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Kommunfullmäktiges beslut innebar att 
den äldre modellen med en överförmyn-
dare och en ersättare den 1 januari 2007 
ersattes med en överförmyndarnämnd 
och en handläggare. 

I den nyinstiftade överförmyndarnämn-
den sitter fem förtroendevalda politiker. 
Ordförande är Benny Pedersén, vice ord-
förande är Göran Adrian, ledamot är Ma-
ria Norell medan ersättarna består i Per 
Lawén och Lars Emilson. Som överför-
myndarhandläggare tjänstgör jur. kand. 
Lars-Göran Sundman.

Överförmyndarverksamhetens syfte är 
liksom tidigare att bidra med ett visst 
juridiskt, ekonomiskt och socialt skydd 
för de som helt eller delvis saknar för-
måga att bevaka sina rättigheter och 
skyldigheter, att förvalta sina tillgångar 
eller att sörja för sin person; det kan 
vara underåriga och funktionshindrade, 
de gamla och sjuka eller andra. Såtill-
vida är nämndens uppgift att vid behov 
hjälpa den enskilde med att få någon 
form av ställföreträdare d.v.s. särskilt 
förordnade förmyndare, god man eller 
förvaltare.

Överförmyndarnämnden är främst en 
tillsyns- och tillståndsverksamhet. Den 
bedriver tillsyn över ställföreträdarska-
pet för att skyddet för den enskilde ska 
bli så stabilt som möjligt. 

Förmyndarna, gode männen och förval-
tarna får inte enligt lag, föräldrabalken, 
göra som de vill i alla avseenden, åtmins-
tone inte utan överförmyndarnämndens 
samtycke; det kan handla om samtycke 
till fördelning av arv då underåriga är 
arvtagare, eller tillstånd till att den un-
derårige bedriver näringsverksamhet; 

det kan handla om att den gode mannen 
för den enskildes räkning vill investera i 
aktier; det kan handla om att en förval-
tare vill sälja den enskildes bostadsfas-
tighet etc.

I denna verksamhet skulle man något 
förenklat kunna säga att nämnden vid-
makthåller den demokratiska och po-
litiska kontrollen över överförmyndar-
verksamheten medan tjänstemannen 
står som garant för rättssäkerheten och 
effektiviteten. 

Men i själva verket förstärker nämnden 
också rättssäkerheten genom insyn i och 
viss kontroll över tjänstemannens ar-
bete. På motsvarande sätt kan sägas att 
tjänstemannen utövar juridisk kontroll 
i nämndens beslutsfattande genom sitt 
beredningsarbete och sin föredragande-
verksamhet.

Beslutanderätten är emellertid genom 
en s.k. delegeringsordning fördelad mel-
lan överförmyndarnämnden å ena sidan 
och tjänstemannen å den andra. I princip 
gäller enligt denna delegeringsordning 
att nämnden äger beslutanderätten i de 
tyngre och ibland mer kontroversiella 
ärendena.

Överförmyndarnämnden och dess hand-
läggare står för övrigt under tillsyn av 
justitieombudsmannen och länsstyrelsen 
samt i viss utsträckning också kommun-
revisionen.

Den grundläggande och vitala förutsätt-
ningen för överförmyndarverksamheten 
är inte desto mindre alla de människor 
som genom sin idealism äger en vilja att 
hjälpa sina medmänniskor; de som är i 
behov av hjälp med att bevaka sin rätt, 

att förvalta sin egendom eller att sörja 
för sin person. 

Emellertid präglas också överförmyndar-
verksamheten av realism, vilket innebär 
att ställföreträdarna naturligtvis har rätt 
till ett skäligt arvode för sin insats.

Avslutningsvis hälsar överförmyndar-
nämnden alla de, som vill och kan, väl-
komna att anmäla sitt intresse att åta sig 
uppdrag som förmyndare, god man eller 
förvaltare. Det finns mer eller mindre 
alltid ett behov av ställföreträdare.

Reform
av överförmyndar-
verksamheten

L. G. Sundman
Kommunjurist
054–17 20 12

lars-goran.sundman@forshaga.se

Under hösten 2006 beslutade kommunfullmäktige 
att ytterligare förstärka rättssäkerheten i och den 
demokratiska kontrollen över överförmyndarverk-
samheten för Forshaga kommun.

Gode män 
sökes

Överförmyndarnämnderna i Fors-
haga och Munkfors kommun ef-
terlyser erfarna personer (kvin-
nor och män) som är intresserade 
av att mot skäligt arvode åta sig 
uppdrag som gode män. 

För mer information och intresse-
anmälan är ni välkomna att kon-
takta överförmyndarnämndernas 
expeditioner under kontorstid.

Tel: 054-17 20 12 
eller 0563-54 10 10
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Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Sommaren var kort. Det mesta regnade 
bort… Fast å andra sidan har jag hört, att 
ett flertal kommuninvånare ”fått gjort” 
en mängd saker, som de inte hade fått 
gjort, om solen hade strålat varje dag!

Det har arrangerats en hel del aktivite-
ter i kommunen, som man har, trots lite 
regn, kunnat besöka. Jag tänker bl a på 
Butorps Sommarcafé, Vatten- och Krit-
stallfestivalen i Deje, danskväll i Folkets 
Park, återinvigningen av Kraftstationen i 
Deje och Forshaga Kammarmusikdagar. 
Utflyktsmålen är numera många. Bergs-
gården, Forshaga kanal, stigar och ströv-
leder, Flottningsmuseum, Klarälvsbanan, 
Sportfiskecentret mm. 

Efter sommaren fortsätter vi utveckla 
ett antal saker i kommunen: Lärcentrets 
byggnation rullar vidare som planerat, 
Brogatan 11 (Folkets Hus byggnaden i 

Deje) utvecklas 
till ett mer levande 
ungdomskulturhus och 
snart startar förhopp-
ningsvis byggandet av 
nya lägenheter i Deje 
centrum, några företag 
expanderar förhoppnings-
vis och mycket mer….

Budgetarbetet inför 2008 drar också 
igång. Hur mycket skattemedel har vi? 
Hur många bor här? Vad vill vi? Och vad 
har vi råd med?

Har du idéer? Hör gärna av dig. Och du, 
hjälp till att hålla kommunen skräp- och 
klotterfri.

Ingrid Näsström blir ny kommunchef i Forshaga kommun. 
Hon kommer att påbörja sin anställning den 10 september.

Ingrid är 49 år och kommer närmast från en tjänst som skol-
chef i Kils kommun. Nu känner Ingrid att hon är redo för 
nya utmaningar, hon arbetar gärna på övergripande nivå och 
ser med entusiasm fram emot sin nya tjänst. Håll utkik i 
Kontakten under hösten där vi stiftar närmare bekantsskap 
med Ingrid.

Ingrid Näsström ny kommunchef

Malin Eriksson
Informatör

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

Foto: Kils kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har som ny miljö- och 
byggchef anställt Tomas Ivansson. Han börjar sin anställning 
den 13 augusti. Tomas är 50 år och kommer närmast från en 
tjänst som miljöhandläggare på Försvarsmaktens telenät- 
och markteleförband i Örebro. Tomas beskriver sig själv som 
uthållig och tror på ordning och reda. 

Han blir chef för den gemensamma miljö- och byggförvalt-
ningen för Forshaga och Munkfors.

