dig att du
bor i ett London som drivs framåt av stora
motorer. Tänk dig att du knuffas av din
stad och ser den försvinna i fjärran. Det
är vad som händer Tom. Han är övergi-
ven och förrådd, strandsatt i ödemarken
tillsammans med Hester, en vanställd och
hämndlysten flicka. Tillsammans tvingas
de fly genom ödemarken, desperata att
nå London och stoppa en katastrof.

De vandrande städerna är den
prisbelönta första delen i en hisnande
serie science fantasy.
Läsare över hela världen fascineras av
Philip Reeves spännande miljöer och fart-
fyllda äventyr.

Den långa resan
El largo viaje
Joaquín Masoliver

En dag landar ett
rymdskepp fram-
för Daniel. Han
får följa med till
en planet
bortom solen.
När han kommer
tillbaka vill pappa
inte tro honom.

Boken är tvåspråkig – svenska och
spanska.
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I Vårsolens glans går löpning och stav-
gång som en dans. Stärker både kropp
och själ från hjässa ner till häl.
Tidigare har vi arrangerat Sisu-Joggen
under många år på olika underlag, både i
terräng och på stigar och vägar. Den s.k.
löpvågen på 80-talet har efterhand eb-
bat ut och idag är det lika populärt med
stavgång, inlines m.m.

För att stimulera det som nu är vänder vi
oss till alla motionsglada i Forshaga kommun
med omnejd och arrangerar Sisu-Joggen
lördag 2 juni. Det är ett lopp där alla kan
vara med, unga såväl som gamla, gång-
are, stavgångare och joggare. Sisu-joggen
är ett inslag under Forshagadagarna och
förhoppningen är att alla går man ur huse.

Sisujoggen 2007

En stor folkfest i samarbete med Svensk
Handel, Forshaga kommun och Sisu Fors-
haga.

Samtidigt anordnas en mängd aktiviteter
under dessa 2 dagar. Lilla Sisu-joggen, för
barn mallan 0 och 16 år, går av stapeln
redan klockan 11. Därefter kommer stav-
gångare, gångare och joggare..

Deje Gymnastikförening sköter
uppvärmningen i takt med härlig musik,
innan ni ger er ut på en mycket lätt och
slät bana i centrala Forshaga.

För att komma billigare undan kan man
anmäla ett helt lag för 300:- (6 perso-
ner). För barnen är det betydligt billi-
gare. 40:- och alla barn får en fin medalj.

I de äldre klasserna utdelas hederspri-
ser och utlottningspriser.

Vi hälsar er alla varmt välkomna och skall
göra vårt yttersta för att arrangemanget
blir en härlig upplevelse.

Christer Fabricius

Se till att vara hemma den första veckan
i augusti!
Då kommer nämligen Dejes första
Vatten- och kristallfestival att hållas för
att manifestera jordens rätt till
överlevnad. Alla är medvetna om de
miljöproblem som finns men ingen vet
riktigt vad och hur vi ska göra för att
rädda jorden. Vi kände ändå att vi måste
börja någonstans, så efter en idé från

Dejes egen mauriprinsessa Erena, så
blir nu projektet ”Kristallbyn” verklighet.
Programmet är inte helt fastställt än,
men en kristall-labyrint kommer att
finnas på torget under hela
evenemanget och i samband med
invigningen kommer den nya Deje-
deklarationen att presenteras.
Bibbie Friman, som är fotograf, kommer
att visa film och bilder från sina simturer

med delfiner. Det kommer även att finnas
utställningar och föreläsningar kring
vatten och kristaller och många
intressanta personer kommer att finnas
på plats.

Hela arrangemanget kommer att
avslutas med en alternativmässa i Deje
Folkets hus lör-sön. Vi ser fram emot
att se Deje fyllas med positiva
människor!

Vatten- och kristallfestival i Deje

Föreningen Liv och Lust genom Lotta Larsson
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Skredrisksäkring Skived
Området vid Klarälven söder om broarna
har fyllts med bergmassor. Det som åter-
står är visst arbete med de djupborrade
brunnar som ska avlasta trycket på slän-
ten. Detta arbete kan göras först när
vattenståndet är lägre.

