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ningsdag

Tänk vad bra vi har det som bor i en de-
mokrati!
Vi får tänka fritt, vi får framföra våra åsik-
ter och framför allt, vi får gå och rösta
vart fjärde år. Vi får tidigt lära oss, att i
en demokrati måste alla ta sitt ansvar men
alla har också vissa rättigheter.

Kvinnor, män, unga och gamla har rätt att
delta i det politiska arbetet – om de vill.
Tyvärr är det för få som vill. Fler borde
vilja vara med och utforma framtiden. Det
handlar ju ytterst om att vara med och
bestämma över ens eget liv.
En demokrati fungerar bäst om solidari-
tet och jämlikhet råder. Demokratin fung-
erar ännu bättre om det finns mötesplat-
ser där olika idéer bryts mot varandra och
om det råder en atmosfär där olikheter
välkomnas. I annat fall utvecklas navel-
skåderi och en ”ankdammsmentalitet”
utvecklas.

Det är spännande och lärorikt för en kom-
mun och dess invånare att ha internatio-
nella kontakter. Vi var fem, två politiker
och tre tjänstemän, som nyligen fick resa
till Djingis Kahns gamla rike, Mongoliet.

Vi ”banade väg” för
ungdomar som för-

Den Turistekonomiska Modellen (TEM) är
för 2006 genomförd och klar och Fors-
haga kommun visar positiva siffror.  Vår
totala turismomsättning har ökat med 3,5
miljoner kronor eller drygt 11 % 2006 jfr
med 2005.  Vår rese- och turistindustri
omsätter 35 miljoner kronor och ger ar-
bete åt ungefär 25 personer (årssyssel-
satta). Orsaken till ökningen är bland
annat fler antal övernattningar och fler
dagbesök. Det totala antalet övernatt-
ningar har ökat med 69 % (ökningar i kate-
gorierna hotell, camping, vandrarhem
samt nytillkomna gästnätter i stuga/rum).
Det kan också tilläggas att shopping är
den enskilda bransch som är omsättnings-
mässigt störst.

Sommaren i antågande!
Naturligtvis hoppas vi på att denna som-
mar blir lika fin som den förra och att
fler turister kommer hit på besök och
stannar desto längre.  Här vill vi på turism-
enheten gärna poängtera vad viktiga vi
kommuninvånare är för turisten som kom-
mer hit. Det är ju inte bara turistbyråer
och hotell som tar emot turister. Vi har
en hård konkurrens runtomkring oss och
just därför måste vi alla tillsammans satsa

Ann Johansson
Vik. turismchef

054-17 20 87
ann.johansson@forshaga.se

Glädjande siffror för turismomsättningen
på det bästa av värdskap. Det är något
som turisten, som kommer hit, tar till sig
och minns och som får han/hon att komma
tillbaka. Det blir återigen värt en resa,
värt ett besök eller värt en omväg.

Blir du osäker när en turist frågar efter
tips på sevärdheter eller efter rätt väg?
Hänvisa till kommunens sommaröppna tu-
ristbyrå! Vill du själv turista i Värmland i
sommar eller har nära och kära på be-
sök? Välkommen in så hjälps vi åt att finna
ditt utflyktsmål. Vill du anslå ett evene-
mang eller en aktivitet på vår anslagstavla
i sommar så hjälper vi gärna till med det.
Turistbyrån öppnar för säsongen den 11
juni och stänger 19 augusti, vardagar kl
9-18 och helger kl. 11-16.

Varmt välkommen!
Forshaga turistbyrå & Forshagaforsens
Camping & Sportfiskecenter
Industrileden, Forshaga. Tel. 054-172075

Med tillönskan om en solig och skön se-
mester!

hoppn ing sv i s
ska få åka till
detta land. Unga
ska möta unga och
tillsammans diskutera
inflytandefrågor och
dela kulturupplevelser
med varandra.

Mongoliet är en ung
demokrati. Mycket be-
höver utvecklas. Män-
niskor behöver lära sig att tänka i friare ba-
nor och välfärden behöver utvecklas.

Det är helt otroligt att unga från vår kom-
mun ska få delta i den utvecklingen. Ut-
bytet ska betalas med Sidapengar.

I Mongoliets huvudstad är det cirka 40
plusgrader sommartid. Jag önskar även er
sol och värme i sommar!
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Samarbete med Mongoliet
Kapitel I
Vi bjuds på kamelmjölk av en vacker kvinna
Efter en nästan två dygn lång resa anlän-
der vi (Angelica Rage och Benny Pedersén
-politiker, Lillemor Bäckström -kommun-
ledningskontoret, Jan Johansson och
undertecknad från Ungdomscentrum) till
Chinggis Khaan international Airport i Ulan
Bator. Det känns mäktigt och overkligt
att äntligen stå med fötterna på den
fläcken på kartan som jag har tittat på
så många gånger. Packningen är tung och
vi trodde det skulle vara kallt, men här
är lika varmt som hemma.

Nästa morgon blir vi hämtade vid hotel-
let och guidade runt för att titta på ett
tempel och en enorm Buddah.

Turen avslutas med en promenad upp för
en enormt lång trappa till ett monument,
där behöver en del pusta ut. Därefter åker
vi iväg mot Darkhan det är 22 mil dit och
känns som att det kommer att gå fort.

Jag visste dock inte att den enda vägen
som är asfalterad är den till Darkhan och
den är sämre än vilken väg som helst i
Sverige. Naturen är helt fantastisk och ber-
gen böljar fram, det är nästan som att medi-
tera när jag tittar ut. Men hela tiden får vi
se upp så att vi inte slår huvudet i taket, för
det är stora hål mitt i vägen. Den första
punkteringen dröjer inte och vi får sträcka
på benen och vandra bland djuren.

Inga hus, bara berg efter berg, tillslut
slutar jag att vänta på att det ska komma
någon stad. Men helt plötsligt är det ett
stenrös som vi ska besöka och springa
tre varv runt för att hedra gudarna.

När vi är två timmar försenade dyker Dar-
khan gate upp, det är kommungränsen,
där står mottagnings kommittén och vän-
tar på oss. Vi bjuds på Kamel eller häst-
mjölk i en vacker skål av en vacker kvinna
och herrarna i kostym tar emot oss.

Här startar det mest intensiva program
jag har deltagit i någon gång. Nu är
klockan fyra och vi bär upp våra väskor
och byter om på fem minuter. Därefter
är det lunch, ceremoni, museum, mid-
dag och sen står det i vårt program ”Dar-
khan night life”, vilket jag tolkar som ett
besök på någon natt klubb, men det var
fel. Vi besökte en kulle utanför staden
och beundrade Darkhan ”by night” Vack-
ert men blåsigt och fler än jag hade nog
fel kläder för det.  Därefter ska vi be-
söka ett monument och en Buddah och
gå tre varv runt den. Kvällen avslutas med
ett studiebesök i en järnfabrik, det är
en stor arbetsplats och klockan är halv
två på natten.

ut på landet och besöka en gear, som är
ett tält. I Mongoliet bor hälften av den
2,4 miljoner stora befolkningen i gear.
Mongoliet har en yta som är nästan 4
gånger så stor som Sverige och den halvan
av befolkningen som lever som nomader
och vallar djur bor i  gear. Vi blir väl mot-
tagna och får dricka mer kamel mjölk.
Därefter får vi kamma kashmir getter, rida
kamel och Janne får även en ridtur på
en liten mongolisk häst. Under tiden har
de tillrätt maten på klassiskt mongoliskt
vis. Vi har redan sett att det är ett får som
vi ska äta, eftersom huvudet låg i en kar-
tong inne i tältet och benen bredvid. En
kvinna håller på att fylla inälvor med nå-
gonting som jag nog inte vill veta vad det
är, men jag förstår att det är vår middag.

Efter en intressant middag och gemen-
skap i en gear, där vi nog var 30 personer,
var det dags att byta kläder för att göra
ett framträdande i tv igen. Den här gången
var det dags att sjunga ”Happy new year”
en klassisk ABBA låt som dom trodde att
vi kunde utantill. Två rader var skulle vi
sjunga och om någon sjöng fel eller tap-
pade bort sig ramlade det ner symbaler i
huvudet på alla och det hände många
gånger. Efter att solidariskt ställt upp för
kommunens bästa, trodde jag aldrig att
jag skulle behöva uppleva den stunden
igen. Men hela vårt besök i Darkhan blev
dokumenterat av Mongolisk tv och när vi
kom hem så väntade presenter fån våra
vänner, en DVD med hela framträdandet
och det är mer plågsamt att titta och

Ulan Bator Parader

Nästa dag inleds med deltagande i en tv
show ” Who knows well about sweden”
heter dagens deltävling, programmet på-
går under ett halvår och det är unga par
som tävlar och den som vinner finalen i
slutet på maj får en lägenhet.  Därefter
får vi göra ett snabbt ombyte för att åka fortsättning nästa sida!
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lyssna på den än det var att göra inspel-
ningen i Mongoliet!

Efter den här lyckade inspelningen bar
det iväg till en parad och ett uppträdande
av Mongoliska soldater mitt i en rondell.
Soldaterna skulle skickas till Irak och det
här var en officiell hejdå ceremoni. Det
kändes som tvära kast mellan att sjunga i
tv och stå på rad för militärer. Kvällen
fortsatte sedan med en tävling i wrestling
där vi var hedersgäster. Kvällen avsluta-
des med en officiell middag, som var mer
avslappnad än mycket annat på program-
met. Mongolerna gillar att leka och tävla,
så vi lekte och hade trevligt. Det mest
intressanta var att de enda kvinnorna på
middagen var jag, Angelica och Lillemor.

Nästa dag var det dags för ett mer offici-
ellt program med besök på kommunen
och hos guvernören där vi även fick träffa
en del anställda som arbetade med ar-
betslösa. Efter det var det dags för en
presentation av oss och vårt projekt för
kommunstyrelsen. Jag tycker det är väl-
digt intressant att se vilka olika mötes
kulturer vi har i våra länder. I Mongoliet
är det helt ok att svara i mobiltelefonen
och prata färdigt mitt under ett möte i
kommunstyrelsen eller var som helst. Det

är även svårt att läsa av om de som lyss-
nar är intresserade och tycker att det
är bra som vi säger för de sitter med sten
ansikten och rör inte en min.

Vi var även i en läder fabrik och fick se
hur de arbetade och vad de tillverkade,
det är helt andra arbetsförhållande och
löner för de anställda. Den här dagen
besökte vi också en praktisk skola där
de bl a utbildade elektriker och murare.

Efter det var det dags för avslutning och
säga hejdå! Vi lämnar Darkhan i solned-
gången och det känns vemodigt, men jag
hoppas att jag snart kan komma tillbaka
och fortsätta utbytet med ungdomar från
vår kommun och ungdomar från Darkhan.
Bilresan flyter lite fortare den här gången

Lena Gustafsson
Ungdomssamordnare

070 - 510 77 70
lena.gustafsson@forshaga.se

forts. Samarbete Mongoliet kap. I

Till kamels

TV-sång

Middag

Välkomna till Darkhan

och vi anländer till Ulan Bator vid 22.00
på kvällen. Staden är enormt stor och
det är fullt med människor som rör sig
ute på kvällen. Vi tar en kvällspromenad
och möter mycket människor och en hel
del hemlösa både barn och vuxna. Vi
beundrar deras opera hus i natt belys-
ningen, dagen efter besöker vi torget i
dags ljus och då ägnar sig en del åt att
surfa på det här viset.

Vi ska besöka parlamentet och det piper
i säkerhetskontrollen när vi går in, men
det gjorde inte någonting, problemet är
Janne som har mörkblå jeans (och kavaj)
och det får man inte ha i parlamentet så
han får vänta utanför.

Därefter åker vi till Chinggis Khaans In-
ternational airport igen och väntar och
väntar. Flyget är försenat och har inte
lyft från Beijing ännu. Här börjar vår 42
timmar långa resa hem, men det var värt
varenda minut. Jag längtar redan tillbaka
och har fått vänner och minnen för li-
vet!

Wrestling

Kamelmjölk
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Utanför Dömle Herrgård stod vi, Pernilla
från Communicare och jag, något ner-
vösa för vi hade blivit lite i-sista-minuten
inslängda som middagssällskap. Mongoler
på besök i Forshaga. Det var knappt man
kunde tro att det var sant. Hur i hela
friden hade de hittat hit?
Jag var så glad att jag hade Pernilla som
sällskap. Jag sneglade lite på henne, hon
såg lugnt, värdig och cool ut. Jag sträckte
på ryggen och lade mig till med det finaste
flygvärdinne-leende jag kunde uppbåda.

Så kom de då, mongolerna, klädda i fina
kostymer. De såg nästan lite nervösa ut
de med, kanske på grund av att både
Pernilla och jag liknade två enorma blonda
amazoner i jämförelse med dem. Jag
tackade min lyckliga stjärna att jag hade
valt lågskor. Mongolerna visade sig vara
mycket trevliga och charmerande, trots
att de till min stora besvikelse, inte såg
ut som Djingis Khan. Jag hade föreställt
mig dem med långa, vita skägg o stövlar
med spetsiga tår och en hel massa svärd
fast spända på ryggen.

Våra minimala mongoliska språkkunskaper till
trots blev det en mycket lyckad middag.
Det skall väl erkännas att det var till stor del
tack vare Girgli - vår underbara mongoliske
tolk. Stackar’n, hann knappt äta innan hon
var tvungen att översätta vårt pladder.

Det blev en relativt avslappnad tillställ-
ning med många glada skratt – trots att vi
avhandlade många allvarliga och seriösa
samtalsämnen som; ungdomsarbetslös-
het, coachning av unga, skattesystemet,
a-kassan, försäkringskassan, rökning, can-
cer, djur o natur.

Jag måste dock få ta åt mig äran av ett
genialiskt infall som KAN ha fungerat som
en icebreaker.. Mongolerna berättade
nämligen att de hade vaknat tidigt på
morgonen och tittat ut på den fantas-
tiska miljön runt Dömle Herrgård. Det var
så där fräscht ljusgrönt som det bara kan
bli en tidig försommar morgon när löven
precis har spruckit upp. Då, plötsligt, fick
de höra ett ödesdigert, läskigt ljud..