Tomas Ivansson ny miljö- och byggchef

Anna Grenholm
Bitr. miljö- och byggchef

054-17 20 31
anna.grenholm@forshaga.se
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Sommarevenemangen 2007
Även denna sommar har vår evenemangskalender på forshaga.se varit fylld med massor av trevliga evenemang, invigningar, och 
aktiviteter som passat såväl unga som gamla. Musik, sport, nostalgi, evenemang för barn, listan kan göras lång. Här kommer ett 
axplock av dessa.

Det var femte gången i ordningen som 
Forshagamässan Vykort & Kuriosa arrang-
erades, och som alltid hölls den i Ängevi 
Ishall. Att mässan växer år för år (besöks-
antal och antalet utställare) har också 
varit en tradition, någonting som ser ut 
att kunna följas upp även i år.
-Köerna ringlade sig minst lika långa till 
värderaren Arne Söderberg i förmiddags, 
berättade mässgeneral Ingemar Hansson 
när jag påtalade det enorma intresse 
Uffe Sterner och Nisse Nilsson skapade 
vid boksigneringen. Ingemar berättade 
också att där varit många besökare un-
der hela dagen. 

Forshagamässa lockade många

Bensinstationskuriosa, vykort, figuriner, 
böcker, mynt, träfigurer, ja allt mellan 
himmel och jord gick att finna. Att årets 
upplaga av Forshagamässan infann sig 
på norska nationaldagen inverkade dock 
inte, vare sig på besökarantal, eller på 
utbud, -inte en lusekofta så långt ögat 
kunde nå. 

Hur gick det då med fynden? 
Många klenoder bytte ägare och de all-
ra flesta verkade nöjda med affärerna. 
Helt lottlös gick inte ens en svårflörtad 
skribent hem. Det som av undertecknad 
betecknades som dagens fynd bestod i en 

svart pressad vinylskiva med barndoms-
favoriten John Blund (nostalgi ingick i 
köpet).

Mattias Göthberg
Informatör

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

Uffe Sterner och Nisse Nilsson fick fullt upp 
när de signerade Forshaga IF:s �00-års bok

Vilda Västern var temat på årets upp-
laga av Forshagadagarna den 1-2 juni. 
På lördagen var det strålande solsken 
och mängder av människor strömmade 
till Forshaga centrum för att ta del av 
underhållning, aktiviteter och tävlingar. 
Det erbjöds tivoli, familjedag i Folkets 
park, barnteater, dramatiska stunt-

Forshagadagarna 2007

Malin Eriksson
Informatör

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

tricks, bad i badtunna, och man kunde 
också delta i årets löparfest SISU-joggen. 
Kort sagt var det en strålande dag med 
något för alla!

Vilda Västerntemat gick inte att ta miste på

I Forshaga Folkets park fanns flera förening-
ar som visade upp sin verksamhet. Rasmus 
blev riktigt fascinerad av planen som Deje 
Modellflygklubb visade upp.

Dieter fick en Batman-ansiktsmålning av 
Isabell Lindström

Forshagas egen stuntman Jani Lokka hop-
pade från sex meters höjd och landade sä-
kert på mattan
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3 juni 2007 invigdes för andra gången i ordningen Forshaga kanal, den här gången som 
besöksmål. Att ingen av oss som var där under söndagsförmiddagen deltog i den första 
är inte så konstigt. Det var 149 år sedan kanalen öppnades för trafik för första gången 
år 1858.

Invigde, i det vackra sommarvädret, gjorde Angelica Rage, och hon passade även på 
att tacka för det goda samarbetet mellan Forshaga kommun och Fortum, samt alla som 
varit involverade i projektet (ingen nämnd - ingen glömd).

Åttiotalet besökare fanns på plats för att bevittna hur kultur- och fritidschef Jan C Hag-
strand och kommunalråd Angelica Rage sågade sig igenom öppnandet. Deje Dragspels-
klubb underhöll och det bjöds på kaffe och kanal-bulle (med kanel på!). Fortum visade 
upp avelsfiskeanläggningen (för dagen tom på fisk) och det var öppet hus i kraftstatio-
nen. Forshaga kommun har blivit ett besöksmål rikare (eller snarare tillgängligare).

Invigning av 
Forshaga kanal 
För andra gången

Mattias Göthberg

Kommunalråd Angelica 
Rage och kultur- och 
fritidschef Jan C Hags-
trand sågar sig igenom 
öppnandet

Torsdagen den 2 augusti invigdes på nytt 
gamla kraftverket på Dejefors. Byggnads-
antikvarie Mattias Libäck från Värmlands 
Museum pratade om byggnadens historia 
och kommunalråd Angelica Rage invigde 
genom att tända ett ljus och talade om 
att byggnader är till för att användas och 
återanvändas. Sen bjöds det på under-
hållning av brasskvintetten John Bauer 
Brass, Simon Estemark, sång, Kim Wik-
stål, piano och tvärflöjt, samt Eva Hedin 
och Emilie Persson, dans.

Gamla kraft-
verket på Dejefors 
nyinvigdes

Malin Eriksson

Labyrinten på torget av bergarten kvarts 
som Deje med omnejd har gott om fick 
många att stanna upp och tänka till

Vatten och kris-
tallfestival

Malin Eriksson

”Det finns ingen deklaration om att 
vatten är en mänsklig rättighet. Därför 
gör vi en vatten- och kristallfestival.” 
Så beskrev arrangörerna i föreningen 
Liv & Lust festivalen i förra numret av 
Kontakten.
- Fantastiskt vad en liten förening 
kunnat åstadkomma. Mycket tack 
vare maoriprinsessan Erena Rhöse, sä-
ger Lotta Larsson i föreningen.
Festivalen har belyst klimat- och mil-
jöfrågorna på gräsrotnivå genom såväl 
föredrag och konstutställningar, som 
mässa och kristall-labyrint m m. Nu-
mera har Deje en alldeles egen vat-
ten- och Moder Jord-deklaration.
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Hallå där... 

Per Öman, en av de konstnärliga le-
darna för Forshaga Kammarmusikda-
gar som ägde rum mellan 31 juli och 
3 augusti

Hur känns det? 
– Jo tack, det känns helt fantastiskt! 
Vi är mycket nöjda med hur dagarna 
avlöpte, både konstnärligt och publikt 
blev det en stor succé.
 
Hur skulle du beskriva festivalen för 
någon som inte var där?
– Att under fyra dagar kunna avnjuta 
klassisk musik med artister i absolut 
världsklass är något helt unikt i re-
gionen. Kombinera detta med de fan-
tastiska miljöer Forshaga kommun er-
bjuder så har man en totalupplevelse 
som heter duga. Till dem som missade 
årets konserter kan jag bara säga: Vi 
ses och hörs nästa år igen!

Vad händer i din kalender nu då? 
– Jag har semester en vecka till nu, 
men sedan börjar jobbet i Radiosym-
fonikerna i Stockholm. Ganska snart 
kommer både jag och Anders att sätta 
oss ned och börja planera Kammarmu-
sikdagarna 2008. Det är ett både inspi-
rerande och tidskrävande arbete, men 
framför allt väldigt roligt! Att höja rib-
ban till nästa år är viktigt och en del 
i vårt kvalitetstänkande. ”Inte störst 
men bäst” har varit våra ledord under 
året och med den devisen fortsätter vi 
arbetet inför nästa sommar.

Kan du avslöja något om Forshaga 
Kammarmusikdagar -08 redan nu? 
– Vi har på bara två år lyckats etablera 
ett kammarmusikevent som det talas 
om ute i musiksverige. Det bådar gott 
för framtiden. Vi har en del artister 
och repertoar färdiga på papperet för 
nästa år, men att avslöja det nu… nää. 
Vi ber att få återkomma med det lite 
senare och samtidigt vill vi tacka vår 
fantastiska publik för denna sommar. 
Ni inspirerar oss musiker. Tack!