Sanering av gator i Bengtsbol
Ängåsgatan och Bengtsbolsvägen kommer
att få nya vatten- och avloppsledningar.
Dessutom kommer gatorna att ”byggas”
om, vilket betyder att de grävs om ner

I MASSMEDIA OCH I SAMHÄLLET I STORT
FÖRS DET MYCKET DISKUSSIONER OM
JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS. VÄGEN TILL
JÄMSTÄLLDHET BÖRJAR REDAN HOS DE
SMÅ BARNEN, PÅ FÖRSKOLAN.

VI PÅ SOLÅKERS FÖRSKOLA I DEJE AR-
BETAR FÖR ATT MOTVERKA TRADITIO-
NELLA KÖNSROLLER. VI VILL GE FLICKOR
OCH POJKAR SAMMA MÖJLIGHETER ATT
PRÖVA OCH UTVECKLA FÖRMÅGOR OCH
INTRESSEN UTAN BEGRÄNSNINGAR UTI-
FRÅN STEREOTYPA KÖNSROLLER.

STIMULERAR LUSTEN ATT ERÖVRA NYA
FÄRDIGHETER ERFARENHETER OCH KUN-
SKAPER.

EXEMPEL PÅ HUR VI ARBETAR MEDVETET
MED GENUS TÄNKANDE ÄR ATT VI TVÅ
EFTERMIDDAGAR I VECKAN HAR EN FRI-
VILLIG UPPDELNING AV GRUPPEN. VÅRT
KUDD/HOPPRUM SOM INBJUDER TILL
HÖGLJUDDA OCH FYSISKA LEKAR ÄR DÅ
ENDAST ÖPPET FÖR FLICKOR. SAMTIDIGT
ÄR RUMMET MED LEKSAKS KÖK, DOCKOR
M. M. ENDAST ÖPPET FÖR POJKAR. DET
HÄR HAR LETT TILL HELT NYA LEKAR.

VI PÅ SOLÅKER HAR FÖRMÅNEN ATT HA
STORA LOKALER OCH DÄRFÖR FINNS DET
FLER RUM ATT VÄLJA PÅ OM BARNEN VILL
LEKA TILLSAMMANS.

VÅRT STÖRSTA RUM ÄR DET MEST CEN-
TRALA RUMMET OCH HÄR ERBJUDER VI
OLIKA FORMER AV ROLL LEKAR MED
UTKLÄDNINGSKLÄDER OCH KOJBYGGE.
VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT HA
UTKLÄDNINGSKLÄDER OCH ACCESSOARER
SOM TILLTALAR BÅDE POJKAR OCH
FLICKOR.

VI FÖRSÖKER HA ETT MEDVETET FÖR-
HÅLLNINGSSÄTT NÄR VI PRATAR MED
BARNEN. EN FLICKA MED NYA KLÄDER ÄR
INTE NÖDVÄNDIGTVIS SÖT ELLER FIN I
DESSA HON KAN LIKA GÄRNA VARA TUFF
SÅ VÄL SOM EN POJKE KAN VARA SÖT.

DET ÄR VIKTIGT ATT VISA ATT MÄN OCH
KVINNOR KAN JOBBA MED SAMMA SAKER.

Information från kommunteknik
till 60 cm för att sedan fyllas igen och as-
falteras. Arbetet utförs av kommuntekniks
personal och beräknas vara färdigt i bör-
jan på hösten. Asfaltering görs när det nya
materialet i gatorna har packats ihop. Kost-
naden beräknas till 2,5-3 miljoner kronor.

Djäknegatan och Bangatan
Cykel- och gångvägen Klarälvsbanan kom-
mer att återfå sin gamla sträckning på
banvallen vid Djäknegatan och Bangatan.
Även torget med grönytor och nya par-
keringsplatser görs i ordning.

Övrigt
Övriga investeringsarbeten under året är
bland annat att rusta upp befintlig cy-
kel- och gångväg vid Industrileden på
Näset samt att byta ut trappa mellan Ica
och Konsum i  Deje.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

GENUSTÄNK PÅ SOLÅKERS FÖRSKOLA

DÄRFÖR HOPPAS VI SJÄLVKLART PÅ MER
MÄN TILL FÖRSKOLAN. VI KOMMER OCKSÅ
HA EN ”PAPPAKVÄLL” I MAJ,  FÖR ATT
PAPPORNA SKA KÄNNA SIG VÄLKOMNA
OCH DELAKTIGA I VÅR VERKSAMHET.