Nnnuööhh… lät det.
Nämen! sa jag igenkännande. Det låter
ju precis som när en älghona lockar på
sin älghane! Och så satte jag igång och
brölade så att kristallkr=onorna skakade.
Det mongoliska kommunalrådet gav mig
en uppskattande blick och sällskapet
brast ut i skratt och vi kom raskt fram till
att det nog absolut, helt bergsäkert hade
varit en älghona. Jag insåg lite generad
att någon karriär som diplomat kunde jag
glömma. Suck. Nåväl, mongolerna verkade
inte känna till, att diplomater inte bris-
ter ut i älgbröl, utan de såg ut att trivas.

Efter middagen gick vi bort till golf-
klubben, där Jonathan mötte upp. En
trevlig kille i finfina rutiga byxor (som sig
bör) och ett vant instruktörs-leende. De
som aldrig hade spelat golf, det vill säga
jag och mongolerna, fick lära oss hur vi
skulle stå och slå. Sedan släppte Jonat-
han lös oss på ”reindgern” som jag tror
stavas ”rangern”. För de som inte vet det
så är det en slags träningsbana, där man
slår i väg bollarna på en stor gräsmatta.
Stora skyltar var uppsatta; 50 meter, 100
meter 150 meter och så vidare, för att
man ska veta ungefär hur långt man har
slagit. Första slaget för mig var en smärt-
sam historia. Jag dångade klubban rakt i
backen så det pirrade ända upp i axeln.
En av mongolerna slog iväg en boll, som

flög i en hög båge och missade med några
cm skylten som det stod 200 meter på.
Jag, Pernilla och Jonathan ropade
”Bra!”på mongoliska; ”Sä’n!”, ja uttalet
ska vara som den franska floden Seine.. tror
jag.  Efter ytterligare några egna misslyck-
anden så fick jag till slut iväg en boll som
nådde 50 skylten. Men jag var nöjd och
skyllde på att som värdinna får man inte
vara alltför överlägsen. Öm i hela kroppen
hämtade jag minibussen och vi åkte iväg till
Karlstad för att presentera det märkliga
svenska folknöjet ”utomhusservering”.

Dagen efter, klockan 09.00 hämtade jag upp
dem utanför Dömle herrgård. De såg mycket
piggare ut. Vi drog till Karlstad Universitet –
dags för mer studiebesök. Under gårdagens
middag hade de stolt berättat att deras stad
på 74 000 invånare hade 11 universitet. Jag
var väldigt imponerad.

När vi svängde in på en av universitetets
parkeringar, såg jag deras gapande mun-
nar. De var riktigt imponerade. Vi klev in
genom huvudentrén och fick oss en rund-
visning av biblioteket. En i sällskapet vis-
kade till mig att deras universitet inte
var så här stora. Med stora ögon följde
de med runt och tog en massa foton.
Den stora aulan som för tillfället var all-

Samarbete med Mongoliet
Kapitel II
Diplomater brister inte ut i älgbröl

fortsättning nästa sida!

Foto: Lena Gustavsson
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Efter att ha sovit en natt hemma åkte
jag, Angelica och Janne med våra gäster
till Arvika. De hade blivit väldigt väl om-
händertagna av Mimmi och alla andra.

I Arvika firar UKM 10 år och det firas med
en parad genom Arvika. Solen lyser och
Sverige känns väldigt grönt och vackert
efter att ha varit i Mongoliet. Vi deltar i
invigningen som har temat flygplan. Vil-
ket innebär att vi sitter i flygplansstolar
och serveras mat i stolen! Det känns be-
kant efter en 42 timmars lång resa!

Senare under kvällen går vi runt på om-
rådet och pysslar och ser oss omkring.
Våra gäster tycker det är väldigt trevligt
i pysseltältet, där tillbringar vi mycket tid.
Det blir pins, pärlplattor och armband.

På lördagen besöker vi Racksta museet
och ser två UKM föreställningar. Däremel-
lan deltar vi i en workshop med teater
slava. Det innebär tre timmar fysisk akti-
vitet, dans sång och tillitsövningar, jätte
roligt. Vi är alla med och svettas och
träningsvärken uteblir inte nästa dag.

På söndagen åker vi till Karlstad och be-
söker Bergvik. Efter det går vi en guidad
tur på museet. Mongolerna fastnar i de-
ras nya teknik avdelning för barn som våra
gäster tycker är väldigt kul.

Nu bär det iväg till Örnästjärn och fiske. Vi
blir väldigt väl omhändertagna av Peter Belin
från Forshaga Akademin och fem av hans
elever som hjälper alla att få minst en fisk
var. Solen lyser och det är mycket vackert.

deles tom, tyckte de om. De fotografe-
rade varandra ståendes i podiet blickande
upp mot ”publiken”.

Sen bar det iväg till Statsvetenskap och
lite fika och många frågor om hur det fung-
erar att läsa på universitetet, vad kostar
det osv. Jag kunde skönja ett eventuellt
privat intresse från herr ordförande.

På en vägg i hallen hängde två stora tav-
lor, där berömda personer skrivit sina
namn. Vår mongoliske ordförande fick
äran att skriva sitt namn tillsammans med
Carl Bildt, Margot Wallström.mfl. Precis

när ordföranden skulle börja skriva
tryckte någon i sällskapet av en fotoblixt
och han hoppade till. Ett förargligt litet
svart streck på tavlan och han vände sig
om förargad o förtvivlad. Detta historiska
ögonblick! Universitetslektorerna skyn-
dade fram och räddade situationen. Vilka
diplomater! Jag har något att lära av dessa
herrar, tror jag. Något nöjdare skrev vår
käre mongol sitt namn på tavlan. Theo
Arndt, internationellt ansvarig på univer-
sitetet dök upp som en ängel och förde
oss varsamt till lunch. Lunchen blev
mycket trevlig. Mycket folk i rörelse, god
mat och trevligt sällskap.

Efter lunchen körde jag killarna tillbaka
för lite vila på herrgården innan det var
dags för dem att resa till Arvika. Eftersom
jag inte skulle vara med dem något mer,
kändes hemfärden något tyngd. Sen bör-
jade vi sjunga. Oj, vad det var roligt. Barns-
ånger som ”Trollmor”, ”Imse Vimse” samt
den mycket uppskattade ”Nu ska vi gå på
Tigerjakt” Och mongolerna sjöng så att
jag kände mig förflyttad. Hela bussen blev
som uppfylld av deras sång. En oförglömlig
upplevelse...

Mimmi Bäckström

Samarbete med Mongoliet
Kapitel III
Vi är alla med och svettas

forts. Samarbete med Mongoliet kap. II

Kvällen avslutas med en middag och lekar
hemma hos Angelica.

Nästa dag inleds med deltagande på KSAU,
efter det har jag och Janne ett långt
samtal tillsammans med våra gäster från
Mongoliet om vårt framtida samarbete.
Vi är överens om hur vi ska gå vidare och
att vi måste komma igång snarast.
Dagen fortsätter med presskonferens och
studiebesök på AIC.

Besöket avslutas med middag på Dömle
och inbjudna gäster, vi bjuder på väldigt
uppskattad underhållning och sedan föl-
jer ett långt farväl.

Det känns tomt efter två intensiva veckor,
mycket intryck och upplevelser.

Jag hoppas att många ungdomar i Fors-
haga kommer att vilja delta i vårt projekt
och få uppleva Mongoliet som är ett fan-
tastiskt land!

Lena Gustafsson
Ungdomssamordnare

070 - 510 77 70
lena.gustafsson@forshaga.seAngelicas fiskar Borgmästarens fisk
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Just nu pågår förstudierna för att bereda
ungdomar från Forshaga möjlighet att resa
till Mongoliet och delta i ett demokrati-
och ungdomskulturutbyte. Vår förhopp-
ning är att vi ska beviljas bidrag för att
resa med ett par ungdomsgrupper på 5-6
personer under 2008 och ta emot besök
av lika många ungdomar från Mongoliet.

Vid en resa till Mongoliet i höstas fick
Angelica Rage kontakt med borgmästa-
ren i landets andra stad, Darkhan. Sta-
den ligger i norra Mongoliet, några mil
från ryska gränsen och har omkring 95
000 innevånare. Genast föddes en idé om
ett samarbete mellan Darkhan och Fors-
haga. Att samarbetet skulle innefatta
ungdomar på ett eller annat sätt stod
tidigt klart.

Tillbaka i Forshaga kontaktades Sala Ida,
som är SKL:s, Sveriges Kommuner och
Landstings, centrum för internationellt
utvecklingssamarbete. Sala Ida fördelar
bland annat statliga SIDA-pengar och det
visade sig att beskrivningen av hur dessa
kan användas stämde väl överens med
planerna på samarbetet med Darkhan.

Projektet kommer att inrikta sig på ungas
delaktighet, entreprenörskap och demo-
kratiarbete. I första skedet kommer vi

att fokusera på Forshagas sätt att arbeta
med UKM, Ung Kultur Möts. Det arbetet
är ett konkret exempel på hur unga själva
driver ett projekt, får stort utrymme för
sina idéer och växer med det förtroende
de får. Under förutsättning att vi beviljas
de pengar vi söker hoppas vi kunna resa
till Darkhan med några ungdomar ur UKM-
arbetsgruppen under våren 2008. Dess-
förinnan ser vi gärna ett besök från
Mongoliet på vår egen UKM-festival i mars.
Kanske kan vi rent av exportera UKM till
Mongoliet!

Samarbete med Mongoliet
Kapitel IV
Samarbetet kommer betyda mycket för unga

Om det visar sig vara svårt tror vi och
representanterna från Darkhan att
arbetssättet, med ungdomar som skapar
verksamhet för andra ungdomar och ges
utrymme att förverkliga sina idéer, går
att överföra till arrangemang som pas-
sar unga i Darkhan. I nästa skede vill vi
fördjupa arbetet genom att delar av
kommunens ungdomsråd besöker ung-
domar i Darkhan och diskuterar ung-
domsinflytande.

Projektet beviljas bidrag för ett år i ta-
get men vi planerar för och hoppas på
ett treårigt samarbete i första hand. Jag
tror samarbetet kommer att betyda
mycket för unga i båda länderna! Att få
besöka en annan kultur och se vilka för-
utsättningar man har för att arbeta de-
mokratiskt ger nya perspektiv åt arbe-
tet på hemmaplan. Förhoppningsvis ger
projektet Forshagaungdomar möjlighet
att dela med sig lite av sina kunskaper
och erfarenheter av inflytande och de-
mokratiska arbetssätt till den unga de-
mokratin i Mongoliet, samtidigt som det
skapar nya tankebanor och infallsvink-
lar på arbetet med ungdomsråd och UKM
i Forshaga.

Överens. Foto: Lena Gustavsson

Stort intresse för besöket. Foto: Mattias Göthberg

Janne Johansson
Ungdomssamordnare

0730 - 48 28  05
jan.johansson@forshaga.se
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Malin Eriksson
Informatör

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

Fyll på med
energin i Deje

I detta hus kan du numera fylla på din energi i dubbel bemärkelse. För på våning ett hittar du det nystartade
friskvårdsföretaget Energicellen och på våning två hittar du Deje Vandrarhem i ny regi.

Friskvård med flyt

Annelie Johansson, Pia
Torstensson, Björn
Österberg,  Ann-Louise
Ahlgren

Vandrarhemmet har
flera rum och plats för
åtta bäddar och varje
rum har sin egen charm

ME

På Deje Vandrarhem som sedan april drivs
av ett socialt kooperativ råder nu full ak-
tivitet inför den stundande turism-
säsongen. Ann-Louise Ahlgren, Björn Öst-
erberg och Annelie Johansson som ingår i
kooperativet jobbar för fullt. Det ska
fräschas till och snyggas upp i det gröna
fyrkantiga huset invid Deje torg. En gång i
tiden var det polishus här men de senaste
åren har det alltså fungerat som en
boendeanläggning. När de tidigare ägarna
ville sälja beslöt sig Energicellens ägare
Pia Torstensson för att köpa hela fastig-
heten och hyra ut övervåningen till det
sociala kooperativet och bedriva egen
verksamhet i bottenplanet. (Läs artikel
intill)

Kooperatörerna tar över en anläggning
med ruljans. De tidigare ägarna som drev
verksamheten i fem år ökade beläggningen
från 50 gästnätter per år till 1200 gäst-
nätter.

Vandrarhemmet är öppet alla dagar i
veckan och kooperatörerna turas om att
ansvara för telefonbokningarna. Åtta bäd-
dar, en extrasäng samt en barnsäng kan
man boka. Och varje rum har sin egen
speciella charm. Här kan man alltså som
såväl besökare som invånare koppla av.
Varför inte ta en lång cykeltur på Klar-
älvsbanan, checka in på vandrarhemmet
och avsluta med floating på Energicellen
föreslår de.

Hela bottenvåningen har genomgått en
renovering. Med nytt golv, nya väggar
och ny inredning ska Pia Torstensson
driva sitt nya företag Energicellen. Fö-
retaget är ett friskvårdsföretag med
floating, rehabilitering och föreläsningar
som några av inriktningarna.

Men hon anser sig inte enbart arbeta
med friskvårdsverksamhet, det är lika
mycket turistiskt betonar hon. Hon ser
att Deje har stor potential att bli ett
besöksmål för turister och hennes vi-
sion är att sätta Deje som ort på Europa-
kartan.
– Tiden med de stora industrierna är
förbi. Nu är det turismen som gäller för
att skapa lönsamhet inte minst i ett
brukssamhälle som Deje, och på den här

orten finns massor att erbjuda besöka-
ren, inte minst kan vi locka med vår na-
tur, berättar Pia.

Huset har ett centralt läge med närhet
till butiker, närhet till stationsområdet
som är under utveckling men framför allt
närhet till Klarälvsbanan.

Närheten till Klarälvsbanan viktig
– Det var en avgörande faktor till att jag
köpte huset, berättar Pia. Det behövs
fler entreprenörer knutna till Klarälvs-
banan säger hon. Hon pekar mot Klar-
älvsbanan som ligger bakom huset.
– Det är någon trolskt med banan, säger
hon.
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I hemtrevliga livsmedelsbutiken Olsäters
handel hittar man det som är nödvän-
digt för dagen. Affären tillhör Handlar´n
vilket är en kedja som finns i hela lan-
det, främst på orter där det inte finns
andra livsmedelsbutiker. Men butikerna
drivs enskilt och i Olsäters fall är det
Ewa Nilsson som hälsar välkommen när
man kliver in genom dörren.