I sommar var det dags för andra uppla-
gan av Forshaga Kammarmusikdagar som 
i år hade utökats med en extra konsert-
dag. Förväntningarna var liksom tidi-
gare år höga. I år hade de konstnärliga 
ledarna Anders Lagerqvist och Per Öman 
komponerat ett program med interna-
tionell prägel då kammarmusikdagarna 
gästades av den danska stråkkvartetten 
Paizo. Cellisten Torleif Thedéen och skå-
despelerskan Jessica Zandén tillhörde 
också några av nyheterna. Hovsångaren 
Karl-Magnus Fredriksson som gästade 
oss förra året och gjorde succé valde att 
åter, till allas stora förtjusning besöka 
evenemanget.

Undertecknad besökte torsdagens kon-
serter. På lunchkonserten spelades pia-
nokvartett nr 2 i A-dur, Op 26 av Johannes 
Brahms. Mellan styckena läste skådespe-
laren/recitatören Jessica Zandén, känd 
bland annat från TV-serien Tre kärlekar, 
som SVT repriserat under sommaren, 
dikter. Proffsigt framförde hon texter av 
Tomas Tranströmer.
Kvällskonserten ägde rum i Nedre Ul-
leruds kyrka, där John Bauer Brass stod 
för hela underhållningen. Gruppen som 
härstammar från Jönköping beskriver sig 
själva som ”missionärer för brassmusik”. 
Konserten var något utöver det vanliga 
och killarna blandade toner av bland an-
nat Mozart, Bach och Bernstein och de 
bjöd verkligen på sig själva under hela 
konsertens gång.

Forshaga kammarmusikdagar pågick un-
der fyra dagar och under sex konsert-
tillfällen fick publiken möta nationellt 
firade ensembler och klassiska toner. 
De två lunchkonserterna ägde rum på 
Dömle Herrgård, vilket också var festi-
valens centrum där artisterna bodde och 
repeterade mellan konserterna. Kvälls-
konserterna ägde rum i kyrkorna i Övre 
Ullerud, Nedre Ullerud samt i Forshaga 
kyrka. Och förväntningarna infriades gi-
vetvis och återigen kunde vi säga succé 
om evenemanget. 

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.seMalin Eriksson

Tips:

Du kan läsa fler artiklar om Fors-
haga Kammarmusikdagar på www.
forshaga.se/kammarmusikdagar. 
Klicka dig vidare till pressinfo.

Skådespelaren Jessica Zandén läste texter 
av Tranströmer i Forshaga kyrka samt här i 
kapellet på Dömle Herrgård

Per Öman, Bengt Forsberg, Nils-Erik Sparf 
och Lars-Inge Bjärlestam framförde musik 
av Brahms på lunchkonserten den 2 augusti 
i kapellet på Dömle Herrgård

Kvintetten John Bauer Brass i Nedre Ulle-
ruds kyrka i Deje
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Vi kan börja med att berätta att trots 
att solen har lyst med sin frånvaro i stort 
sett hela sommaren, så har ändå inte 
besökarna lyst med sin frånvaro här på 
turistbyrån. 
 
Trots att inte det har skett någon nämn-
värd ökning av besökare till turistbyrån i 
år, så har ändå utländska besökare, ökat 
från föregående år med 20 % och där 
har det främst skett en ökning av tyska 
turister tätt följd av norrmän, danskar 
och turister från övriga Europa. Statisti-
ken för utländska besökare upplevs mer 
intressant, då de inte är lika väderbe-
roende som oss svenskar. De vanligaste 
frågorna som vi fått på turistbyrån i som-
mar har varit boende, fiske, aktiviteter 
i kommunen, d v s vad man kan se och 
göra i kommunen och naturligtvis frågor 
om evenemanget Forshaga Kammarmu-
sikdagar. 

När det gäller fisket vid Forshagaforsen 
i sommar så kan vi meddela att fiskarna 

Härliga sommartider 
vid Forshagaforsen! 

har varit mest på hugget under juni må-
nad, hitintills. Vill ni veta mer om det 
fortsatta fisket är ni välkomna att ringa 
till Sportfiskecentret, tel 054-87 68 30. 

Klarälvsrummet har varit ett mycket väl-
besökt mål för många turister och kom-
muninvånare även i år. Vi har återigen 
satsat på fotoutställning. Ett ytterligare 
inslag i Klarälvsrummet är Naturens egna 
spår i deltaområdena vid Klarälven och 
Nordre Øyeren, som är en tillfällig ut-
ställning, och som interreg-projektet 
Naturforum producerat.

På Forshagaforsens camping kan vi med-
dela att antalet campinggäster fortsät-
ter att öka (mycket positivt med tanke 
på det ojämna vädret vi har haft i år) 
och våra två campingstugor har varit 
fulltecknade så gott som hela sommaren. 
De som främst har gästat våra stugor är 
sportfiskare.  

Det här året har vi även satsat på att sy-

Ann Johansson
Turistassistent

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

nas mer på SCR’s, Sveriges Camping- och 
Stugföretagares Riksorganisation, hemsi-
dor (camping.se och stuga.nu) och fort-
satt annonsering. Glädjande är att många 
som besöker oss här på campingen, säger 
att de trivs så bra här i Forshaga och att 
de kommer att komma tillbaka. 

Med andra ord, här bjuder vi alla på ett 
gott värdskap!

Påståendet att årets svenska sommarvä-
der har sköljt bort sommarturisterna är 
något som inte stämmer överens med 
Dyvelstens flottningsmuseum. Platsan-
svarig Lena Eriksson berättar:
– Som sig bör att vi haft en bra sommar 
med mycket besökare såväl till vår ut-
ställning som till våra evenemang. Det 
är främst svenskar som besökt oss och 
bland utländska besökare är holländare, 
tyskar och norrmän i majoritet.

I skrivande stund är besöksstatistiken 
för årets säsong ännu inte klar men Lena 
tror att Dyvelstens flottningsmuseum har 
haft ungefär samma besöksantal som 
ifjol, cirka 3000.

Även i år har museet erbjudit både dags- 
och kvällsevenemang. I slutet av juli ar-
rangerades Allsång och kolbullar. Anki 
Lind höll i allsången, vilken på grund av 

Sommaren på Dyvelstens 
flottningsmuseum

en regnskur fick flyttas inomhus i andra 
akten. Men tursamt nog visade det sig 
vara bra akustik i lokalerna. I början av 
augusti anordnades Verkstadsrock med 
tre band som uppträdde varav de två 
förstnämnda har rötter i Forshaga. The 
Mellow bright band, aktuella från årets 
Arvikafestival, Turbocharged samt Speed 
Demons. Veckan därpå anordnades Bar-
nens dag som var en riktig kalasdag för 
alla barn (och vuxna också förstås). De 
barn som ville kunde åka brandbil, måla, 
skicka ballongbrev och titta på Rädda 
Barnens trolleri samt mycket annat skoj. 
Sista evenemanget för säsongen var Hett 
som i Helvetet där man bland annat 
kunde prova på grunderna inom smide 
tillsammans med Länshemslöjdskonsu-
lent Marcus Tempelman och se på kniv-
tillverkning m.m.