DET HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ HUR VI
ARBETAR MED JUST GENUS TÄNKET PÅ
SOLÅKER. VI JOBBAR SJÄLVKLART MED
MYCKET ANNAT OCKSÅ, MILJÖ, UTE
VERKSAMHET OCH TEATER ÄR ANDRA
EXEMPEL.

MEN FRAMFÖR ALLT: ALLA ÄR LIKA VÄRDA
OAVSETT KÖN, UTSEENDE OCH PERSON-
LIGHET.

PERSONALEN PÅ SOLÅKERS FÖRSKOLA

FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT STÖTTA
ALLA BARN SÅ ATT DE VÅGAR TA FÖR SIG
OCH VÅGAR SÄGA IFRÅN NÄR NÅGOT INTE
KÄNNS BRA.

ENLIGT FÖRSKOLANS LÄROPLAN SKA FÖR-
SKOLAN VERKA FÖR ATT FLICKOR OCH
POJKAR FÅR LIKA STORT INFLYTANDE
ÖVER OCH UTRYMME I VERKSAMHETEN.
ARBETSLAGET SKA VERKA FÖR ATT BAR-
NEN STÄLLS INFÖR NYA UTMANINGAR SOM
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Ungdomscentrum och fritidsgårdarna i
kommunen har varit på skidresa i Trysil.
Totalt blev vi ett fyrtiotal som åkte. Glada
och förväntansfulla ungdomar gjorde
resan mycket trevlig!

Hoppsan…..
Nu är det dags för

Lisebergsresan igen!

Denna gång bär det av på
Valborgsmässoafton, alltså

måndagen den 30 april.
Kostnaden för  hela paketet är 100 kr.

(Buss T o R och inträde)
Hoppas det blir lika stor anslutning

som tidigare år.
Anmälan övrig info. tar ni med

personal på Café Träffen

VÄL MÖTT!
Träffenpersonalen

Vem fixar biffen?
Ja det var den stora frågan som årets show

från Dejeskolan kretsade kring. Handlingen
var förlagd till the wild wild west och det sena
1800-talet. Indianer och cowboys, pälsjägare,

guldletare, den ack så noggranne sheriffen,
förvirrade mexikaner och mitt upp i allt en
tokig höna...

Dejeskolans vårshow
En varm och i många stunder mycket humo-

ristisk föreställning med bra skådespelar- och
sånginsatser som kan sammanfattas i scen-
närvaro och ”timing”. En extra eloge till

manusförfattaren som på ett bra sätt lycks
hålla ihop hela föreställningen, och som dess-
utom skrivit sketcher med knorr och med flera

bottnar, samt till alla de som medverkat till

den trevliga dekoren. Undertecknad bugar

och bockar för en mycket trevlig föreställ-
ning!

Mattias Sköld
Informatör

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

Det finns bara två av oss...och det är vi!

Andarna har gett oss vägledning -ett ägg!

Skidresa till Trysil!
Väl framme blev det hysteri när alla skulle
ha ut sin packning och få varsitt liftkort,
men det löste sig fint! Vädret var kanon,
med strålande sol och klarblå himmel!
Brunbrända och glada när backen
stängde, bar det återigen av hemåt.
Trötta och belåtna somnade var och
varannan till filmen Gustaf 2!

Tack alla ungdomar för en trevlig resa!

Ungdomscentrum & fritidsgårdarna

I bussen på väg!

Joachim & Linda på Ungdomscentrum Linda & Ronja uppe på fjälltoppen!

En av alla backar i Trysil!
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Vi är ett gäng ”grabbar” som tycker
hockey är det roligaste som finns!