Ewa Nilsson har drivit Olsäters handel i
tolv år. Hon tog över verksamheten ef-
ter sin svärmor som ägt affären sedan
1964. Ewa berättar att det dock har va-
rit affär i byggnaden längre än så. I buti-
ken finns det mesta av olika basprodukter.
Här finns mejerivaror, frukt och grönt,
kött och chark, läsk, glass och godis med
mera. Butiken är också ett apoteksom-
bud med ett sortiment som har utökats
nu under våren. Det går hämta och lämna
recept och butiken tillhandahåller också
en del receptfria varor.

Kunderna består mest av människor som
bor i närområdet. På sommaren ökar
kundkretsen, dels genom att de boende
i sommarhusen i området återvänder och
dels på grund av att cyklister från Klar-
älvsbanan hittar till affären. Den ligger
bara ett stenkast från banan.

Intervjun avbryts av att dörrklockan
plingar till. Ewa lämnar fikarummet och
tar ett kliv ut i butiken. ”Tjenare Ewa”

ropar dagens första kund och det små-
pratas och handlas. En stund senare åter-
vänder hon.
Är du Ewa med alla här?
– På en liten ort är det väldigt lätt att
lära känna varandra. Någon form av rela-
tion finns det ju till alla kunder. En del
sommargäster som just anlänt kan kika in
bara för att säga ”Hej Ewa, nu är vi här
igen” och det är väldigt trevligt.
Vet du allt om alla i byn?
– Nej, och det vill jag heller inte veta,
svarar Ewa snabbt. Däremot tror jag att
butiken fyller en funktion som en viktig
samlingsplats och informationskälla. Här
annonseras det på anslagstavlorna om
evenemang och matcher och kunder rå-
kas och stannar upp för att prata, säger
hon.

Ewa är uppväxt i en företagarfamilj. Ti-
digt förstod hon att det krävs mycket
tid för att driva företag. Därför sa hon
att hon minsann ALDRIG tänkte bli egen
företagare. Trots det är det precis det
hon är idag.
– Jo, jag trivs, det är därför jag fortsät-
ter, säger hon. Det är skönt att vara sin
egen. Tidigare arbetade jag inom äldre-
omsorgen i Forshaga kommun men när
svärföräldrarna skulle gå i pension såg jag
en möjlighet att byta karriärspår.
Nu driver hon alltså handeln med hjälp
av en deltidsanställd och gör sällan en
arbetsvecka under 50 timmar. För i en

butik finns alltid något att göra. Varor
ska beställas, varor ska returneras och
nya varor ska plockas upp. Men framför
allt ska man finnas där för att ge service
åt kunderna.

Att vara egen företagare kan ibland kän-
nas ganska ensamt, i synnerhet på lands-
bygden. Därför värdesätter Ewa företags-
nätverk högt. Hon är medlem i såväl köp-
mannaföreningen som i Forshaga kvinn-
liga företagarförening.
– Det är nyttigt att träffas i den kvinnliga
företagarföreningen och utbyta erfaren-
heter. Även om vi kanske inte arbetar i
samma bransch brottas många ändå med
likartade frågor och funderingar och det
är en trygghet i att ingå i ett nätverk,
berättar hon.

Butiken är öppen sex dagar i veckan. Mer
generösa öppettider erbjuds däremot
under den årligt återkommande dragspel-
stämman i Ransäter. Då får nämligen
Olsäters handel en ”filial” i form av ett
tält på spelområdet där den håller öp-
pet dygnet runt under hela festivalen.
Detta har blivit mycket uppskattat och
detta utlovas alltså även i år.

Malin Eriksson
Informatör

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

Olsäters handel

I den här byggnaden har
det funnits livsmedelsbu-
tik i många år. Exakt hur
länge vet inte nuvarande
ägaren Ewa Nilsson men
hon gissar sedan 1940-
1950-talet, i flera regier.
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Annette Bodin blev riktigt överraskad när
hon fick veta att hon blivit utvald till årets
kvinna i och för näringslivet i Forshaga
kommun 2006. Budskapet kom med brev.
Hon hade varit bortrest och när hon kom
hem gick hon igenom brevhögen. Hon
trodde inte att det var sant. När Kon-
takten kommer på besök på företag till-
sammans med kommunchef Greger Karls-
son, Gunnar Jansson Företagarna Fors-
haga och Johnny Grundahl Forshaga Före-
tagscentrum förklarar hon varför:
– Jag trodde bara att det var egna före-
tagare som kunde få en sådan titel, sä-
ger hon. Gunnar Jansson påpekar att det
behöver det nödvändigtvis inte vara. Det
viktigaste är att man gjort något bety-
delsefullt.

Och enligt motiveringen kvalificerar sig
Anette sig för utmärkelsen på två sätt:
”Först och främst för det gedigna arbete

Annette Bodin Montagetjänst Bodin & Co

Antalet nyregistrerade företag i Forshaga kommun har ökat med
76,7 % jämfört med 2005 (från 30 till 53 företag) och detta utgör
den högsta procentuella ökningen inom kommungruppen Pendlings-
kommuner. Medelförändringen för de 41 pendlingskommunerna
ligger på + 2,0 %.

Jämför man Forshaga med övriga kommuner i Värmland kan man se
att Forshaga med ökningssiffran 76,7 % hade den högsta procen-
tuella ökningen bland länets kommuner. Förändringen för hela lä-
net är plus 10,8 %. När det gäller antal nyregistrerade företag i
förhållande till antalet invånare kan man utläsa att Forshaga inom
sin kommungrupp ”41 Pendlingskommuner” har klättrat till en 24:e
plats 2006. 2006 hade Forshaga 4,6 nyregistrerade företag per 1000
invånare (mot siffran 2,6 året innan). Medel för kommungruppen
pendlingskommuner var 5,0. Ser man till länet ligger medel på 4,7
företag per 1000 invånare. (All statistik är hämtad från Jobs and
Society)

– Här har vi ett sådant företagsklimat som gynnar människor till att
bli egna företagare. Vi är dessutom väl förberedda på att ta emot
nya entreprenörer. Samtidigt tror jag att kommuninvånarna har
god kännedom om vad vi kan erbjuda i form av rådgivning och
coachning i samband med företagsstarten, säger Johnny Grundahl,
VD för Forshaga Företagscentrum.

Nyföretagandet ökade
med 76 % under 2006

Årets kvinna i och för näringslivet 2006 i Forshaga kommun

hon lagt, respektive lägger ner, för att
skapa och behålla arbetsplatser i famil-
jeföretaget som är ett av kommunens
större företag. För det andra är hon ett
mycket bra exempel på kvalificerat ad-
ministrativt arbete som utförs av kvinnor
i familjeföretag, vilka kanske inte alltid
får den uppmärksamhet de förtjänar.”

Företaget där Annette jobbar är ett av
de större företagen i Forshaga kommun,
Montagetjänst Bodin & Co som sysselsät-
ter omkring 40 personer. Det är Annettes
man, Hans Bodin som äger Montagetjänst.
Företaget sysslar med service och mon-
tage inom pappers- och massaindustrin
samt försäljning av begagnad utrustning.
Företaget har också en systerverksam-
het, konstruktionsföretaget Tremcel. I
det företaget har Anette en stor roll lik-
som i huvudbolaget med administrativa
arbetsuppgifter.

Utmärkelsen
”Årets kvinna i
och för nä-
ringslivet” är
instiftad av Fö-
r e t a g a r n a
Värmland och
ges till en
kvinna i kom-
munen som har
gjort något betydelsefullt för näringsli-
vet. Syftet med priset är att uppmärk-
samma kvinnors värdefulla insatser för nä-
ringslivet i Värmland. Detta ska inspirera
till fortsatta insatser och efterföljare
bland andra kvinnor. I Forshaga kommun
har priset delats ut sedan 1993. Läs mer
om utmärkelsen Årets kvinna på
forshaga.se under näringsliv.

Forshaga hade den största
ökningen i länet och i sin kommungrupp

Kommunchefen Greger Karlsson har av hälsoskäl begärt
att få avgränsade arbetsuppgifter och kommer från hös-
ten att vara kommunens näringslivschef. En ny kommun-
chef ska rekryteras och arbetet har påbörjats under våren.

Hur kommer din roll som näringslivschef se ut?
- Jag blir länken mellan enskilda företagare och kommu-
nen med dess olika förvaltningar. Uppgiften har också
varit ett viktigt område i rollen som kommunchef men
nu kan jag ägna området mer tid och odelad uppmärk-
samhet. I den nya rollen kommer också frågor som ut-
veckling av samarbetsformer mellan kommunen, lokala
företagsorganisationer och regionala organisationer att
få hög prioritet. Omfattning av företagsbesök kommer
att väsentligt öka. Nuvarande strategier och målsättningar
kommer att ses över, säger Greger Karlsson.

Vad kommer att bli dina hjärtefrågor?
- Det blir att åstadkomma ett väl utvecklat och effektivt
samarbetsklimat med alla våra samarbetspartner inom om-
rådet. Med ökade företagsbesök är också förhoppningen
att kommunens ranking inom området ”företagsklimat”
ska stiga till betydligt högre nivå. Kommunens service till
företag och hyresgäster i våra företagshotell ska för-
bättras. Successivt iordningställande av nya industri-
tomter ska prioriteras.

Kommunchef blir
näringslivschef

Malin Eriksson
Informatör

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

Malin ErikssonMalin Eriksson
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Vi klättrar på näringslivsrankingen…
Vi klättrar! Om än mycket mycket blyg-
samt. Vi avancerar med 1 plats i Svenskt
näringslivs årliga ranking över kommuner-
nas företagsklimat och går från plats 147
till plats 146.
– Vår ambition är att finnas bland de 100
kommuner som har bäst företagsklimat i
Sverige. I år tar vi ännu ett steg i rätt
riktning. Till hösten tillsätter vi en
näringslivschef på heltid, vilket vi aldrig
tidigare haft. Kanske att ett ännu mer
målmedvetet arbetssätt, tillsammans med
företagare och andra aktörer, gör att vi
tar ett rejält skutt uppåt nästa år?, sä-
ger kommunalrådet Angelica Rage.

(Förra året var Forshaga en raket och
gick från plats 198 till plats 147 och fick
därmed utmärkelsen Årets Uppstickare,
i Värmland.)

Kommun    Placering       +/-
Sunne 16
Kristinehamn 32
Karlstad 41
Årjäng 43
Hammarö 58
Säffle 119
Arvika 129
Torsby 129
Forshaga 146
Munkfors 174
Kil 178
Storfors 191
Hagfors 213
Grums 264
Filipstad 272
Eda 290

Såhär gick det för länets
övriga  kommuner:

Malin Eriksson
Informatör

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

Källa: Svenskt näringsliv

Vansinnigt roligt att ha en affär i Fors-
haga! Orden är Lisbeth Ericssons på
Hundshoppen och hon och hennes kol-
lega Millan Johansson ordnade tårtkalas
när butiken fyllde två år.

De två åren har varit mycket hektiska men
samtidigt mycket roliga år förklarar
Lisbeth med ett stort leende.
– Invånarna här och i Klarälvdalen är så
duktiga på att handla hemma. Det är de
som är vår stomme och de kunderna vär-
nar vi om, säger hon.

Födelsedagen var jäktig men rolig. Många
kunder med fyrbenta vänner strömmade
till butiken som dagen till ära hade lite
specialerbjudanden i butiken. De hade
också besök av en foderleverantör samt
bjöd sina kunder på kaffe och tårta.

Hundbutik
fyllde två år

Den 8 maj hade Communicare tårtkalas i
Forshaga. Syftet var att synliggöra Com-
municares verksamhet och att komma i
kontakt med fler forshagabor. Kalaset
ledde till närmare 100 kontakter och ett
flertal ungdomar kom fram och hade
konkreta affärsidéer som de ville ut-
veckla. Det känns jätteroligt att så många
ungdomar har kreativa idéer som de vill
utveckla lokalt i Forshaga. Communicare
finns i Forshaga för att hjälpa dessa ung-
domar att komma vidare i processen och
få fram en konkret affärsidé.
Communicare har kontor på Slottet i
Forshaga där Carl Danielson jobbar som
företagscoach. Telefonnummer till Carl
är: 070-602 08 16

Communicare hade
tårtkalas i Forshaga

Communicare lanserar
startpaket till nya företagare!
Startpaketet finns tillgängligt för nya
unga företagare 18 - 35 år i Forshaga,
Kristinehamn, Filipstad, Karlstad, Arvika,
Årjäng och Hagfors!
 
Som en del i vårt arbete med att hjälpa
unga att bli företagare lanserade vi un-
der Wettergrendagen vårt nya startpaket
värt hela 50 000 kr! Startpaketet är en
väska innehållande en Starta Eget hand-
bok, bokföringsprogram och ett rabatt-
häfte med rabatter och erbjudanden,
exempelvis gratis bokföringsprogram, vi-
sitkort, rabatt på utbildning, trycksaker,
mobiltelefoni, rådgivning och mycket an-

nat från företag verksamma i Värmland.
Startpaketet delas till alla nya företagare
som tagit hjälp av Communicare. Hittills
har 55 företag i Värmland startats i pro-
jektet till vilka startpaketet just i denna
stund är på väg!
 
Kontakta oss idag om du har idé, vi hjäl-
per dig att tjäna pengar på den!

Kontaktperson Forshaga/Karlstad, Carl
Danielson, 070-602 08 16

Markus Hjalmarsson
Operativ chef
Communicare Malin Eriksson

Markus Hjalmarsson
Operativ chef
Communicare

6
8
32
-2
-7
-8
-36
-5
1
39
19
43
70
-76
4
-9
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Tvåtusensju var mitt första år som del-
tagare i UKM. Tidigare år hade man va-
rit sugen, men aldrig riktigt vågat an-
mäla sig. Det ångrar man nu, då man som
artonåring bara har chans att delta ett
år till. UKM går inte att beskrivas, det
måste upplevas! Jag ska nu ändock för-
söka mig på en liten recension av Läns-
festivalen i Arvika.