Malin Eriksson

Forshagabördiga Turbocharged öste på med 
tung hårdrock i sommarkvällen när flott-
ningsmuseet anordnade Verkstadsrock

Syskonen Emmy � år och William 5 år triv-
des gott på Barnens dag 
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En stunds massage, en god fika, en ta-
tuering, lite nya växter. Det var bara en 
bråkdel som erbjöds när Grossbolsskolan 
öppnade upp för allmänheten. Grossbols-
skolans dag har blivit en tradition och på 
skolområdet fanns många marknadsstånd 
med saker som eleverna själva tillverkat. 
Där fanns också ett café där köerna ring-

I början av läsåret inledde Olsätersskolan och Ransätersskolan i Munkfors ett hälso-
samarbete. 80 barn har engagerats i friluftsdagar och andra aktiviteter. Istället för 
att ta bussen till varandras skolor cyklar eleverna, detta gör de ur både hälso- och 
miljösynpunkt. Den 28 maj anordnades läsårets sista gemensamma aktivitet i form av 
en friidrottsdag. Platsen var Olsätersskolan, där eleverna fick prova på bland annat 
längd och kast med liten boll. 
– Tanken är inte att skolorna ska tävla mot varandra, istället ser vi det som ett 
utmärkt tillfälle att öva tillsammans, säger Patrik Wennerström, lärare på Olsäters-
skolan. 

Under läsåret har eleverna hållit kontakten, genom brevväxling och chatforum.
– Samarbetet har fungerat bra och det märks att eleverna trivs ihop. Detta är första 
året och vi får ser det som ett provår, men tanken är att samarbetet fortsätter även 
nästa år, säger Patrik Wennerström.

För att öka barnens medvetenhet kring 
miljö och natur arrangerade personalen 
på förskolan Solåker i Deje en miljö-
vecka. På temaveckans första dag dök 
karaktärerna Sop-Bertil och Miljö-Vera 
upp (spelade av personal). Sop-Bertil är 
en riktig miljöbov, medan Miljö-Vera vet 
vad man får och inte får kasta i naturen. 
Figurerna återkom under veckan och pra-
tade med barnen om miljön.

Under temaveckan fick barnen jobba 
med återvinning. Bland annat tillverkade 
de eget papper av tidningspapper. 

Miljövecka på förskolan Solåker
– De har fått en djupare inblick i krets-
loppet. För en tid sedan grävde vi ner en 
bit plast och en äppelskrutt i jorden. Den 
här veckan har vi grävt på samma plats 
och barnen har då upptäckt att plasten 
ligger kvar medan äpplet har förmultnat, 
säger pedagogen Tina Falk. Barnen har 
också fått återanvända förpackningar. 
Mjölkkartonger har blivit utmärkta blom-
krukor och glasburkar har målats till 
vackra vaser.

Solåker är en miljödiplomerad förskola 
sedan årsskiftet. Att arbeta med ett mil-

jöperspektiv är något som intresserar 
alla pedagoger på förskolan och perso-
nalen ser sig som inspiratörer för barnen 
när det gäller att värna om naturen och 
det som finns i den. På gården finns ett 
växthus där de odlar samt en miljösta-
tion. Veckan avslutades med utomhus-
teater där Miljö-Vera tillsammans med 
barnen, en gång för alla lärde Sop-Bertil 
hur man sorterar rätt.

Malin Eriksson
Informatör

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

Hälsosamarbete mellan Olsätersskolan 
och Ransäterskolan

lade långa. I idrottshallen pågick upp-
trädanden och loppis. Eleverna har haft 
många goda idéer under planeringen av 
årets upplaga som de idag förverkligar, 
påpekade flera lärare. 

Intäkterna från dagen går till den egna 
verksamheten. De spännande gungorna 

på skolgården är ett resultat från tidi-
gare år. Men det skänks också en summa 
till välgörenhet.

Grossbolsskolans dag lockade många

Malin Eriksson

Malin Eriksson
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Premiäråret av Tina Flognmans handbollsskola i Forshaga visade sig bli den succésko-
la de flesta hoppats på. Med gästtränare som förre landslagsstjärnan Per Carlén och 
den omtyckte Ystad-tränare Andreas Johansson m.fl. blev det en mycket lyckad trä-
ningscamp. Kommentarer från flera var: - Hoppas det blir minst lika bra nästa år! 

Tina själv var mycket nöjd med upplägget, deltagarna och träningsviljan, och hoppas 
kunna bidraga ytterligare som framtida rektor för skolan. Tina som fått ge namn åt 
skolan såg det som ett härligt stopp i allt övrigt att få komma ”hem” till Värmländ-
ska Forshaga och vara med där allt en gång startade. Hammarösonen Per Carlén som 
precis skrivit tränarkontrakt med nya elitlaget HK Malmö fick med sin rutin, kunskap 
och karisma det mesta ur skolans adepter. 
 
FHK:nystartade handbollsskola lockade slutligen hela 60 ungdomar i åldrarna 10 – 15 
år, som under tre intensiva dagar fick bästa tänkbara träning under överinseende av 
den proffsiga tränarstaben. 
 
– Vi har lyckats få hit bra instruktörer som kompletterar våra egna. Utöver Tina och 
Per har ju flera meriter från elitspel, vilket känns fantastiskt kul att kunna erbjuda 
våra ungdomar, sa ungdomsansvarige Per Söderberg. 

Träningscampen som blev lite av en säsongs-kick-off för ungdomarna på besök, kom 
bl.a. att innehålla: boll- och fyspass, taktik och teori, kost och näringslära samt av-
slappning och lek. Söndag kväll bjöds det även på en kändismatch där instruktörerna 
drabbade samman med ett kändislag där bl.a. Färjestad- och Bolticspelare bl.a. fick 
spela med innebandyns damkapten Jan-Erik Vaara.

Tina Flognmans handbolls-
skola – en stor succé!

Text och foto:
Kaj Wikström, Forshaga handbollsklubb

Varje termin har eleverna i åk 4-6 på Ski-
vedsskolan elevens val under en vecka. 
Det går ut på att eleverna lägger den van-
liga undervisningen åt sidan och i stället 
får välja att syssla med ett arbetsval de 
gjort under ett givet tema. 

Årets tema var vatten, och under veckan 
som gått har det fiskats, spelats beach-
volleyboll, det har slöjdats både mjuka 
fiskar och lite hårdare vattenhjul, det 
har gjorts film, en skoltidning med vat-
tentema har producerats, och en musikal 
har gjorts, mm. En eloge till ALLA inblan-
dade för fantastiskt arbete!

Elevens val på Skivedsskolan
Under sista veckan i maj har elever i åk 4-6 fått jobba i åldersintegrerade grupper 
under temat vatten i alla dess former. Det har sportats, det har forskats, det har 
tillverkats, och skapats...

Mattias Göthberg
Informatör

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

Dejes dagbarnvårdares av-
slutningsresa för 6-åringar 
till Mariebergsskogen �5/5

I år är det bara tre barn som ska gå 
över till skolans värld. Axel, Cornelia 
och Erik.

Tack för en trevlig dag i Mariebergs-
skogen. Och vi önskar er lycka till i 
Dejeskolan.

Inez, Gittan, Ingrid
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Mötesplats
Biblioteket i lärcenter ska stimulera till 
möten, men också till avskildhet, reflex-
ion och studier. I en trevlig miljö kan man 
läsa tidningar, låna böcker, ta en kopp 
kaffe, studera, umgås, surfa på internet, 
söka i databaser eller ta del av nya tek-
niska möjligheter. Kompetent personal 
kan hjälpa till att leta fram information i 
alla ämnen och ur många olika källor. 