Forshaga IF Vetz, som vi kallar oss, är i
gång och spelar hockey en gång i veckan
under tiden ishallen är öppen. Det bru-
kar vara mellan 15 och 25 stycken vid varje
tillfälle. De allra flesta av oss har spelat
hockey i Forshaga IF men det är också
några som inte spelat själva men alla är
välkomna att delta. Ett krav vi har är att
man är medlem i föreningen. Detta har
nu pågått de senaste 5-8 åren. Innan dess
så spelade vi mest hockey-bockey. Det
förekommer också en del utbyte med
andra föreningar i länet i form av matcher
i form av både cup och vänskapsmatcher.
De föreningar som har återkommande
verksamhet för veteraner är inte så
många men några av dem är Kristinehamn,
Kil, Sunne.

Som de flesta vet så fyller Forshaga IF i
år 100 år. I höstas när vi fick nys om att
det skulle spelas ett VM för veteraner
här i Sverige under våren så kände vi att
det skulle va kul att delta. Dels pga av
att föreningen jubilerar och att vi själva
skulle få uppleva ett så stort evenemang
som utövare. Så sagt o gjort så började
vi tidigt att diskutera det i omklädnings-
rummet. Det mottogs av alla som positivt
och nu nästan ett halvår senare så är vi
där. Vi åker ner till Göteborg med stor för-
väntan och hoppas på en riktigt kul vecka
med rolig hockey och trevligt umgänge med
andra föreningar från hela världen.

Turneringen går av stapeln mellan den
15 – 22 april men vi går inte in i turner-
ingen förnst den 18 april. Det kommer
att spelas i fyra ishallar/arenor
(Scandinavium, Frölundaborg Kungälv och
Wallenstamhallen). Vi är anmälda i silver-
divisionen som motsvarar spelare som
spelat på division 1 och neråt. Vi kom-
mer att spela mot lag som Timrå,
Novokuznetsk (Ryssland), Tver (Ryssland),
Partille och Kungsbacka. Detta låter inte
helt lätt men vi kommer göra vårt bästa.

Detta är ju som alla förstår också en kost-
sam historia och till största del så tar vi
det ur egen ficka. Vi har även fått stöd
från sponsorer samt att Kommunen har

Hockey VM i Göteborg för veteraner

stött till också. Så därför vill vi här och
nu passa på och tacka dom som stöder
oss på ett eller annat sätt. Ingen nämnd
ingen glömd! Totalt med anmälningsavgift,
Boende, transport, landpaket och Indi-
viduell anmälningsavgift  så går kalaset på
närmare 50 000:-.

Med förhoppningar om en spännade upp-
levelse och på återhörande med rapport
från VM när vi kommit hem.

Ps. Information om turneringen finns på
www.soha.se Ds

 Från vänster Rune Eriksson, Patric Rudström, Tomas Appelgren och Reimond Carlsson

Tomas Appelgren

Fredag den 23 mars tog vi med oss 14
ungdomar från Deje och for till Årjäng
för ett studiebesök på deras fritidsgård.
Denna annonserades som en hemlig
resa. Vi möttes upp av Fredrik från
Fritidsgården Vita huset vid Årjängtravet
för en gemensam resa till gården. Vi fick
en rundvandring på gården, vidare blev
det filmvisning från en av deras Polen-
resor angående förintelsen. Vi ming-
lade, åt och drack kaffe tills det var
dags för hemfärd. Ungdomarnas reak-
tioner var blandade, från början tyckte
de att detta var en dålig idé men de
flesta var mycket nöjda och såg fram

emot en återförening när Årjäng ska
komma och besöka oss på GÅRN i Deje.

Christer Ljungberg
Går´n i Deje

chrille.ljungberg@telia.com

Hemlig resa till okänd ort

Från vänster Gunilla Jönsson, China
Stöllman, Fredrik Bodin, Morten Berger,
Izzi Moberg & Christer Ljungberg

Vi som planerade och genomförde detta
projekt var Christer Ljungberg och Gu-
nilla Jönsson från GÅRN DEJE med som
chaufför och moraliskt stöd var China
Stöllman från Träffen i Forshaga.
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Den 18 april 2005 startade projektet
”Forshaga äldreservice”.