Redan på vägen dit var humöret på topp
och många glada miner fyllde bussen. Re-
gion Forshaga/Kil anordnade en gemensam
buss, och även icke-deltagande personer
fick för en liten slant följa med och upp-
leva första kvällen och invigningen i Arvika.

Efter incheckningen väl framme på plats,
var det dags för ett festivaltåg genom Arvika
city. Två dansande, joggande, tjoande och
orienteringsklädda gossar ledde tåget, som
följde temat ”jord, luft, vatten och eld”.
Temat gjorde sig tydligt i form av bland
annat läckande vattenslangar och en av-
slutande eldshow. Hela tiden taggade de
två gossarna deltagarna till dans och ge-
menskapen var ståndaktig.

Invigningen var en show för sig. Temat
för denna var ”en flygplansfärd” med

destinationen Arvika, och till och med
middagen serverades i flygplans-stuket.
Gruppen ”Teater Slava” ställde upp med
ett uppträdande under kvällen. Deras
föreställning var otroligt maffig och skick-
ligt gjord. ”Teater Slava” hade även ett
prova-på tillfälle, dit man som deltagare
fick anmäla sig och jag har fått höra att
det var ”helt otroligt!”.

Natten följde med sömn eller diverse
aktiviteter. Du kunde prova på ful-dans,
vilket är precis vad det heter, eller pärl-
plattsläggning och gitarrspel i det upp-
värmda tältet, eller så kunde du gå natt-
bio, och mycket annat förstås. Rastlös-
het existerar inte på UKM.

Lördagens och söndagens förmiddagar var
fyllda med workshops, där man kunde

Angelica Törnberg är 12 år och en utav
kommunens duktiga ponnyryttare. Hon
började att rida för Eva Örnebring i
Rudskogens ryttarförening redan som 7-
åring, och idag är hon med och tävlar i
Div.1 laget.  Ett lag som efter en 4:e och
en 2:a plats ligger på en total 3:e olats

inför finalen (som går av stapeln efter
tidningens pressläggning, 17 maj i Kristi-
nehamn). Ponnyn Angelica har idag är ett
Irländsk connemara på 12 år som heter
Grange brillo och är en d-ponny.
- Ponnyn som jag tävlade med innan Brillo
heter Pilhagas Adante, berättar Angelica.

prova på allt från ukulele till tårtbakning.
Under helgen följde också de fyra före-
ställningarna. Varje föreställning var
mycket välbesökt, både av oss deltagare,
som hejade på våra vänner, och av släkt
och vanliga värmlandsbor. Och det var
verkligen värt ett, eller fler, besök! En-
bart lyckade framträdanden upplevdes
och applåderna hade ingen hejd.

UKM Länsfestival bjöd på en mycket
lyckad helg och ett mycket bra arbete
gjort av arrangörerna; tack så mycket!
Jag vill dessutom ge ett stort grattis till
er som gick vidare till Riksfestivalen i
Hultsfred!

Framsteg för ung ponnyryttare

- Han och jag tog hem meetingpriset och
lökenepriset i kil förra sommaren, och
det var roligt.

Julia på Källtorps Neon, Eva Örnebring –ridlärare, Emelie på Herr Knatt, Angelica på
Grange Brillo, Maja på Memphis

Marie

UKM Länsfestvial i Arvika gick inte av för hackor!

Jennifer Jarebro

Det var allt från mig. Tack för allt och ha
det bra!

Angelica och Brillo i Grums

Angelica och Adante vann meetingen -06

Invigning. Foto: Lena Gustavsson

Forshagagruppen. Foto: Lena Gustavsson
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Under valborgshelgen anordnades jakt-
mässan Valborgsknallen. Omkring 2000
besökare lockades till området Orretorp
mellan Deje och Forshaga för att bland
annat testa björnskytte, köpa jakt-
produkter eller prova sportingskytte från
fotbollsspelaren Klas Ingessons skytte-
vagn.

Forshaga kommun fanns också med på

Forshaga kommun fanns även i år på plats
Hot Spot-mässan på Karlstads universitet
för att informera om hur det är att jobba
hos oss. Tio representanter från olika
förvaltningar svarade på studenternas frå-
gor som främst rörde lärar- och vårdyrket.

Intresset var stort, inte minst för våra
tävlingar. En av utmaningarna gick ut på
att rita vår maskot, forshaganallen Älvis.
De 50 personer som dessutom svarat rätt
på ett par frågor gick vidare till bedöm-
ning av en jury på förskolan Sagoparken.

Juryarbetet gick till på följande sätt: Alla
teckningar sattes upp på väggen i ett rum
dit barnen på förskolan Sagoparken fick

Kommunen på mässa

Forshaga kommun raggade
personal på Karlstads universitet

gå in och i lugn och ro välja ut sin favorit.
Sedan sammanställdes resultaten. Det här
tyckte alla var spännande och väldigt ro-
ligt! (även om det fanns de barn som
trodde att det var de som skulle få gå på
bio)

Vinnare i teckningstävlingen på Hot Spot-
mässan:
1. Ingela Lindkvist, Örebro
2. Hanna Norström, Karlstad
3. Carola Wallner, Fagerås

Vinnarna är underrättade och belönade
med biobiljetter.

Jaktmässan Valborgsknallen
mässan och lät de minsta besökarna testa
sin fiskelycka.

Klarafors AB, Forshagaakedemins Viltvårds-
gymnasium, Svenska Jägarförbundet (Värm-
land/Örebro) och Forshaga Jaktskytte-
klubb stod som arrangörer för mässan.

Hot Spot-deltagarna
Forshaga kommun

Malin Eriksson
Informatör

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

Vinnarbilden i teckningstävlingen utsågs
av barn på förskolan Sagoparken

Studiebesök Löfbergs Lila
Vi är ett gäng från Forshaga PRO som
har läst en kurs om ekologiskt och rätt-
visemärkt. Vi fick prover ifrån ICA
Supermarket och ifrån ABF, som bjöd
oss på ekologisk choklad. Som avslut-
ning på kursen gjorde vi ett studiebesök
på Löfbergs Lila och fick en föreläsning
om rättvisemärkt och ekologiskt odlade
kaffebönor. Vi bjöds också på ekologist
kaffe på tionde våningen med en fantas-
tisk utsikt över Karlstad. Efter detta fick
vi en rundvandring på deras stora lager
som för många var en stor upplevelse.

Gökotta

Forshaga PRO

Lördag den 12 maj var vi på gökotta vid
SISU-gården. Vi började med en tips-
promenad, och sedan grillade vi korv och
drack kaffe. Vi fick lyssna till Marit
Berglund som stod för underhållningen,
och sedan blev det en stunds glad sång.
Tipspromenaden vanns av tre deltagare
som fick fina priser, skänkta av Erik
Skoog.Vi hörde tyvär ingen gök men det
var en trevlig förmiddag med mycket
glada skratt, Vi hade tur med vädret för
när vi steg in i bilarna för hemfärd kom
dom första regndropparna.Vi hoppas att
nästa år ha bättre tur med göken.

Alla pensionärer i Forshaga kommun
inbjuds till PRO:s stora sommarfest i

sammarbete med ABF.
Festen hålls i Forshaga Folkets park

torsdagen den 12 juli kl. 14.
Underhållning av PRO:s sånggrupp

och Deje dragspelsklubb.
Vi betalar  egenavgift inom färd-

tjänsten för resor till & från parken,
och alla bjuds på kaffe och tårta.

Välkommen till en trivsam eftermiddag
Forshaga PRO

Sandor Budai

PRO:s sommarfest
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Sommarens evenemang Med reservation för ändringar. Fler evenemang hittar du på
forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

15 maj - 15 juni Konstutställning på
Forshaga bibliotek Carina Stejmar &

Anders F. Österlin, fortsätter med konst-

vandringsutställningen ”Modernism och

konkretism, en färgfest”, i vårens tecken

1-2 juni Forshagadagarna, Forshaga

2 juni kl 14 Barnteater i Forshaga folkets
park ”Resan” En familjedag i parken

3 juni Tipspromenad vid skidstugan,
Deje Starta kan du göra mellan kl 10-12

3 juni kl 10-14 Invigning Forshaga kanal
Arr. Forshaga kommun och Fortum

3 juni kl 15 Sommarkonsert, Övre
Ulleruds kyrka Med Övre och Nedre

Ulleruds kyrkokörer och Forshaga Manskör

3 juni kl 17 Bingo, Forshaga På Ängevi IP.

4 juni kl 18 Barnvisans kväll, Nedre
Ulleruds kyrka Elever från Dejeskolan,

”Fyrbo”

6 juni kl 11 Tipspromenad på national-
dagen, Mölnbacka bygdegård Tipsprome-

nad och kaffeservering med start vid

Bygdegården. Arr. Mölnbacka AIS

6 juni kl 16 Nationaldagsfirande, Fors-
haga hembygdsgård Fira nationaldagen

den 6 juni

9 juni kl 11 Veteran Mopedrally, Fors-
haga Veteranmopedsrally på 4 mil start

Forshagas Folkets park (Pepitaturen)

Starten går kl 11. Mer information:

www.pepitamoped.se

10 juni kl 17 Drive In Bingo, Östra Deje
Tallmovallen

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

10 juni kl 10-14 Hemträdgårdens dag,
Forshaga Föreningen firar i år 75-års

jubileum. Det kommer att märkas på många

sätt. Massor av försäljning, utställare och

aktiviteter

11 juni kl 19 Bingo, Forshaga På Ängevi IP

16-17 juni ÖDIK Cupen, Östra Deje På

Tallmovallen, Östra Deje. Fotbollsturnering

flickor, pojkar födda -96,-97

16 juni kl 11-15 Öppet hus på Ö Ulleruds
hembygdsgård, Forshaga Hembygds-

gården öppnar portarna och visar upp

ägorna, föremålen och byggnaderna

17 juni Tipspromenad vid skidstugan,
Deje Starta kan du göra mellan kl 10-12

17 juni kl 11 Musikgudstjänst, Forshaga
Forshaga kyrka. Med Magnus Dölerud-

saxofon och Johan Gund- piano. Från visa

till jazz.

17 juni kl 17 Bingo, Forshaga På Ängevi IP

17 juni kl 10 De vilda blommornas dag,
Löved, Forshaga Blomstervandring vid

Löved i botaniskt, historiskt och kulturellt

intressant område. Samling vid Dyvelstens

flottningsmuseum kl 10. Vandringen är

kostnadsfri, men ta gärna med

fika(serveringen på flottningsmuseet är

öppen, om du vill fika där efteråt istället).

Vi vandrar 2,5 km under 2-2 1/2 timme

18-29 juni Utställning: Fotoklubben
Dyvelsten På Forshaga bibliotek. Från den

18/6-29/6.

22 juni kl 13 Midsommarfirande, Fors-
haga Hembygdsgård Traditionellt midsom-

marfirande med folkdans och sånglekar.

Kaffeservering. Handelsboden öppen.

23 juni kl 11 Ekumenisk gudstjänst,
Forshaga hembygdsgård

23 juni kl 15 Friluftsgudstjänst, Forshaga
Hos Maja Henriksson i Bäckelid, Övre

Ullerud. Medtag kaffekorg och sittdyna

24 juni kl 17 Drive In Bingo, Ö Deje
Tallmovallen

24 juni kl 11 Friluftsgudstjänst, Deje Vid

Skidstugan i Deje. Medtag kaffekorg

25-29 juni Fotbollskola 2007, Östra Deje
På Tallmovallen.  Ansvarig: Anders Bengtsson

054-87 23 21 el. 0705-912 079

25 juni kl 14-20 Öppningsdag av Butorps
sommarcafé, Forshaga Gå tipspromenad

och smaka på sommarens caféerbjudanden.

Arr. Butorps sommarcafé-, byalag och

Studieförbundet Vuxenskolan

25 juni kl 19 Bingo, Forshaga På Ängevi IP

28 juni kl 19 Rovdjursprat på Butorps
sommarcafé, Olsäter Urban Mossberg,

rovdjursspårare berättar och visar bilder

om våra rovdjur. Arr. Butorps sommarcafé-,

byalag och Studieförbundet Vuxenskolan.

30 juni - 1 juli Kl 10-17 Internationell
kattutställning Ängevi ishall, Forshaga
Värmlands Kattklubb arrangerar utställning

med ca 400 katter av över 20 olika raser

30 juni kl 18 Musik i sommarkväll i Övre
Ulleruds kyrka Med Marcus Thorén - orgel

och Margareta Carlander - sång

1 juli kl 17 Bingo, Forshaga På Ängevi IP

2-27 juli Konstutställning på Forshaga
bibliotek Anette Flodin - Akvareller

4 juli kl 19 Bröderna Öjeberget på
Butorps sommarcafé, Olsäter

8 juli kl 17 Drive In Bingo, Östra Deje
Tallmovallen

9 juli kl 19 Bingo, ForshagaPå Ängevi IP

11 juli kl 11 Kaninhoppning i Butorp En

öppen klass för icke medlemmar. Anmälan till

0552-320 71. Därefter Värmlands kanin-

hoppare

11 juli kl 18 Forshaga IF - Degerfors IF,
Forshaga Två 100-åringar möts i fotboll på

Ängevi IP! A-lag, herrar Arr. Forshaga IF

14 juli kl 14 Barnteater i Forshaga folkets
park ”Kraxigt i kråksången”

15 juli kl 11 Musikgudstjänst i Forshaga
kyrka, Forshaga med Jäntkvartetten

15 juli kl 17 Bingo, Forshaga På Ängevi IP

16-22 juli Golfvecka i Dömle, Deje

18 juli kl 19 Musik i sommarkväll, Övre
Ulleruds kyrka. Med Ulf Schilling-trumpet,

gitarr och Carola Johnson-sång

21 juli Kommuncupen, Deje Fotbollscup

för herrar på Älvkroksvallen

22 juli kl 17 Drive In Bingo, Östra Deje
Tallmovallen
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4-5 augusti Alternativmässa, Deje

5 augusti kl 17 Drive In Bingo, Östra Deje

5 augusti kl 9 Dressyrtävling, Forshaga På

Bergsgården, första start kl 9. Fri entré

6 augusti kl 19 Bingo, Forshaga På Ängevi

10 augusti kl 19 Staffan Stridsberg spelar
på Butorps sommarcafé, Olsäter

10 augusti kl 19 Klarälvskväll -
Kôlbullekväll, Edeby, Forshaga Vid

färjeläget i Edeby. Samling vid Klarälvens

strand. Kolbullegrillning, musik och historie-

berättande. Mer info: 0552-108 03

11 augusti Barnens Dag på Dyvelstens
flottningsmuseum, Forshaga

12 augusti kl 11 Friluftsgudstjänst, Deje
På Nedre Ulleruds Hembygdsgård, Deje

12 augusti kl 11 Musikgudstjänst, Fors-
haga med Jonas Palsten-trumpet och

Elisabeth Boström-piano.