- Bibliotekets verksamhet vill värna om 
kultur och skapande i olika former, berät-
tar Jan Hagstrand. I lärcenter finns möj-
lighet att ha utställningar i foajén vilket 
gör att fler besökare kan ta del av de kul-
turarrangemang vi anordnar. Biblioteket 
kommer, liksom tidigare, att samarbeta 
med olika kulturorganisationer och med 
hjälp av skolan hoppas vi kunna genom-
föra än fler kulturaktiviteter än i dag. 

Samverkan
- Tack vare att biblioteket finns i lärcen-
tret kommer vi att få ett naturligare sam-
arbete med både grundskola och vuxen-
utbildning, betonar Ulrika Svensson. På 

Biblioteket – hjärtat 
i Forshagas lärcenter

det sättet blir biblioteket ett tydligare 
redskap i det livslånga lärandet. Om bib-
lioteket blir resursstarkare i sitt arbete 
som skolbibliotek är det något som alla 
skolor i kommunen kommer att få nytta 
av. Biblioteket är ju till för alla skolorna 
i kommunen.

Tillgänglighet
Den nya bibliotekslokalen blir öppen och 
ljus med många glasväggar och högt i tak. 
För att göra biblioteket mer tillgängligt 
kommer öppettiderna att utökas. Ulrika 
Svensson avslöjar att arbete pågår med 
att utveckla bibliotekets webbsida för 
att många av bibliotekets tjänster ska bli 
tillgängliga dygnet runt. 

Modernt bibliotek
- Personalen som jobbar i biblioteket 
ser med spänning de nya lokalerna växa 
fram, berättar Ulrika Svensson. Medan 
Skanska bygger jobbar vi för fullt med 
innehållet i det nya biblioteket. 

- Vi vill ta med allt det som är positivt 
med det gamla biblioteket men också 

Forshagas lärcenter har ambitionen att bli en mötesplats för alla där samverkan skapar lust, engagemang och livskvalitet i det 
livslånga lärandet. Biblioteket i lärcenter vill vara knutpunkten i denna mötesplats. Det menar kommunens kultur- och fri-
tidschef Jan Hagstrand, och Ulrika Svensson som är bibliotekarie i Forshaga. Verksamheten kommer att vända sig till bland andra 
skolelever, vuxna studerande, förskolebarn och allmänhet.

Aktuellt om lärcenter

Under sommaren har byggandet 
av lärcenter fortsatt och det 
blir allt tydligare hur lärcen-
ter kommer att se ut. Även om 
byggpersonalen hunnit med att 
ha semester, så har våningsplan 
på bibliotekshuset kommit på 
plats och i augusti började Skan-
ska lägga på taket. Arbetet har 
fortsatt med stålkonstruktion 
till hus C (hantverkshuset med 
slöjd, no-ämnen) och grundplat-
ta till hus D (klass 7-9). 

Under september kommer Skan-
ska börja med betongstomme 
till hus C och D. 

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

förnya oss, så att vi blir ett modernt bib-
liotek som både allmänhet, företagare 
och skola har nytta av, avslutar hon.

Följ arbetet med lärcenter på forshaga.se/larcenter

I mitten av juni fick vi besök av åtta 
tjänstemän och en politiker från vår nor-
ska vänortskommun Råde. Syftet är att vi 
ska kunna lära känna varandra mer samt 
kunna ta del av varandras verksamhet. 
Genom att upptäcka likheter och olikhe-
ter i problem och lösningar, får vi inspi-
ration till vårt dagliga arbete. 

Forshaga och Råde träffades första gång-
en 1999 och skrev vänortsavtal 2000. 
Därefter har vi haft utbyten inom olika 
områden. Det mest regelbundna har 
skett mellan ungdomsverksamheterna 
och UKM-festivalerna. 

Första dagen tog PeO Söderkvist, VD på 

ForshagaAkademin emot oss och visade 
skolan och berättade om verksamheten. 
Därefter gjorde vi en bussrundtur till 
Forshaga kanal, Sisugården, Deje simhall 
och Dejefors kraftverk.
 
Andra dagen bestod av workshops. Ef-
tersom besökarna representerade olika 
verksamheter, bildade vi flera smågrup-
per som kunde ägna sig åt sina egna ak-
tuella frågor. Det diskuterades kultur, 
musik, utbildning, ungdomar, fritid, Lär-
center, pedagogisk utveckling, social-
tjänst, hälsoutveckling och marknadsfö-
ring med mera. 

Det var ett par givande dagar. Intensivt 

för många, intressant för de flesta. Nu 
får vi smälta alla intryck och sedan be-
stämma hur vi fortsätter vårt samarbete. 
Råde har lovat oss en rapport med förslag 
på fortsättning. Forshaga har dessa två 
dagar visat sig från sin bästa sida. Grönt 
landskap, strålande sol – och positiva och 
gästvänliga medarbetare. 

Vänortsbesök från Norge

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054-17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se
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Barn och ungdomshabiliteringen på Landstinget hade framtill i höstas cafékvällar 
varannan onsdag. Kvällarna riktade sig till ungdomar med funktionshinder som har 
svårt att hitta vägar för att kunna umgås och lära känna personer utanför kommu-
nen. 
Hösten 2006 upphörde cafékvällarna i Landstingets regi. Ungdomar saknade kväl-
larna vilket innebar att LSS-enheten började diskutera möjligheten att driva café-
kvällar i kommunens regi. 

Det beslutades att ha cafékvällarna i dagcenters lokaler, Grossbolsgatan, på försök 
under våren med start i början av mars. Totalt genomfördes fyra cafékvällar med 
avslutning 30 maj. 

Kvällarna har varit populära både bland ungdomar från andra kommuner och våra 
egna, berättar Britta Wiklert, LSS-samordnare i kommunen. Omkring 10 stycken har 
deltagit vid varje tillfälle, där personal från LSS-enhetens fritids har ansvarat för att 
kvällarna har fått ett meningsfullt innehåll. 

Vi skriver måndag 4 juni och en histo-
risk dag för alla i kommunen som gillar 
frisbee (eller discgolf som är den kor-
rekta benämningen). I området runt 
Dejeskolan har 3 korgar placerats ut, 
och med de 9 utkastplatserna blir det 
en trevlig och variationsrik bana att ta 
sig runt. Discar går att få låna i De-
jeskolans cafeteria, och går numera 
också att hyra hos Deje vandrarhem.  

Vill du se karta över banan, skriva ut 
scorekort, mm besök www.dejeskolan.
com/discgolf.htm

Den 21 maj hade kommunens socialpsy-
kiatri öppet hus i nya ändamålsenliga 
lokaler. Besökare visades runt och fick 
ställa frågor till berörd personal. 

Vad är då Tornsvalan för någonting, och 
vad handlar kommunens socialpsykiatri 
om?

Tornsvalan är en daglig sysselsättning 
som samverkar med landstingets psykia-
tri för att nå allsidiga lösningar. De vän-
der sig till vuxna, 18 år och uppåt.
- Personer som kommer till oss har olika 
behov av stöd och struktur för att klara 
sin dagliga livsföring. Det gäller i boende, 
sysselsättning och på fritiden, berättar 

Mattias Göthberg
Informatör

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

Öppet hus hos kommunens 
socialpsykiatri, ”Tornsvalan”

Maria Sundholm som jobbar som pedagog 
på Tornsvalan.  
Kontakten kan vara över en längre tid el-
ler en kortare tid beroende på vart i livet 
personen befinner sig.
- Vi jobbar utifrån personens önskemål 
och behov och låter det vara styrande 
i valet av aktiviteter, säger Madeleine 
Rahm-Andersson, arbetsterapeut.