Projektets syfte är att hjälpa äldre över
65 år, i en del fall också funktionshindrade
och sjuka, med arbeten i hemmet, som
man känner sig osäker inför och där det
finns risk för, till exempel en fallolycka.
Tjänsterna är gratis, blir snabbt utförda
och ges utan något som helst byråkra-
tiskt krångel. Den som behöver hjälp
ringer ett samtal och får genast besked
om den efterfrågade tjänsten är något
som äldreservice ställer upp med och när
vi i så fall kan komma.

Några exempel på det vi gör: vi byter glöd-
lampor och lysrör, hänger upp gardiner,
bär trädgårdsmöbler ut eller in och flyt-
tar saker till eller från vind eller källare.
Det finns många andra tjänster som också
kan komma i fråga.

Sedan starten har vi utfört ungefär 400
uppdrag. Inklusive restid har vi lagt ner
ungefär 500 timmar på detta. Över 100
hushåll har använt sig av våra tjänster.
Notera att ett uppdrag ibland består av

Förra säsongen slutade OSK sist i
hockeyns division tre. Förvisso figurerade
laget flitigt i media bland annat med ett
omtalat reportage som sändes i
Värmlandsnytt, Landet runt samt
Värmlandsnytts årskrönika. Denna säsong
har mest det faktum att två av OSK:s
hemmamatcher spelades på Olevis ute-
rink i Olsäter gett mediapublicitet i våra
två länstidningar. Fast ser man det rent
sportsligt så har denna säsongen varit
rena renässansen för laget med en bä-
ver på tröjan.

Förvisso slutade laget näst sist i division
tre höst med två poäng innan jul, men i
fortsättningsserien efter nyår slutade
laget på andra plats. Fram till näst sista
omgången fanns dessutom chansen kvar
till serieseger! Ett klart godkänt resultat
jämfört med fjolårets. Lagom till de av-
slutande två seriematcherna fick Osk
dessutom sina nya matchtröjor, denna

gång med en bäver i profil. För den
statistikintresserade slutade vårsäsongen
för OSK:s del med fyra vinster, två
ovgjorda och tre förlorade matcher.
Målskillnaden blev 44-37 och laget vann
dessutom sin största seger på många år
när seriesegrarna (!) Charlottenberg be-
segrades med 11-3 i Ängevi ishall.

flera olika arbeten. Vi kanske byter en
trasig glödlampa och hänger upp vår-
gardiner samtidigt som vi tar ut trädgårds-
möblerna.

Det finns av naturliga skäl ingen statistik
på vilken nytta äldreservicen har gjort.
Vi kan inte veta hur det hade sett ut om
inte dessa tjänster blivit utförda. Men
med tanke på det ganska stora antalet
besök under de första två åren kan man
med fog anta att ett antal fallolyckor har
förhindrats. Då ska man ha i åtanke att,
förutom ett avsevärt lidande för den
enskilda, så kostar en allvarlig fraktur
kommunen minst 250 000 kronor.
Och vi kan hjälpa fler. Om du uppfyller
beskrivningen ovan på vår målgrupp och
har något du behöver hjälp med, så tveka
inte att ringa oss. Du är välkommen att
fråga om, i princip vad som helst. Det
kan ju inte bli mer än nej, vilket är ett
svar som vi sällan ger en hjälpbehövande.

Vi nås på telefon 0552 - 103 79

Ett lyft för Olsäter Beavers

Forshaga äldreservice fyller 2 år

Större trupp, bättre fart på träningarna,
lite fler ”nyckelspelare” samt att lägsta-
nivån höjts är den huvudsakliga förkla-
ringen till säsongens sportsliga fram-
gångar enligt initierade källor i Olsäters
SK, som ser med tillförsikt på kommande
säsong…

Nr 22…

Tommy Jonsson
Projektledare

Ola Hansson hjälper till med takbelysning

Vi hjälper till med det mesta, dock inte
städning och fönsterputsning (vi får inte
konkurrera med privata företag).
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Har du problem med ett köp, en hant-
verkare eller något annat?
Konsumentverket och Allmänna reklama-
tionsnämnden har skapat webbtjänsten
Klagoguiden så att man enkelt kan rekla-
mera en vara eller tjänst. Det finns olika
brevmallar som passar det Du vill klaga
på. Det är bara att fylla i brevet och
skicka till näringsidkaren.