12 augusti kl 11-17 Hembygdens Dag,
Nedre Ulleruds Hembygdsgård Börjar

med Friluftsgudstjänst kl 11. Från kl 12.00

visning av muséet, kaffeservering,

lotterier, försäljning och tipspromenad

12 augusti kl 17 Bingo, Forshaga På Ängevi

13-31 augusti Konstutställning på Deje
bibliotek Olja och akvareller av Siv

Bäckström och Ulla Ludvigsson

13 augusti - 13 september Konstutställ-
ning på Forshaga bibliotek Alster gjorda

av: Camilla Risberg, Britt-Marie Mörnholm

18 augusti Hett som i Helvetet!,
Dyvelstens Flottningsmusem

18 augusti kl 19 Musik i sommarkväll,
Deje Nedre Ulleruds kyrka. Med Agnes

Reuter- sång, citra. Arr. Ulleruds församling

19 augusti kl 17 Drive In Bingo, Ö Deje

25-26 augusti kl 12-17 Hantverks- och
utställningsdagar på Forshaga Hembygds-
gård

25 augusti kl 14 Bodils Minicirkus i
Forshaga folkets park En trevlig familje-

dag i parken

26 augusti kl 17 Bingo, Forshaga På Ängevi

22 juli kl 17 Metartävling i Åstjärn,
Olsäter Anmälan vid Butorps sommarcafé

fr.o.m. kl 16

23 juli kl 19 Bingo, Forshaga På Ängevi IP

25 juli kl 19 Underhållning med Göran
Bengtsson från Östra Ämtervik, Olsäter
Butorps sommarcafé

26 juli kl 19 Allsång & kolbullar vid
Flottarkojan, Dyvelstens flottnings-
museum Anki Lind med dragspel & gitarr

28 juli kl 11 Banhoppsträning för häst
och ponny i Butorp, Olsäter 4 enkla

klasser med enkla banor. Rosetter till alla

deltagare. Anmälan till 0552- 320 71

29 juli kl 17 Bingo, Forshaga På Ängevi IP

31 juli kl 19:30 Forshaga Kammarmusik-
dagar 2007 Invigningskonsert i Övre

Ulleruds kyrka

1-5 augusti Vatten- och kristallfestival,
Deje

1 augusti kl 19:30 Forshaga
Kammarmusikdagar 2007 Kvällskonsert i

Forshaga kyrka

1 augusti kl 19 Jägarcafé, Butorp,
Olsäter Lennart Johanneson på Jägare-

förbundet berättar om resultatet från

rådjurskartläggningen

2 augusti kl 13 Forshaga Kammarmusik-
dagar 2007 Lunchkonsert i Dömle kapell

2 augusti kl 19:30 Forshaga
Kammarmusikdagar 2007 Kvällskonsert i

Nedre Ulleruds kyrka

2 augusti kl 20 Verkstadsrock på
Dyvelstens flottningsmuseum Speed

Demons, Turbocharged och The Mellow

Bright Band. Entré: 60kr Förköp 054-87 12

26

3 augusti kl 13 Forshaga Kammarmusik-
dagar 2007 Lunchkonsert i Dömle kapell

3 augusti kl 19:30 Forshaga
Kammarmusikdagar 2007 Finalkonsert

Forshaga kyrka

3 augusti kl 21-01 Dans till Torgny Melins
orkester, Forshaga Folkets Park

3 augusti kl 19 Deje Dragspelsklubb på
Butorps sommarcafé

Malin Eriksson
Informatör

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

– Det finns ingen deklaration om att vat-
ten är en mänsklig rättighet. Därför gör
vi en egen samt ordnar en vatten- och
kristallfestival, säger idékläckarna till ar-
rangemanget. Kvinnorna, Lotta Larsson,
Kristina Hakkarainen Rådberg, Ingela
Edhlund med maoriprinsessan Erena
Rhöse i spetsen har stora planer inför
sommarens festival.

En vattenkonferens kommer äga rum i
samband med festivalen vilket ska göra
oss uppmärksamma på hur viktigt vatten
är för människor. Professorer från flera
länder har bjudits in som föreläsare.
– På så vis kopplar vi ihop vetenskap med
andlighet, förklarar Lotta. Klimat- och
miljöfrågorna har fått mer och mer ut-
rymme i media på senare tid. Det här är
vårt sätt att uppmärksamma det på, att
belysa ämnet från gräsrotsnivå.

Hur hänger vatten ihop med kristall?
– Kort beskrivet; vatten består av kristal-
ler och allt består ju av vatten, förklarar
Lotta.
Intresset för mässan är stort, så stort att
det redan börjar bli svårt att ordna bo-
ende för de kommande mässbesökarna.
Att Deje kommer att vara centrum för
festivalen är inte en tillfällighet. Av om-
givningarna i Forshaga kommun är det
speciellt i området runt Deje som består
mycket av bergarten kvarts ur vilken man
utvinner kristaller. På torget kommer det
finnas en kristall-labyrint av kvarts, det
kommer att visas filmer med vattentema
och evenemanget erbjuder också en ut-
ställning om kristaller. Helgen avslutas
med en alternativmässa i Deje Folkets
hus. Vatten- och kristallfestivalen äger
rum 1-5 augusti och det är Föreningen
Liv och Lust som är arrangörer.

Vatten- & kristall-
festival i Deje
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Forshagas lärcenter blir en mötesplats
för alla där samverkan skapar lust, en-
gagemang och livskvalitet i det livslånga
lärandet. Ett inslag för att förverkliga
detta är ett studiecenter som är den
kommunala vuxenutbildningen i en mo-
derniserad tappning.

Studiecenters roll är att väcka intresse
för studier, vägleda samt erbjuda utbild-
ning på olika nivåer. Vi står för ett livs-
långt lärande där nyfikenhet och trygg-
het är två ledord. Studiecenter ska ge
möjlighet till möten mellan olika åldrar,
kulturer och erfarenheter. Studiecenter
ska vara en del av mötesplatsen lärcenter,
en mötesplats med god tillgänglighet, sä-
ger verksamhetschefen Torbjörn Falk.

Kommunal vuxenutbildning
Torbjörn Falk berättar att verksamheten
för närvarande består av fyra delar: en
eftergymnasial kvalificerad yrkesutbild-
ning (KY) med inriktning mot behandling-
sarbete inom ungdoms- och kriminalvård,
allmänna kurser på gymnasienivå samt
gymnasial omvårdnadsutbildning, kurser
på grundvuxnivå (grundskolans senare år)
samt svenska för invandrare. På grund av
brist på lokaler är verksamheten idag
spridd på flera platser i Forshaga.

Mötesplats
Caféet tillsammans med biblioteket blir
både en mötesplats och en studieplats
och kommer att fylla en viktig roll i det
livslånga lärandet. Genom att organisera
och utveckla mötesplatsen, kan olika
verksamheter dela på resurser som loka-
ler, teknik och tjänster. Det är betydel-
sefullt att mötesplatsen uppfattas som
intressant och på så sätt samlar många
olika kompetenser och erfarenheter.

Tillgänglighet
En mötesplats ska vara tillgänglig när män-
niskor vill vara där. Det är viktigt att lär-
center har generösa öppettider. Tillgäng-
lighet till informations- och
kommunikationsteknik är och blir allt vik-
tigare vid all utbildning. I ett studiecenter
ska de kommuninnevånare som så önskar
ha tillgång till datorteknik både på kväl-
lar och helger.

Samverkan
Många kan vara med och påverka inne-
hållet i lärcenter. En av de viktigaste
delarna i arbetet med lärcenter är sam-
verkan. Samverkan mellan kommunala
verksamheter, med andra kommuner, med
företagare och med universitetet. Ge-
nom att utveckla samarbetet ger gemen-
samma resurser högre effekt än vad de
gör var och en för sig.

Hösten 2009
Alla inom vuxenutbildningen ser fram mot
hösten 2009 när vi kan flytta in i de nya
lokalerna, berättar Torbjörn Falk. Vi ar-
betar nu hårt med att utveckla organi-
sationen, förhållningssätt och använd-
ningen av tekniska hjälpmedel för att stå
rustade att arbeta i ett nytt samman-
hang.

Aktuellt
Under maj har Centralskolan börjat använda ersättningslokaler för viss undervis-
ning och administration. Del av Centralskolan närmast Klarälvsbanan har rivits.

Stommen till tre av husen monteras under perioden juni-augusti. Stommen be-
står av en stålkonstruktion med våningsplan av betong. Arbetet fortsätter med
återstående grundplattor och man kommer även att börja med yttertaket till
ett av husen. Parallellt pågår konstruktion av ytterväggarna. De görs på plats
inne på byggområdet och börjar monteras i höst.

Den grupp som planerar konstnärlig utsmyckning av lärcenter, har knutit Birgit
Bergman, konsulent vid Konstfrämjandet i Värmland till sitt arbete. Gruppen har
även kontaktat Statens Konstråd för att undersöka möjligheterna att använda
deras resurser och kunskap när det gäller utsmyckning av gemensamma miljöer.

Del av Centralskolan rivs. I förgrunden grundplatta till hus F

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Studiecenter – ett nytt inslag i kommunen

Öppettider
Katrineberg

återvinningcentral, Deje

Måndag-fredag 7.30 - 15.30
Onsdag även 15.30 - 19

Lördag 9 - 12

OBS! Lördagar stängt vecka 25 - 31

Vid Forstjärn (f.d. Stora scenen)
V26-v29 (26/6-19/7)

Drop in 50:-
Tisdagkväll

18.15 Taiji (fortsättning, för dig som har
prövat 24formen och vill repetera)

19.00 Qigong för alla

Torsdagmorgon
8.15 Taiji(fortsättning, se ovan)

9.00 Qigong för alla

Hjärtligt välkommen!

SommarQigong - Taiji i Deje



17

Kontakten

Under året som har gått har vi arbetat
med bondgården som tema. Det innebär
att vi har forskat om vad en bondgård är,
vilka som bor där och vad de gör. Vi vill
att barnen ska få ökad förståelse för hur
djur, natur och människor lever i en ge-
menskap, att vi har en jord att tillgå och
att vi måste vara rädd om den.

Vi har under året haft besök av bönderna
Göran och Gjördis som tillsammans med
barnen har kärnat smör, bakat bröd och
gjort andra praktiska sysslor. En dag bjöd
de barnen på äpplen från deras trädgård.

Vi har sjungit sånger om djuren på bond-
gården och tränat på djurens namn på
mamma, pappa och barnen.

Spel, pussel och lekar har inspirerats med
djur från bondgården. I böcker har vi läst
om att hönan värper ägg, kossan ger oss
mjölk, och grisen kött.

Barnen har skapat kossor och kalvar i salt-
deg, målat hästar och grisar. Vid påsk var
det mycket prat om kycklingar och vi hade
turen att träffa på en påskkärring som
hade med en kyckling till oss.

I läroplanen för förskola, Lpfö 98, står
det att förskolan ska sträva efter att varje
barn utvecklar:
-Sin förmåga att ta hänsyn till och leva
sig in i andra människors situation samt
vilja hjälpa andra
-Öppenhet, respekt, solidaritet och an-
svar
-Respekt för allt levande och omsorg för
sin närmiljö

Tema bondgård
-ett sätt att arbeta med värdegrund

Vårt syfte med temat :
-Att barnen ska visa att vi bryr oss om
varandra och har trevligt och roligt till-
sammans
-Att barnen ska vara rädda om våra saker
inne och ute.
-Ge barnen en motbild till allt overkligt
som de ser på TV och film eller upplever
genom data

Som avslutning på temat reste vi till P O
på Nergården. Där fick vi se och klappa
många fina djur. Hästar, föl, får, lamm,
hönor, kycklingar och kaniner.

Det återstår några veckor av terminen
och därför har vi nu fortsätt med sopor
och sopsortering. Håll Sverige Rent och
Forshaga kommunen tillhandahåller sop-
säckar och handskar och vi på Myggan
har varit ute och samlat skräp i när-
området. Vi tycker att det är konstigt

att så mycket skräp finns i vår närhet,
alla vet väl att man inte får kasta i natu-
ren. Barnen är mycket ambitiösa och vill
veta allt om hur man återvinner, så forsk-
ningen går vidare.

När detta ämne är slut finner vi en an-
nan tråd att fortsätta med. Det livslånga
lärandet har just börjat.

Sköna sommarhälsningar från
avd. Myggan, Förskolan Stacken

Och du: Var rädd om din kompis och dju-
ren och naturen runt omkring oss.

Nu närmar sig skolavslutningen och vi på Ungdomscentrum vill påminna
om vikten av att du som tonårsförälder finns ute bland våra ungdomar i
kommunen. Vi vet av erfarenhet att skolavslutningen är ett tillfälle då
många ungdomar dricker mycket alkohol.
Personal från Ungdomscentrum kommer att vara i tjänst torsdag 14/6,
fredag 15/6 och lördag 16/6 från klockan 17 och framåt. Ni är hjärtligt
välkomna att kontakta oss om ni undrar över något.

Lena 070 510 77 70
Maya 070 316 28 16
Linda 070 316 28 88
Joachim 0730 48 28 34
Janne 0730 48 28 05

Låt oss tillsammans skapa en
skolavslutning värd att minnas!
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Skollunch
Deje & Forshaga
Vecka 22 (31 maj-1 juni)
Tors: Oxjärpe, sås, potais
Fre: Hawaigryta, ris

Vecka 23 (4-8 juni)
Mån: Pannkaka, sylt, keso
Tis: Kotlettrad, bearnaisesås,
ugnsstekt potatis
Ons: (Sveriges nationaldag): LOV
Tors: Pastagratin
Fre: Fisk, kall filsås, kokt potatis

Vecka 24 (11-15 juni)
Mån: Färsrätt, sås, kokt potatis
Tis: Stuvade fiskbullar, kokt potatis
Ons: Slottsgryta, kokt potatis
Tors: Chicky bits, ris, currysås
Fre: (skolavslutning): Korvrätt

Vegetarisk maträtt serveras
dagligen i skolans matsalar.
Till varje måltid serveras råkost-
buffé, mjölk, hårt bröd och smör.
Med reservation för ev. ändringar.