Maria, Madeleine och övriga som jobbar 
på Tornsvalan har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:

maria.sundholm@forshaga.se
madeleine.rahm@forshaga.se

Gränsöverskridande cafékvällar Kommunens första 
discgolfbana invigd

Mattias Göthberg

Säsongsavslutningen på ca-
fékvällarna innehöll både 
kubb och glada skratt

Viktor Ahl, Andreas Stark, David Lindvall 
och Andreas Olausson har precis monte-
rat banans första korg

Mattias Göthberg
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Måndagen den �8 juni

Nu har äventyret startat! 18 förväntansfulla 

barn och 7 ledare möttes tidigt imorse för vår 

första dag tillsammans. Vädret var ju inte så 

kanon som vi hoppats på. Till en början i alla 

fall. Vid lunch kom solen och vi hade en top-

pendag ute på Arnäsgården.

   4 killar från Forshaga IFs A-lag kom ut till oss 

på förmiddagen. Och vilken förmiddag vi hade 

tillsammans. Ni ska ha all heder killar! Barnen 

stortrivdes tillsammans med er. Ni trixade, 

passade och spelade fotboll med våra FIS:are. 

Glada skratt och glada tillrop hördes över 

hela gården. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka 

till oss någon annan gång.

   Matlaget gjorde en strålande insats och vi 

fick tacos till lunch. Vi var alla hungriga som 

vargar, trots gröten till frukost. 

   Efter lunch hade vi Svenska Livräddnings-

sällskapet på besök och förflyttade oss till 

Arnäsbadet vid Visten. Det var kallt i vattnet, 

men alla badade ändå. Tack för en nyttig ge-

nomgång i badvett, sjövett och solvett SLS.

   Tiden går fort när man har roligt och innan 

vi visste ordet av kom vår buss och hämtade 

oss. Vilken tur att lägret fortsätter imorgon. 

Då ska vi fiska och orientera. Vem får godaste 

fisken?

Tisdagen den �9 juni

Tisdagen bjöd på ett underbart väder. Strå-

lande sol och 20 grader varmt. Vi startade 

dagen med en härlig frukost ute i det gröna. 

Varje morgon möts vi av doften av nybakat 

bröd och nybryggt kaffe. Det är lyx mina vän-

ner! Inte undra på att alla barn och ledare 

är pigga till sent på kvällarna med en sådan 

start på dagen. Inge Granlund från Deje Sport-

fiskeklubb tog hand om oss på förmiddagen. 

Arnästjärn har ett put and take-fiske och där 

tillbringade vi hela förmiddagen. En del av 

oss kunde säkert ha stannat hela dagen. Det 

nappade friskt, 5 mörtar och en röding blev 

fångsten. Rödingen ska rökas och serveras på 

torsdagen.

   Eftermiddagen ägnades åt scouting då NTF 

kom på besök. Barnen och ledarna fick en pro-

menad runt tjärnet och en medelsvår tipspro-

menad. Självklart hann vi också med att bada 

en stund. En härlig dag var det i alla fall!

Onsdagen den 20 juni

Onsdagen blev en höjdare! Vi startade tidigt 

med världens godaste frukost. Varje morgon 

kommer vi ut till Arnäsgården och möter dof-

ten av nybakat bröd. Det är härligt och man 

blir vrålhungrig. Efter frukost kom Deje SF ut 

och vi fick chansen att orientera tillsammans 

med de som verkligen kan. Tack Bertil och ni 

andra!

   När barnen kom tillbaka till lägret, ja alla 

kom tillbaka, då väntade Värmlands Folkblad 

och Forshaga kommuns informationsansvarige 

på dem. De ville, och fick ta bilder och prata 

med barnen och ledarna. 

   Eftermiddagen fixade vi till lägret inför fa-

miljekvällen. Spön, kubb, brännboll och fot-

bollsplaner gjordes i ordning. Vi måste ju låta 

familjerna få uppleva samma roliga aktiviteter 

som barnen. Åsa Klint från S.A.T.S hade yoga 

med oss. Det var så skönt att en del av oss 

nästan somnade. Tack Åsa. Du är bara bäst!

Familjekvällen blev en höjdare. Nu har 200 

korvar grillats och ätits. Vi har haft en helkväll 

tillsammans med våra familjer. Det går åt en 

hel del korv med bröd när man träffas och är 

ungefär 100 personer. 

   Vi började med Knoppen, balans i livet. Fort-

satte med Käket och grillade en massa korvar. 

Det var jättegott för vi var så hungriga efter 

en hel dags aktiviteter. Efter maten fick våra 

familjer prova Springet. Vi fiskade, spelade 

kubb och krocket och spöade våra föräldrar i 

fotboll. Vi hade en toppenkväll!

Torsdagen den 2� juni.

Sista dagen tillsammans. Att skiljas är inte 

lätt. Speciellt inte när vi haft så kul tillsam-

mans. Men, jag lovar att göra allt för att hös-

ten ska bli lika kul och då känns det kanske 

lite lättare. Vi ses ju igen.

   Karlstad Multisport gästade oss denna regni-

ga sista dag. Vi fraktade ner kanoterna till Vis-

ten för att lära oss paddla. Det gick över för-

väntan, alla var jätteduktiga och modiga som 

tordes prova det en del tyckte var lite läskigt. 

Men, det gick så bra att Mattias Carling från 

Multisportarna lät oss köra lite kanotstafett. 

Tre barn i varje lag, två i kanoten och en på 

land som hejade på sina kompisar fick lära sig 

lagarbete i kanot. Det var helfestligt. Alla fick 

fina priser av Mattias. Vi avslutade med att 

bada med kläderna på! Det var kul och blött.

Vi avslutade lägret med att grilla de sista kor-

varna!

   Tack alla barn, alla ledare och alla föräldrar 

och ni andra som gjorde denna vecka så un-

derbart kul för oss som var med!

FIS-camp07 Anethe Byberg, Forshaga Idrottsskolas (FIS) projektledare har bloggat 
under FIS-campen. Läs hennes dagbok här:

Anethe Byberg
Projektledare

FIS-Forshaga IdrottsSkola
Tel: 054-13 28 12

anethe.byberg@forshaga.se
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Nu har vi återigen besökt Liseberg, 
och denna gång med två bussar fyllda 
med 91 ungdomar från Forshaga och 
Deje, och därtill 7 ledare och en för-
älder. Resan dit gick smärtfritt, för-
utom att nästan hela Sveriges befolk-
ning tydligen hade bestämt sig för att 
åka dit samma dag.  För när vi kom till 
Brålanda för en paus, så var både mat 
och toalettköerna längre än nödvän-
digt. Väl framme  i  Göteborg så tog vi 
några varv utanför Lisebergsentreén, 
inte för att vi skulle ragga, utan för 
busschaufförerna hade lite svårt att 
bestämma vart man skulle parkera.

När alla kommit innanför portarna på 
Liseberg så tog det inte många sekun-
der innan de flesta ungdomarna stod 
i karusellköerna och åkte för glatta 
livet.

Ledarna som då cirkulerade runt i 
parken behövde faktiskt inte göra 
något annat än finnas till hands om 
något skulle hända, vilket det inte 
gjorde för ungdomarna skötte sig ex-
emplariskt.