I Klagoguiden finns även information om
dina rättigheter som konsument, vilken
hjälp du kan få av kommunens konsument-
vägledare samt vart du kan vända dig för
att få en tvist prövad.

Mer information finns på:
 www.konsumentverket.se/klagoguiden

Hör gärna av Dig till Rådrummet Konsu-
ment om Du har några frågor. Vill du ha
studiebesök till din skola, förening, etc.
är du välkommen att höra av dig.

Klagoguiden

Ina Johansson
Elisabeth Eklo

Jane Ullman
Jolanda Girzl

Besöksadress: Kungsgatan 12
/Stora torget, Karlstad

Öppet: Mån - Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån - Fre kl. 13-16

Tel: 054 - 29 73 01, 054 - 29 73 04,
054 - 29 73 12, 054-29 73 02

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

 …för att hjälpa fattiga barn att få gå i skolan.
Utan skor, skolväska och penna är man inte välkommen i vissa skolor

NU BEHÖVER VI DIN HJÄLP…

1. Allt ett skolbarn behöver.

 2. Rullstolar kryckor o liknande.

3. Baby artiklar.
Du kan lämna det du vill skänka på

slottet i Forshaga 054-172131
 eller AIC-Deje 0552-12156. Ring om du

vill ha hämthjälp.

Karavanen ska skicka en container till Sidi ifni i södra Marocko i höst.
Där finns enormt många fattiga barn som inte har förutsättningarna

för att få gå i skolan.
Därför ska vi fylla containern med:

Obs! vi tar även emot loppisprylar till försäljning för att finansiera transporten
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Vad händer vid stationsområdet i Deje?
Stationsområdet i Deje är ett ganska
stort område som man nu vill göra om
till en finare plats. Ett område där män-
niskor kan vara och ha det trevligt.

Förr var stationsområdet en plats där flera
järnvägslinjer möttes, en järnvägsknut. Nu
går Klarälvsbanan igenom detta område
och när resenärer (cykel, inlines, gång)
passerar Deje, ska de mötas av den trev-
liga platsen.

Just nu arbetar Arbetsidécentrum (AIC) i
samverkan med Kommunteknik med att
plana ut och röja upp marken för att se-
dan kunna fylla igen så det blir fina och
jämna gräsytor. De tar även bort den stora
scen som mer eller mindre bara stått och
förfallit. En mindre scen finns med i pla-
neringen.

Det finns en arbetsgrupp som består av
personal från Kommunteknik, AIC och
fritidschefen. De skissar på hur det ska
se ut på platsen. Det som är bestämt är
att det ska vara ett grönområde och en
rastplats, men vad det mer ska finnas är
ännu inte beslutat. Det finns förslag från
allmänheten och arbetsgruppen tar gärna
emot fler!

En boulebana, blomplanteringar, en plats
för familjer, en plats med lekredskap för
barn är några av förslagen som kommit

från kommuninvånare. Ulleruds försam-
ling är intresserade av att bygga lokaler
för barnverksamhet och administration.
Vad skall göras med det gamla lokstallet?

Första etappen av projektet, som är mark-
beredning och rastplats för Klarälvsbanan,
är tänkt att stå klar till sommaren.

Ni som har idéer hör av er till Roger Nils-
son på tel. 0552-10958 eller  e-post
roger.nilsson@forshaga.se

Jomaa Jahish och Lars-Åke Fridlund röjer

Lokstallet
Jennifer Nord

Praktik Broby Grafiska

Tidningen har fått ny e-postadress! kontakten@forshaga.se Tidningen har fått ny e-postadress!

Fortsättningsvis är det kontakten@forshaga.se som gäller
när du ska skicka text och eventuella bilder som du vill ha publicerade i Kontakten

FORSHAGAMÄSSAN VYKORT & KURIOSA

Torsdag 27 maj (Kristi himmelfärds dag)
klockan 10 - 16För 5:e året!

Arrangörer: Forshaga IF och Forshaga Folkets park

Vykort - Frimärken - Mynt - Sedlar - Porslin - Glas - Böcker - Leksaker - Bensina - Kuriosa
- Samlarsaker - Skivor - Figuriner - mm
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