Vecka 22 (31 maj - 3 juni)
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

Vecka 23 (4 - 10 juni)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris eller potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm med mjölk
Onsdag: Sveriges nationaldag, helgmatsedel
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, blomkål, lingon. Färsk frukt
Fredag: Lunchkorv, senapssås, potatis, grönsaker. Soppa
Lördag: Strömminglåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel- och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse och grädde

Vecka 24 (11 - 17 juni)
Måndag: Köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm med mjölk
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Blomkål, skinksås, potatis. Banan
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, potatis. Aprikossoppa
Lördag: Kallskuret kött, potatisgratäng, sallad. Glass med bär
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 25 (18  - 24 juni)
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa, grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, sås, potatis, grönsaker. Bärkräm och mjölk
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Vårsoppa. Fruktkaka med vaniljsås
Fredag: Midsommarafton, helgmatsedel
Lördag: Midsommardagen, helgmatsedel
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, grönsaker. Päron med vaniljsås eller grädde

Vecka 26 (25 juni - 1 juli)
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 27 (2 - 8 juli)
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 28 (9 - 13 juli)
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

Vid skolans sommaruppehåll över-
går förskolans mat, att i stora drag,
överensstämma med äldreomsorg-
ens matsedel. Det innebär att när
det står fisk på äldreomsorgen mat-
sedel så kommer förskolan att ser-
veras någon form av fisk och när
äldreomsorgen serverar färsrätt
kommer även förskolan att serve-
ras någon form av färsrätt.

På så sätt kan föräldrar till försko-
lebarn titta på äldreomsorgens mat-
sedel för att se vad som kommer
serveras.

Matsedel för
förskolan under
semesterperioden

Kontakten
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Forshaga kammarmusikdagar är tillbaka
och efter förra sommarens framgångar
har vi med tillförsikt och inspiration ar-
betat vidare under parollen ”inte störst
men kvalitativt bäst!” Precis som det lå-
ter så är tanken att kunna erbjuda den
värmländska publiken en musikfest med
högsta nivå på både program och artis-
ter. I ett musiksverige som sjuder av all
slags festivaler sommartid vill vi profilera
oss med ett medvetet kvalitétstänkande
snarare än som den ”med de största
musklerna”.

Forshaga kommun har sedan förra året
nu en given plats på Sveriges musikaliska
karta. Många är de musiker som redan
uttryckt önskemål om att få delta i
kammarmusikdagarna. Det bådar gott för
framtiden!

I år presenteras en rad internationellt
firade stjärnor och vi förlänger dessutom
kammarmusikdagarna med ytterligare en

dag. Ett nytt inslag denna
sommar är också att några
av de gästande artisterna
kommer att undervisa i så
kallade ”master classes”.
Dessa är öppna för publik
och kommer säkerligen ge
en spännande inblick i hur det är att vara
musiker/musikstuderande. Förhopp-
ningen är också att Du som lyssnare ska
ha möjlighet att lära något nytt!

Långt gångna planer finns för en särskild
satsning på unga musikers utveckling
under nästa år då en kursverksamhet
startar i kammarmusikdagarnas regi. Vi har
under året som gått inlett ett samarbete
med värmlandsbaserade företaget BISON
som är ledande i Europa inom musik-
inredning. Tillsammans instiftar vi ett
kammarmusikpris som riktas till yngre
stjärnor på väg mot en musikerkarriär.

Spelplatser blir liksom förra året kyrkorna

i Forshaga samt Övre & Nedre Ulleruds
församlingar. I Dömle kapell hålls 2 lunch-
konserter samt masterclassverk-
samheten. Information om årets program
och artister hittar man på hemsidan:
www.forshaga.se/kammarmusikdagar.

Slutligen vill vi tacka er alla som under
året jobbat med kammarmusikdagarna
och samtidigt hälsa gamla som nya lyss-
nare välkomna till årets musikfest i Fors-
haga kommun!

Foto: Jan-Olav Wedin

Forshaga kammarmusikdagar
31 juli-3 augusti 2007

Kära musikvänner!

Per Öman
Anders Lagerqvist
Konstnärliga ledare

Forshaga Kammarmusikdagar
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Fjolårets handbollsläger gick av stapeln
under sista veckan av sommarlovet. Och
under lägrets första dag samlades 72
morgonpigga barn/ungdomar födda
mellan 92 och 98. Uppdelade i tre
grupper drog träningen igång i högsta
fart i gamla hallen, nya hallen och även
utomhus. Alla var väldigt sugna på att
spela handboll efter en lång sommar. De
flesta ungdomar var från Deje med
HKB som klubb men nytt för året var att
ett gäng tjejer från Kil  och
flera killar/tjejer från Forshaga deltog.
Kul om lägret kan vidgas och sprida sig
vidare ut i Värmland!

Hundratalet ledare och spelare deltog
när Magnus Wislander hade utbildning i
försvarsspel lördag 14 april.

- Jag tycker nästan det är roligare att
täcka skott än göra mål. Det sa Magnus
Wislander när han besökte HK
Brukspôjkera, och det var lite av den fi-
losofin han försökte pränta in.

Magnus Wislander är kanske den störste
inom svensk handboll. Har man 384 lands-
kamper, ett antal mästerskapstitlar och
blivit utsedd till århundradets spelare i
världen, så finns det tyngd bakom orden.
Wislander konstaterade förvisso att det
inte finns något som rätt eller fel när
man väljer hur man ska spela försvar.
- Men för mig är det här rätt, jag tror på
det här systemet, sa Magnus. Och då är
det inte direkt någon som säger emot.

Wislander tränar i dag Redbergslid i elit-
serien. Hans besök i Deje lördag 14 april

Magnus Wislander
besökte Deje & Brukspôjkera

Magnus Wislander lär Mattias Mohlin och Jonas Forssten
försvarsspel

blev möjligt genom
utbildningspengar från
”Handslaget”. Ett hundra-
tal ledare och spelare
fanns på läktaren,
träningstrupp var 17
juniorer och A-pojkar.
- Tycker grabbarna skötte
sig bra, sa Wislander ef-
teråt. Wislander föresprå-
kar 6-0-försvar, vilket vissa
anser vara defensivt. Wislander håller inte
med om det.
- I stället för att jaga motståndare och
boll kan vi kanske få dem att skjuta efter
tio sekunder, då kommer vi åt bollen snab-
bare.

De närmare tre timmarna i sporthallen
bestod uteslutande av praktik. Wislander
gick från det enkla till det lite mer svåra.
Övning med en spelare, blev två, tre och
så vidare. Mycket handlade om grund-
ställning i försvaret, hur vi står och rör

oss. Det utvecklades mot samarbetet ute-
spelare emellan och samarbete med mål-
vakt.
- Varför blundar du? skrek Wislander till
en försvare vid övning att täcka skott.
Han fortsatte:
- Jag har spelare i mitt lag som blundar
ibland. Försöker tala om för dem att det
gör faktiskt inte mindre ont om man får
ett skott på sig om man blundar i stället
för tittar…

Handbollsläger sommaren 2006

Träningarna flöt på hela veckan och
spelarna visade  disciplin och vilja att lära
sig spela handboll bättre. Även om
busigheten spred sig mer och mer under
veckan hade vi ledare väldigt roligt.

Erik Bornstedt (vid tangentbordet)
Jonas Forssten

Andrea Dahlman
Sandra Bornstedt

Anton Emanuelsson
Johan Hedling

Karin Ullén
Moa Larsson

Jonas lyckades bli mål för en hel del
vattenkrig under slutskedet av veckan
men var inte sen att ge igen.
HK Brukspôjkera hälsar gamla och nya
spelare välkomna till  årets handbollsläger.
 
Med vänliga handbollshälsningar

Per Larsson, HKB
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Kvittot kom på Lilla VM i Kristinehamn
där föreningen fick med bucklan för
”bästa förening” hem. Brukspôjkera sam-
lade ihop 39 poäng, en bättre än Skåre.
Trea kom Hellton med 25 poäng. Därmed
kan konstateras att Brukspôjkera och
Skåre är de föreningar som överlägset
bäst kombinerar kvalité och bredd.

Dejeföreningen gick till final i fem av åtta
klasser. Två helt väntade guld blev det
genom herrjunior och flickor-93. Silver-
medaljer blev det för damjunior, A-flickor
och pojkar-93 och brons för flickor-92.
Brons blev det också för Forshagas poj-
kar 93.

Finalresultat
Damjunior: Skåre Grön-Brukspôjkera 9-7
Herrjunior: Brukspôjkera-Hammarö 11-8
A-flickor: Hellton-Brukspôjkera gul 9-7
A-pojkar: Kristinehamn-Skåre 17-16 sd
Flickor 92: Hellton-Skåre 10-9
Pojkar 92: Hellton-Skåre 15-13
Flickor 92: Skåre-Brukspôjkera 5-12
Pojkar 93: Hammarö-Brukspôjkera 16-7

Bästa förening
1 Brukspôjkera 39 poäng; 2 Skåre 38;
3 Hellton 25; 4 Hammarö 24; 5 Kristine-
hamn 24; 11 Forshaga 8 poäng.

Forshaga fortsätter att arbeta för att vara
en trygg och säker kommun, inte minst
i trafiken.

Därför har vi investerat i fyra portabla
trafiköar (två i Forshaga och två i Deje/
Olsäter) som ska kunna flyttas runt på
gator och vägar i kommunen för att
påminna om att det är 30 kilometer som
gäller på de platser där öarna placeras.

Trafiköarna har dubbel effekt. Dels för
att påminna om vilken hastighet som gäller
dels för att de kan placeras någon meter
in på körbanan för att få gatan smalare
vilket sänker hastigheten. Att den
placeras någon meter in på körbanan
innebär också att fotgängare och
cyklister/mopedister kan passera på

insidan av trafikön och därmed ökar
trafiksäkerheten för de oskyddade
trafikanterna.

Trafiköar – ett sätt att ytterligare öka trafiksäkerheten
Kommunteknik ser det här som ett sätt
att hjälpa trafikanterna att hålla rätt
hastighet och som ett alternativ till
blomlådor på gator som det finns politisk
enighet i miljö och byggnämnden på att
vi inte ska ha i Forshaga kommun.

Det finns en organisation för vilka gator
och vägar i kommunen som öarna ska
placeras på men har du önskemål om att
öarna ska placeras på ”din” gata/väg så
maila undertecknad så kan vi diskutera
tid och plats för placering på gatan.Trafiköarna kan placeras som en 30-por-

tal eller diagonalt på var sin sida av gatan
så att de fungerar som en chikan som här
på Annebergsgatan

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör i Forshaga,

Hammarö, Kil och Grums
070 - 209 78 16

kenth.pettersson@grums.se

HK Brukspôjkera, Deje,
Värmlands bästa ungdoms-
handbollsförening Lördagen den 31 mars vaknade vi spänd

förväntan. Studio C, Vanilla och Klackar
och Kristaller samt Åsa på Rubb och Stubb
skulle ha modevisning. Vi kom till BTL och
såg en lång kö, det var nästan så man trodde
att man var på Spy Bar i Stockholm.

När vi kom in möttes vi av en nydesignad
lokal och massor av tända ljus och vackra
blomsteruppsättningar från florister på
John Bauergymnasiet från Karlstad. Vi var
ca. 90 personer som fick cider och snittar.

Modevisningen börjar och fick se mas-
sor av snygga kläder, skor och smycken
som bars upp av fem lokala mannekänger.
Cilla och Pernilla Från Studio C gav oss
tips om olika frisyrer och visade nya hjälp-
medel för oss som vill göra oss lite

anorlunda till vårens ankomst. Pernilla
stod ansvarig för visningens design. Vis-
ningen avslutades med ett mycket vack-
ert brudpar och alla medverkande fick
blommor. Alla på visningen erbjöds efteråt
till arrangörerna för att shoppa till bra
priser. En fantastisk eftermiddag och
hoppas verkligen att vi får uppleva detta
igen till hösten.

Modevisning på B.T.L.

Text: Lisbeth Budai
Foto: Sandor Budai

Per Larsson, HKB
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Har Du tänkt anlita en hantverkare i som-
mar? I så fall finns det många saker som
är bra att kontrollera innan Du sluter
avtal.

Begär skriftliga anbud från flera firmor.
Större arbeten varierar ofta mycket i pris
mellan olika hantverkare. Undvik hantver-
kare som inte vill ge en offert. Allt som
ska ingå ska vara specificerat.

Kontrollera att priset är inklusive moms.
En del hantverkare lämnar ett pris ex-
klusive moms, har man missat det kan slut-
notan bli en chock. Att lämna offerter
på arbeten till en privatperson utan att
inkludera momsen är ett brott mot pris-
informationslagen.

Har Ni bestämt ett pris på förhand får
det inte ändras. Har Du fått en ungefär-
lig prisuppgift får den inte överskridas
med mer än 15 procent. Därefter måste
Du ge Ditt godkännande.

Ska fler arbeten utföras samtidigt; begär
ett lägre paketpris.

Gör upp om vem som ska köpa in bygg-
materialet. Hantverkarna har ofta bättre
rabatter än vad man kan få som privat-
person.

Kontrollera att firman har F-skattebevis
hos den lokala skattemyndigheten, an-
svarsförsäkring och att den inte har några
anmärkningar hos kronofogde-
myndigheten.

Förhandla bara med en person. Se till
att denna person har totalentreprenad
på arbetet - ansvarar för de andra hant-
verkarna som kopplas in.

Konsumenttjänstlagen gäller när Du anli-
tar hantverkare. Lagen är tvingande, det
betyder att ett avtal om en tjänst inte
får innehålla sämre regler för konsumen-
ten än vad lagen specificerar.