Då passade vi ledare också på att bli 
unga på nytt, och testade några av 
de häftigaste attraktionerna bl a Ka-
nonen och Balder, och mellan varven 
så såg man då dessa ungdomar som 
sprang som tättingar mellan alla ka-
ruseller, för att hinna med så mycket 
som möjligt.

Åkpassen blev väl utnyttjade, men 
mot slutet så tog regnet överhanden 
och vi tog oss genomblöta till bussar-
na för avresa hem mot Forshaga och 
Deje där vi landade c:a 20 minuter 
över tolv.

Sammanfattat så var det en jätte-
lyckad resa, som gav mersmak som 
vanligt………

Vi tackar alla Ungdomar!!!

Ja då var det dags att summera våren 
på Träffen i Forshaga, och då det varit 
en hel del aktiviteter under vårteminen 
så ska vi försöka och bena isär detta, 
och presentera det så bra som vi nånsin 
kan…….

Dom stora ungdomsresorna vi gjort är ju 
till Trysil och Liseberg, och dom var båda 
mycket lyckade och många ungdomar 
blev det. Till Trysil kom en buss full med 
ungdomar med, och där åktes det skidor 
för glatta livet tillsammans med personal 
(4 st).  Till Liseberg fyllde vi två hela bus-
sar med ungdomar. Där åktes det både 
Kanonen, Balder, Uppskjutet, Lisebergs-
banan och sist men inte minst Flume 
Ride som är en klassiker. Alla hade fullt 
upp och jättekul tydligen, för vi ledare 
(7st. och en förälder) som var med såg 
nästan inte röken av ungdomarna mer än 
i karusellerna, hur dom tog sig till och 
från karusellerna är en gåta, men fort 
gick det. Alla ungdomar skötte sig exem-
plariskt…Jättekul.

Fler resor har det varit, bl a till etappen 
Colin Mc Rae under Rally-SM, folkrace på 
Kalvholmen, Gustavsviksbadet  Örebro 
och Torsbybadet och därtill har det varit 
en utbytesresa till en träffpunkt i Årjäng 
med ungdomar från Går´n och ledare 
från Går´n och Träffen. En sådan resa är 
planerad till hösten också, till en träff-
punkt i Tanumshede.

Just utbytesresorna kom till efter en 
fritidsledarutbildning i Linköping för 
personalen på våra två träffpunkter, till-

Våren på Träffen

Träffenpersonalen
UngdomsCentrum

sammans med representanter från andra 
kommunala träffpunkter runtom i Sve-
rige. Nu hoppas vi självklart att några av 
dom kommer och hälsar på oss till hös-
ten.

Fiskeresor har varit en återkommande 
aktivitet under ett gäng veckor nu på vå-
ren, och är något som har varit populärt, 
och kommer att krönas med just resan 
till Tanumshede där det finns fina möjlig-
heter till fiske. Skytte har det också blivit 
via en skytteklubb i Kil, och det tillsam-
mans med fiske är något som kommer att 
fortsätta även till hösten.
 
Fortfarande har vi ju många skojiga in-
omhusaktiviteter på Träffen också, där 
som vanligt ungdomarna bakar. Vi har 
filmkvällar, spelar kort (framförallt Chi-
cago) som har varit jättepopulärt, och 
ibland även bingo. Vi lagar mat tillsam-
mans med ungdomarna, och ibland åker 
även grillen fram.
 
Vi har inhandlat en karaokemaskin som 
snabbt blev insjungen, men vi märker 
också nu att värmen fått våra ungdomar 
att ge sig iväg till badstranden, och be-
söksantalet har sjunkit en del. Men för 
övrigt under våren så har vi som vanligt 
haft jättemånga ungdomar här, och vi 
hoppas självklart att dom fortsätter att 
hälsa på till hösten, gamla som nya be-
sökare.

Väl Mött!

Träffenpersonalen
UngdomsCentrum

Lyckat i Liseberg 
�8 maj!!!!!
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När det här numret av Kontakten delas 
ut har Mikael Molander förhoppnings-
vis semester. En välbehövlig sådan. Han 
ska ha, som han själv uttrycker det, sin 
första riktiga semester någonsin. Däre-
mot när detta skrivs, jobbar Mikael för 
högtryck i lokalerna på Purple Sport. Ut-
trycket ”febril aktivitet” får plötsligt ett 
värde när man tar ett kliv in i lokalerna. 
Denna morgon har han varit här sedan 
klockan fem på morgonen. 
– Det är vid den här tiden på året det 
är som mest att göra, förklarar Mikael. 
Början på maj till slutet av juni, sedan 
lugnar det ner sig. Sedan drar det igång 
igen i mitten av oktober och kan hålla på 
fram till dagen innan julafton. 

Purple Sport sysslar med screentryck och 
brodyrtryck på framför allt textilier. Det 
är främst företag som vänder sig hit och 
bland kunderna kan nämnas Stadium, 
Myshkin och TAG-reklam. Hur det går till? 
Ett företag som vill ge sina anställda en 
tröja med ett tryck kontaktar exempel-
vis Myshkin. Myshkin skickar därefter en 
arbetsorder via e-post till Purple Sport. 
På ordern står bland annat vilket typ av 
tryck det ska vara och var på plagget det 
ska sitta. Inom kort levereras tröjorna 
till Purple Sport som trycker det önskade 
motivet eller logotypen. Sen kommer en 
lastbil och hämtar tröjorna. Det innebär 
med andra ord att slutkunden sällan vet 
att det är Purple Sport som gjort trycket 
på tröjorna. Men det är inget som besvä-
rar Mikael.
– Vi hade till en början egen försäljning 
av kläder men vi insåg snart att lönsam-
heten låg i själva tryckprocessen. 

Det vanligaste trycket är screentryck. I 
lokalerna har han två trycksnurror vilket 
påminner lite om bläckfiskar med långa 
armar. När plagget fått sitt tryck åker 
det igenom en maskin som gör att tryck-
et härdar. Maskinen håller en viss tem-
peratur vilket också bidrar till att det är 
förfärligt varmt inne i lokalerna på Dejes 
gamla järnvägsstation. 
– Nu befinner vi oss i den gamla vänthal-
len, säger Mikael. Här, pekar han, satt 
biljettluckan. 
Vi går vidare in i rummet där han har tar 
emot sina arbetsorder och ritar mönst-
ren. På järnvägsstationens tid låg här 
förut en pressbyrå.

Mikael Molander har alltid varit en entre-
prenör. Allt började i föräldrahemmets 
källare, mest som en hobbyverksamhet 
med att trycka t-shirts till vänner och 
föreningar. Den allra första kunden var 
Edebymárten i slutet på 1970-talet. Sen 
rullade det på. När han skaffade lokaler i 
den gamla fabriken i Deje startades före-
taget på allvar. Registreringsbeviset från 
1987 sitter uppe på väggen i fikarummet 
och påminner om att företaget nu exis-
terat i 20 år. 1991 flyttade företaget till 
dess nuvarande plats. Två heltidsanställ-
da driver företaget. Det är Mikael själv 
och det är storasyster Carina Molander. 
Carina har varit anställd sedan 1995 och 
syskonen tycks komma bra överens. Ca-
rina träffar jag vid de stora brodyrmaski-
nerna. Och det är inte sådana maskiner 
som finns hemma i var mans hobbyrum. 
Dessa är långt mer avancerade. Här 
kan man brodera flera plagg på en och 
samma gång. En display visar vilket mo-

tiv som håller på att skapas. Man kan 
till och med se i vilken ordning stygnen 
läggs. Plötsligt tjuter det till och en lam-
pa börjar blinka. Undertråden till en av 
nålarna har gått av. Därför stannar hela 
brodyrmaskinen. Då försvinner också för 
en kort stund det annars så höga ljudet. 
När det inte låter något här betyder det 
att det är något fel med maskinerna. Ca-
rina lagar med van hand undertråden och 
startar kort därpå maskinen igen. 