Se till att det skriftliga avtalet klargör
arbetets omfattning (fördelning arbete -
materialkostnad), när arbetet ska påbör-
jas och slutföras, samt pris (inklusive
moms) och betalningsvillkor. Du måste

göra upp om Du ska betala ett fast pris
eller löpande räkning. Vid löpande räk-
ning bör Du begära en övre kostnads-
gräns.

När arbetet är klart ska Du tillsammans
med hantverkaren gå igenom att allt som
står i kontraktet blivit utfört på rätt sätt.
Du har alltid rätt att få en specificerad
räkning.

I avtalet bör det stå vilken ersättning Du
har rätt till om arbetet blir försenat. Detta
är det nästan omöjligt att göra upp om
när väl situationen uppkommit.

Hämta ROT-kontraktsformulär hos Din
konsumentrådgivare eller på
www.boende.konsumentverket.se.
Detta är avsett att användas vid anbud
och avtal avseende reparations-,
ombyggnads- och tillbyggnadsentreprena-
der där enskild konsument är beställare.

Kontrollera referenser innan Du godkän-
ner offerten.

Se till att den Du anlitar har skrivit un-
der offerten, annars gäller den inte.

Du har alltid rätt att avbeställa en tjänst
innan den har avslutats. Men då kan hant-
verkaren begära ersättning för det som
redan utförts, ytterligare arbete som inte
går att undvika, inköpt material och för-
luster som uppstått till följd av att hant-
verkaren tackat nej till andra arbeten.
Du ska begära att hantverkaren specifi-
cerar sina krav skriftligt.

Om någon del i arbetet blivit fel kan Du
kräva att det avhjälps eller få prisavdrag.
Det finns också möjlighet att häva avtalet
helt eller delvis. Fel kan i det här fallet
betyda att arbetet inte är fackmässigt ut-
fört, resultatet inte blivit det Ni kommit
överens om eller om tilläggsarbeten inte
har utförts trots fara för allvarlig skada.

Har det blivit fel ska Du klaga hos
näringsidkaren inom skälig tid.

Tänk på att om Du anlitar svart arbets-
kraft, så finns det inga försäkringar. Får
Du exempelvis rörproblem och översväm-

ning, kan det vara
svårt att få ut på för-
säkringen, om Du
inte kan visa på att
arbetet är utfört av
en fackman. Du kan
även få problem
med att bevisa utlo-
vade garantier och

Tips till Dig som anlitar en hantverkare

Vi tar gärna emot dem till
vår samling.

Antingen som gåva eller som
lån för att fotografera av.

Vi ser helst att det finns
uppgifter om när och var

bilderna är tagna,
samt namn på personer.

Under tiden
16 juni – 19 augusti
är du välkommen
att lämna bilderna

på flottningsmuseet.

Dyvelstens flottningsmuseum
Lena Eriksson Tel: 054 - 87 12  26

Har du foton från
flottningen på

Klarälven?

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

det går inte att klaga hos Allmänna rekla-
mationsnämnden www.arn.se. Vidare går
kostnaden inte att dra av mot reavinsten,
när huset säljs.

Hör gärna av Dig till Rådrummet Konsu-
ment om Du har några frågor. Om du vill
ha studiebesök till din skola, förening etc
Du välkommen att höra av dig.
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Kommunal sektion 4 har träffats på Dömle
och haft en planeringsdag. På den da-
gen planerar vi vår verksamhet fram till
årsmötet  mars 2008. I korta drag plane-
rar vi sektionens möten & verksamhet för
våra förtroendevalda arbetsplatsombud

Vi i styrelsen. Bakre raden fr v: Anette Nilsson studieorgansatör, Ulrika Rodin
huvudskyddsomb, Eva-lena Johansson huvudskyddsomb, Yvonne Calais ers, Per
Severin sekr. Främre raden fr v: Anette Karlsson v sekr, Ingrid Holmberg ordf, Myrna
Jönsson ers, Lill Andersson v ordf.

Lars Emilson berättar om
fisken och fisket
i vår kommun.

Torsdagen den 14 juni kl 19
i Klarälvsrummet,

vid Turistbyrån (Industrileden)

Planeringsdag Kommunal sektion 4

samt olika studier och verksamhet för
våra medlemmar.

Vi finns numera på Forsgården Storgatan
55 A Forshaga, tel:054-172129.
Ni är välkomna att besöka oss.

Fiskekväll

Arr: Forshaga kommun

Fritt in
träde

Alla hjärtligt
välkomna!

Boktips från Biblioteket
Flickan i källaren
Berättelsen om Natascha Kampusch
Allan Hall och Michael Leidig
Klockan 12.53 den 23 augusti 2006 lycka-
des Natascha Kampusch fly från sin
kidnappares bostad på Heinestrasse 60 i
Wien. Det här var det ögonblick hon vän-
tat på i åtta år, ända sedan hon som tio-
åring fördes bort på väg till skolan. Min-
dre än två timmar efter att Natascha flytt,
begick hennes kidnappare Wolfgang
Priklopil självmord genom att kasta sig
framför ett tåg.

Under de år som Natascha satt inspär-
rad i en cell i källaren hade polisen följt
ett oräkneligt antal falska spår, genom-
sökt stora områden men inte hittat några
bevis för att hon var död eller funnit
tecken på att hon kunde vara vid liv.
Hennes försvinnande hade varit ett mys-
terium, ända tills nu.

Boken bygger på Natasch Kampusch eget
vittnesmål, på intervjuer med hennes för-
äldrar, släktingar, skolkamrater och vän-
ner till familjen liksom samtal med
kollegor, grannar och andra som kände
Wolfgang Prikopil. Författaren har också
haft tillgång till delar av polisens utred-
ningsmaterial, utlåtande från olika spe-
cialister och kontakt med personer i det
sjukvårdsteam som nu har hand om
Natascha.

Krukor ute
Arrangera och kombinera växter i kruka
Dorte Vembye

Krukor med vackra växtarrangemang gör
entrén mer välkomnande och får altanen
att bli en grön oas. Ofta är det krukor
med spännande växtkombinationer som
blir de mest lyckade. Krukor ute ger dig
tips och goda råd om val av både växter
och krukor så att resultatet blir snyggt,
lite annorlunda och mer personligt. Du
får också veta hur du bäst planterar och
sköter dina växter.

Läs om vilka sorter som trivs ihop och
vad du bör tänka på när det gäller växt-
sätt, färg och form. I boken ges fler än
trettio förslag till harmoniska arrang-
emang med blommor, gräs, kryddväxter
och vintergröna växter som håller sig
vackra länge.

Taynikma - Råttorna
ny actionserie i mangastil
Jan Kjær & Merlin P. Mann

gångar väntar större faror än vad Koto i
sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig.

Prick och Fläck tandtrollar
Lotta Geffenblad

Visste du att:
Du kan söka böcker i hela Värmland
på www.lansbiblioteket.se/Wermsök

Den skräckinjagande
tjuvligan Råttorna
har stulit Kotos dyr-
bara arvegods. Nu
måste han riskera
allt för att ta det till-
baka. Men nere i
Råttornas mystiska

Deje
Mån 14-19

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

Forshaga
Mån-ons 10-19
Tors-fre 10-16

Dag före helgdagsafton samt före
röd dag har biblioteket stängt.

Idag är det smus-
sel och smask i
soffan! Prick och
Fläck har nämli-
gen en påse full
med sega råttor,
klubbor och
prasselkolor.

Men om man äter väldigt mycket godis
måste man vara noga med att borsta tän-
derna. Annars får man många prickar och
fläckar på tänderna och då måste man
gå till ”tandtrollaren”!
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Återigen har en gammal idrottsförening
återuppstått, nämligen Mölnbacka AIS.

Men vi skall börja med att i korthet nämna
något om Mölnbacka Bruks historia. Det
vattendrag (fors) som sedan gammalt kal-
las för Mölnbacka älv och förbinder sjö-
arna V. Örten och Lusten kom att utgöra
livsnerven för den järnhantering och trä-
industri som växte fram på platsen. De
två första stångjärnshamrarna uppfördes
i slutet av 1620-talet. En knipp- och spik-
hammare tillkom i slutet av 1760-talet och
ett valsverk kom till stånd 1796. Med sina
två stångjärnshamrar, sin manufaktur-
smedja och sitt valsverk var bruket vid
1800-talets början ett av de största i Värm-
land. Valsverket lades ned 1840 men is-
tället ökades smidesrättigheterna och en
stålugn startades 1844.

Några nyanläggningar gjordes därefter
inte utan verksamheten dalade framåt
1890-talet, för att upphöra helt 1895, och
verkstäderna revs. Samtidigt som järn-
hanteringen pågick fanns redan på 1600-
talet också några kvarnar i drift. Brukets
utveckling gick därefter i träindustrins
tecken. AB Mölnbacka Trysil som bilda-
des 1873 var innehavare av vidsträckta
skogar både i Norge och Sverige. På 1860-
talet fanns vid Mölnbacka två sågar, en
stor med två dubbelramar och en liten
med två enkelramar. Sågverksrörelsen
överflyttades 1881 till annan ort. Ett trä-
sliperi (som är en anläggning för tillverk-
ning av mekanisk pappersmassa) med tre
slipverk uppfördes 1884 men nedlades i
början av 1930-talet. Sliperiet revs till
stora delar under 1930-talet för att ge
plats åt en modern kraftstation som fort-
farande är i bruk. En kvarn inrättades
också 1938 i en byggnad efter träsliperiet
och denna kvarn drevs ända in på 1970-
talet, och finns fortfarande kvar till be-
skådande. Det sista monumentet av bruks-
epoken försvann när fabriksskorstenen
fälldes den 8 juni 1937. Nämnas kan att
Mölnbacka såg ut att gå mot en ny stor-
hetstid i början av 1900-talet då allvar-
liga planer fanns på att förlägga den sul-
fatfabrik till orten som sedan byggdes  i
Deje.

Om vi nu skall övergå till den idrottsliga
verksamheten och ta det från början så
har det bedrivits idrott i Mölnbacka sen
lång tid tillbaka. Första dokumenterade
beviset för detta är sommaren 1918 då
en idrottsförening bildades som fick nam-
net Mölnbacka Idrottssällskap. Fören-
ingen var vid starten sammansatt av en-
dast sju medlemmar nämligen Algot, Arne,
och Henry Ericsson, Nils Herting, Göte
och Sven Olsson, och Sven Löwenhielm.
Tävlingar genomfördes utan tillgång till
några som helst banor eller hoppgropar
o.dyl. Under samma år påbörjades arbe-
tet med att ordna till en idrottsplats vid
Stävlingstorp som ligger i norra delen av
Mölnbacka. Denna idrottsplats var i stort
sett färdigställd när sommarens tävlingar
1919 startade.

Under 1920 förbättrades idrottsplatsen
och en omklädningslokal byggdes. Det var
främst friidrott man ägnade sig åt vid
denna tidpunkt men viss fotbollsträning
hade man också börjat med, dock utan
att spela några matcher mot andra lag.

Vid årsmötet 1921 beslutades att man
skulle idka friidrott, fotboll, skidor, ten-
nis, simning och cykel. Det breda utbu-
det på aktiviteter var troligen en bidra-
gande orsak till att medlemsantalet ökade
kraftigt till 43 aktiva medlemmar. Efter-

som intresset för fotboll hade ökat bil-
dades en kommitté som skulle se till att
en fotbollsplan fanns att tillgå 1922. Plat-
sen där fotbollsplanen skulle ligga blev
Hammartorp som ligger öster om
Mölnbacka. Det beslutades att på fotboll-
ströjorna skulle ett märke i form av ett
stort M sys fast på tröjans vänstra bröst-
sida.

Under åren 1922-1923 spelades ett antal
fotbollsmatcher mot lag som Edeby IF,
Kvarntorps IK, Deje-Dejefors IF, Blom-
backa IK och Forshaga IF:s B-lag. Dessa
matcher spelades på Hammartorps-
planen, som var klar 1922. Vid ovan-
nämnda tidpunkt var verksamheten i för-
eningen i sin glans dagar där friidrotten,
fotbollen och tennisen stod för merpar-
ten av utövarna. Därefter dalade intres-
set i föreningen för att efter 1924 upp-
höra i organiserad form.

Idrottsplatserna vid Stävlingstorp och
Hammartorp avvecklades efter en tid och
en ny idrottsplats iordningställdes vid
Ånberga där tävlingar i friidrott och fot-
boll utövades. Denna idrottsplats låg strax
söder om Mölnbacka.

År 1944 bildades Mölnbacka Allmänna
Idrottssällskap (MAIS) som vid starten räk-

fortsättning nästa sida!

Idrotten förr och nu i Mölnbacka

Mölnbacka AIS styrelse 2007. Från vänster: Göran Andersson, Lena Andersson, Göte
Falk (sekr.), Ellen Moons, Sven Persson (ordf.), Margareta Nyholm (v. ordf.), Bertil
Larsson (kassör)
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nade in 27 medlemmar. Styrelsen hade
följande sammansättning ordförande Nils
Lindström, vice ordförande Folke Lindh,
sekreterare Flory Holmgren, vice sekre-
terare Tore Andersson, kassör Carl-Erik
Ahlbom och materialförvaltare Arne Jo-
hansson.

De olika sektionerna som valdes var frii-
drott, bandy, fotboll, skidor och gymnas-
tik. Idrottsplatsfrågan var ett problem
som dryftades, då idrottsplatsen vid
Ånberga var synnerligen kuperad och
kostnadskrävande att iordningställa.
Man beslöt därför att med bolaget AB
Mölnbacka-Trysil efterhöra om tillstånd
att exploatera ett område vid Hammar-
torp. Detta område ligger i anslutning till
ett område som man tidigare använt som
fotbollsplan. Bolaget meddelade att man
för en tid av 49 år var villig att upplåta
det önskade området vid Hammartorp.
Med ett stort nedlagt frivilligt arbete
kunde idrottsplatsen Örtenvi invigas sön-
dagen den 23 augusti 1947 med pompa
och ståt. Musik av Dejefors musikkår,
friidrottstävlingar av hög klass samt som
avslutning en seriematch i fotboll i div.
Vll central mellan Mölnbacka FF och IFK
Väse (resultat 3-2).

Men redan 1944 hade föreningen startat
den med åren alltmer populära Örten-
stafetten. Sträckorna som skulle avver-
kas var terränglöpning 3.000 m. cykel
1.900 m. terränglöpning 920 m. rodd 1.590
m. och simning 250 m. Starten var vid
Örtenvi och målet var vid skolhusbron
där simsträckan avslutade stafetten.
Debutårets segrare blev Deje IK.

Den uppmärksamme ser att vid invigningen
av Örtenvi spelade fotbollslaget
Mölnbacka FF. Anledningen till detta var
att vid Mölnbacka AIS årsmöte i januari
1947 uppstod rena kalabaliken. Person-
liga angrepp riktades till vissa i styrelsen
från fotbollens utövare. Resultatet blev
att så gott som samtliga styrelse- och
sektionsmedlemmar ställde sina platser
till förfogande.

En ny styrelse bildades och omgående
uteslöts den mest aggressive ur fören-
ingen och man beslutade också att fot-
bollen skulle avföras från verksamheten.
De fotbollsintresserade bildade därför

omedelbart en ny förening med namnet
Mölnbacka Fotbollsförening (MFF). Anta-
let medlemmar i MFF vid starten uppgick
till 23. Mölnbacka FF deltog i olika serier
från 1947 till 1959 då laget spelade sin
sista match i seriesammanhang, (eller
senaste?). Matchen spelades den 27 sep-
tember 1959 i div. Vll norddivisionen mel-
lan Geijersfors AIF och MFF. Resultatet
blev 6-0 till Geijersfors, men man skall då
komma ihåg att MFF ställde upp med en-
dast nio spelare. MFF:s matchdräkt var
blåvit tröja och blå byxor.

För att återgå till idrottsplatsen Örtenvi
kan nämnas att förslaget på detta namn
var inlämnat av den välkände konstnären
Arne Ericsson som var boende i
Mölnbacka. Idrottsplatsen var byggd med
löparbanor, kul- och diskusring,
längd- stav- och höjdhoppsgrop, flera
omklädningsrum, dusch, förråd och dess-
utom en gräsfotbollsplan med en spelyta
på 95 x 55 m.

Under tiden från 1947 och fram till 1960
var idrottsplatsen Örtenvi en av
Värmlands finaste och mest välskötta
anläggningar. Under denna tidsepok
blomstrade friidrotten i MAIS då man
under dessa år var kommunens friidrotts-
centrum och hade drygt 150 medlemmar
i föreningen. Förste DM-mästaren fick
man 1959 då Hans Skoglund blev mästare
i 5-kamp. Det följdes upp av flera DM-
tecken och även fina resultat i friidrotts-
serierna noterades under 1950-talet. I
början av 1960-talet började intresset för
idrottsverksamheten att minska för att
några år senare upphöra helt.

Efter att Örtenstafetten legat i malpåse
sen 1968 återupptogs tävlingen 1985 i regi
av Genbäckens RF och HK Brukspöjkera.
Start och mål var på Örtenvi och sträck-
orna som skulle genomföras var terräng-
löpning 3.000 m. simning 200 m. cykel
2.100 m. terränglöpning 2.000 m. padd-
ling 1.600 m. och som avslutning terräng-
löpning 3.000 m. Som mest lockade täv-
lingen drygt 50 lag och arrangerades 17
år i följd fram till 2001.

När det gäller Örtenvi så har nu naturen
sakta men säkert återtagit det som ska-
pades genom hårt frivilligt arbete på
1940-talet. Så det är bara att konstatera
att av den gamla fina idrottsplatsen finns
i dagsläget nästan ingenting kvar.

Återuppståndelsen
År 2006 togs frågan upp bland männis-
korna i bygden om att väcka liv i den
gamla idrottsföreningen igen. Intresse
fanns så därför kallades till ett upptakts-
möte i Mölnbacka Bygdegård. Den 30 april
2006 återuppstod den gamla idrotts-
föreningen Mölnbacka Allmänna idrotts-
sällskap (MAIS).

En interimsstyrelse bildades och fick föl-
jande sammansättning ordf. Sven Pers-
son, v. ordf. Margareta Nyholm, sekr. Göte
Falk, kassör Bertil Larsson, samt  leda-
möterna Ellen Moons, Göran Andersson
och Lena Andersson.

Efter ansökan som bifallits är föreningen
medlem i Svenska Skidförbundet vilket
indirekt betyder medlemskap i Sveriges
Riksidrottsförbund samt att man också

fortsättning nästa sida!

forts. Idrotten förr och nu...

Jubileumstårta serverades 30 april
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tillhör Värmlands Skidförbund och
Värmlands Idrottsförbund. En hel del fy-
siska aktiviteter har genomförts under
det första verksamhetsåret. Av dessa kan
nämnas vandringar, orientering, cykel-
utflykt, tipspromenader, jogging och gåing.

Det största intresset har de s.k. måndags-
träffarna rönt med jogging och gåing på
programmet. Efter avslutad motionsrunda
har man badat i V. Örtens fina vatten och
därefter haft en trevlig samvaro och
avnjutit kaffe med dopp. Antalet
deltagartillfällen har varit 209 fördelat på
16 träffar vilket blir drygt 13 deltagare i
snitt vid varje måndagsträff.

Ett antal medlemmar har under hösten
deltagit i IF Göta:s Tjejgåing. Även ett
klubbmästerskap i terränglöpning har
avgjorts under hösten med Anders Lund-
mark som segrare bland herrarna och i
damklassen segrade Josefin Nilsson. Näm-

nas kan också att en av föreningens med-
lemmar åkte kortvasan 2007.

En del gemensamma utflykter och resor
har också anordnats under året samt två
loppismarknader i samarbete med
Bygdegårdsföreningen. Föreningen har
tagit fram en T-shirt och en träningsove-
rall i kornblå färg med vita inslag. Det
gamla MAIS-märket finns tryckt på båda
plaggen som sålts i många exemplar. Med-
lemsantalet den 31 december 2006 var
67 betalande medlemmar vilket får anses
vara ett bra resultat under det första
verksamhetsåret.

En utställning med text och bild om hur
människorna, bygden och bruket i
Mölnbacka såg ut förr i tiden planeras,
och då kommer det naturligtvis också att
finnas med mycket om idrotten från
flydda tider. Ett bildspel kommer också
att visas i samband med utställningen och
vid denna visning skall det finnas med en

hel del idrottsbilder. Det finns en bra
dokumentation bevarad om Mölnbacka AIS
verksamhet från 1944 och framåt i tiden.
Klubbens målsättning är att samla byg-
dens folk, gammal som ung, till trevliga
aktiviteter i ungefär samma former som
under det första verksamhetsåret.

Vid föreningens 1-årsjubileum efter åter-
uppståndelsen på valborgmässosaftonen
den 30 april 2007 skedde avtäckning av
informationstavlan vid den gamla tusenå-
riga eken. Invigningstalare var kultur- och
fritidschefen i Forshaga kommun Jan C
Hagstrand. Informationstavlan handlar om
Mölnbackas historia genom tiderna och
sevärdheter i bygden. Efter avtäckning
av tavlan serverades det kaffe med
jubileumstårta i Bygdegården. Därefter
vandrade man upp till det s.k. Halmstad-
berget och fick beskåda ett mäktigt fyr-
verkeri som avslutning.

Nedskrivet av Göte Falk

forts. Idrotten förr och nu...

Att ta fram grillen hör sommaren till.
Hemgrillad mat kan orsaka
matförgiftningar men följer man bara
vissa enkla regler är risken för att man
ska bli sjuk av maten mycket liten.

När du handlar
Se till att grillköttet, kycklingen eller fis-
ken kommer hem till kylskåpet så snabbt
som möjligt. Om det är varmt, eller om
du inte ska direkt hem, ta med en kylbag
med kylklampar i.

Om att tina kött

i kallt vatten. Ytterligare ett sätt är att
tina i mikrovågsugnen. Detta bör göras
omedelbart innan man startar grillningen.

Marinering
Marinering före grillning förhöjer ofta
smaken. Men i den använda marinaden
kan det finnas bakterier från köttet.
Pensla därför inte det färdiggrillade köt-
tet med den använda marinaden och
använd den heller inte till att göra sås
på. Om du vill använda marinad i såsen
kan du istället ta undan litet av den
nygjorda marinaden innan du lägger i
köttet.

Håll kallt
Om du ska ut på picknick och grilla;
packa köttet i en kylbag med kylklampar
i. Placera kylbagen i den svalaste delen
av bilen eller båten. Ställ den inte i di-
rekt sol. Öppna inte kylbagen flera
gånger än nödvändigt.

Tvätta händerna
Glöm inte att tvätta händerna innan du
börjar laga mat. Tvätta också händerna
direkt efter att du hanterat rått kött
innan du fortsätter med andra råvaror.

Stek väl men bränn inte
Se till att kyckling och kött blir helt ge-
nomstekt. Om du sticker i den med en
sticka ska köttsaften vara helt klar. Vissa
köttyper som oxfilé och rostbiff behö-
ver emellertid inte genomstekas. Samti-
digt ska man vara försiktig så att man inte
bränner köttet eftersom vissa giftiga
ämnen kan bildas.

Eva Henningsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054-17 20 50
eva.henningsson@forshaga.se

Grilla säkert!

Om grillköttet el-
ler kycklingen varit
fryst är det viktigt
att det tinas or-
dentligt. En dåligt tinad kyckling kan vid
grillningen bli färdiggrillad på utsidan och
halvrå på insidan. Då finns det risk att
eventuella sjukdomsalstrande bakterier
har överlevt och kan ställa till problem.

Upptining av fryst kött görs bäst
i kylskåp
En kyckling eller en lite större köttbit
tar ett dygn att tina. Man kan tina snab-
bare genom att sänka ned förpackningen

Redskap
Använd inte samma fat och redskap till
det färdiggrillade, som du använt till det
råa. Tänk också på att diska skärbräda
och kniv som du använt till kyckling eller
kött innan du använder dem till att skära
sallad eller andra grönsaker som inte ska
upphettas.

Rester
Rester ska in i kylskåpet så snart som
möjligt. Rester som varit ute i rumstem-
peratur mer än två timmar bör slängas.

Källa: www.slv.se
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På valborgsmässoafton invigdes en ny
informationstavla i Mölnbacka.

Invigningen förrättades av kultur- och
fritidschefen Jan C Hagstrand, som in-
ledningsvis hälsade välkommen till
Möllenebaaka eller Mjölnarbacken som
det ursprungligen hette.

För mer än 2 år sedan startades ett ALU-
projekt med Birgitta Hedlund och Ann-
Kristin Augustsson. Uppdraget var att
beskriva Mölnbacka från förhistorisk tid
fram till nutid.  Mölnbacka under ekens
livslängd, Mölnbacka under industri-
epoken, Mölnbackas natur och sist men
inte minst folklivet i bygden, med skolor,
affärer och föreningsliv.

Studien sträckte sig mer än 10.000 år
bakåt i tiden och lämnade ett omfattande
dokument efter sig. Ett dokument som
varit en utmärkt källa att ösa ur vid till-
verkningen av informationstavlan.

Mölnbacka – en resa i tiden!

Tillverkningen av informationstavlan har
skett i nära samarbete mellan kommunen
och det lokala föreningslivet i Mölnbacka.

I dagens stressade samhälle är det livs-
nödvändigt att hitta ut till platser som
Mölnbacka, där kan man verkligen stressa
av och ladda de mänskliga batterierna.

Välkomna till Mölnbacka – den lilla orten
med de stora natur- och kulturvärdena!

Skräpplockning i kommunen
Nu har kommunen blivit mycket renare
tack vare många av kommunens barn.
Under ”Skräpplockardagarna” i april har
250 barn från kommunens förskolor
plockat skräp. Som tack för hjälpen från
kommunen har de fått frukt och ekor-
ren Max. Max kommer att vara med vid
samlingar på daghemmen och hjälpa till
att berätta om skräp och varför man inte
ska skräpa ned.

Elever från Skivedsskolan, Centralskolan,
Grossbolsskolan, Dejeskolan och
Olsätersskolan har plockat skräp under
maj. De har städat varsitt specificerat
område och för detta fått tusen kronor
per klass.

Skräp är onödigt
Skräp är något vi alla kan göra något åt
för rent och vackert vill vi ha i bostads-
områden, i naturen, vid sjöar. Men, fak-
tum är att  nedskräpningen i samhället
ökar. Mest skräp slänger unga män mel-
lan 15-29 år. Hela 71 procent av denna
åldersgrupp skräpar ner. Minst skräp
slänger kvinnor över 65 år. Detta visar en

SIFO-undersökning som Stiftelsen ”Håll
Sverige Rent” gjorde i april 2007.

Inget skräp försvinner
Skräp är fel sak på fel plats. Skräp ser
otrevligt ut och det kan finnas miljöfarliga
ämnen i skräpet som förorenar naturen.
Skräp försvinner inte utan finns kvar, men
hur länge?

Glas: en miljon år
Plast: 450 år
Aluminium: 200-500 år
Tuggummi: 20-25 år
Cigarettfimp: 1-5 år
Pappkartong: 0,5 år
Fruktskal: 2-5 veckor

Vad gör kommunen?
Kommunen städar de centrala delar av
tätorterna flera gånger per vecka. En
speciell satsning görs i år i Forshaga där
skräpmängden har ökat.

Vad kan du göra?
* Plocka upp skräp från marken!
* Ta initiativ till en skräpplockardag i ditt
bostadsområde

* Prata med dina vänner och bekanta om
nedskräpningen

Tänk på
Om alla hjälps åt att hålla rent skulle det
till slut inte finnas något skräp som för-
stör naturen.

Fakta och tips är hämtade från Håll
Sverige Rent. På deras hemsida
www.hsr.se finns det mycket mer att läsa.

Tack alla skräpplockare!

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Jan C Hagstrand
Kultur- och fritidschef

054-17 20 78
jan.hagstrand@forshaga.se

Robert Andersson, MAIS, stod för
invigningsblåset. Foto: Göte Falk

Informationstavlan är invigd!
Kultur- och fritidschef Jan C Hagstrand
rycker duken. Foto: Göte Falk
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KontaktenKontakten

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

Adam Dahlgren Adrian Andersson Alexander Nilsson Hansbo

Lukas Thunberg Maja JohanssonJosefin Shwe

Miranda Engelbrekt Signe Ellström Tuva Enbacker

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.

 Bebisuppvaktning