Det är Mikael som gör mönsterkorten 
till broderitrycken i ett särskilt data-
program. Det är krångligare än vad man 
kan tro och det är mycket att ta hänsyn 
till, bland annat vilket typ av tyg det är 
och hur motivet är format. Han använder 
Forshaga kommuns logotyp som exem-
pel. 
– Du ser att vågen här är ju väldigt smal, 
då måste man lägga stygnen mer diago-
nalt. Men när man väl fått till mönstret 
och gjort ett test på en tyglapp så är det 
bara att köra, säger Mikael.

Tiden för intervjun är över. Men innan 
jag går måste jag få svar på en fråga jag 
hade med mig. Varför heter företaget 
Purple Sport? 
– Inspiration från rockbandet Deep Pur-
ple. Led Zeppelin är visserligen också 
stora favoriter men det var svårare att 
få till ett bra företagsnamn utifrån det, 
säger han med ett skratt.

Malin Eriksson
Informatör

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

Purple Sport

De flesta tröjor idag har någon form av tryck. Många av dessa tryck har producerats av Purple Sport i Deje.
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När du ska köpa begagnad bil finns det 
mycket att tänka på. Tänk efter vilken 
slags bil Du behöver, hur mycket pengar 
Du har råd att betala och vilka behov Du 
har. När köpeavtalet väl är undertecknat 
kan det bli dyrt att ångra sig!

Skaffa Dig information och undersök 
marknaden. Titta på flera olika bilar inn-
an Du bestämmer Dig. Läs bilannonser i 
tidningar och på Internet, Bilkalkylen på  
www.konsumentverket.se och http://
begbilguiden.bilprovningen.se. Jämför 
priser i Autodatas prislista för begagnade 
bilar som kan beställas hos Motormän-
nens Riksförbund tfn 08-690 38 00.

Var kritisk och ställ krav. Tag god tid på 
Dig och stressa inte igenom köpet. Bilfir-
mor är skyldiga att lämna en varudekla-
ration för begagnade bilar. Vid privatköp 
bör Du se till att få alla villkor nedskrivna 
på papper (köpekontrakt) tillsammans 
med kvittot. Använd gärna något stan-
dardkontrakt från exempelvis Motormän-
nen www.motormannen.se eller Konsu-
mentverket www.konsumentverket.se. 
Nöj Dig aldrig med muntliga löften!

Ina Johansson, Elisabeth Eklo
Jane Ullman, Jolanda Girzl

Rådrummet
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

Tips inför köp av begagnad bil
Ring Vägverkets kundtjänst för fordons-
frågor, telefon 077-114 15 16 och kontrol-
lera att säljaren äger bilen och vem den 
är registrerad på. Du kan även få infor-
mation om bilen godkändes vid den se-
naste besiktningen, årsmodell och färg, 
senaste ägare, om skatt och försäkring är 
betald. Be att få se kvitto och kontakta 
alltid tidigare ägare för att förvissa Dig 
om att bilen verkligen är betald och för 
upplysningar om bilens skick.

Ta gärna med Dig någon som är bra på 
bilar när Du ska titta på en begagnad 
bil. Vid privatköp bör Du alltid testa och 
provköra bilen eftersom skyddsreglerna 
är sämre. På Konsumentverkets hemsida 
finns checklistor till hjälp. Se även helst 
till att få bilen testad av någon bransch-
kunnig person. Motormännens Riksför-
bund har särskilda testcenter som Du kan 
vända Dig till. Du kan också kontakta AB 
Svensk Bilprovning för en Bildiagnos. 

Vid köp från en bilhandlare gäller konsu-
mentköplagen. Hos MRF-anslutna företag 
får Du garantier och MRF:s kundskydd. 
Dessutom följer de anslutna företagen 

Allmänna reklamationsnämndens re-
kommendationer, annars går MRF in och 
garanterar följsamheten. Vid privatköp 
gäller i stället köplagen vilket innebär 
att säljaren inte ansvarar för fel som han 
inte kände till och som köparen vid en 
noggrann undersökning borde ha upp-
täckt vid köpet. Dessutom kan köparen 
vid privatköp inte vända sig till Allmänna 
reklamationsnämnden, utan är hänvisad 
till domstolsprövning.  Lycka till med bil-
köpet!

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

Mopeden – ett transportmedel eller en livsfarlig leksak?

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör i Forshaga,

Hammarö, Kil och Grums
070-209 78 16

kenth.pettersson@grums.se

Två företeelser dominerar när det gäl-
ler klagomål till tjänstemän och politiker 
beträffande trafiksituation i Forshaga 
kommun. Det ena är bilförares höga has-
tigheter inom tättbebyggt område. Det 
andra som verkligen eskalerar under som-
marlovet är alla mopedisters framfart på 
gång- och cykelbanor i kommunen. 

– Jag får dagligen samtal om mopedister, 
säger Morgan Häggbom, planeringsingen-
jör i Forshaga kommun. Vi har försökt att 
göra vad vi kan med fortsatt utbyggnad 
av gång- och cykelvägar. Vi kan inte byg-
ga bort alla faror i trafiken. Här handlar 
det om en attitydförändring hos männis-
kor. Bland det jobbigaste som finns i det 
här yrket är när folk ringer och säger att 
det är mitt fel om något skulle hända nå-
gons barn, säger han. 

Det finns olika sorters mopeder. EU-mo-

peden som i lagstiftningen kallas moped 
klass 1 får inte framföras på gång- och cy-
kelvägar. (EU-mopeden har registrerings-
skylt.) För att få köra EU-moped så krävs 
förarbevis som man får efter genomförd 
utbildning. Man får dock köra EU-moped 
om man har körkort för bil eller motor-
cykel så provkör ert barns moped för att 
se om den går i laglig hastighet.

Klass 2-mopederna (alla gamla mopeder 
eller de nya utan registreringsskylt) får 
köras på gång- och cykelvägar. Men själv-
klart gäller det då att anpassa hastighe-
ten.
– Där finns det mycket att förbättra. Mo-
pedisterna förstår nog inte att de utsät-
ter sig själva eller andra för fara. Det är 
snarare så att de kör mer ovarsamt i tätt-
bebyggt område där fler är berörda än 
på landsbygden, menar Håkan Eriksson, 
chef för trafikpolisen i Värmland.

Kommunen kan inte göra någon form av 
myndighetsingripande av trimmade mo-
peder som kör på fel ställe utan det är en 
polisiär sak och polisen har sett ett ökat 
tryck från allmänheten angående mope-
ders framfart.
– Det märks att försäljningen av EU-mo-
peder ökat. Under våren har vi gjort 
nedslag utanför skolor i Karlstad med 
framgång där vi tagit med ett stort antal 
trimmade mopeder tillbaka för kontroll. 
Inom kort så kommer det att bli en lik-
nade åtgärd vid någon av Forshagas hög-
stadieskolor, lovar Håkan Eriksson.

Läs mer om trafiksäkerhet på 
forshaga.se



s. �6   Kontakten nr 5 september, 2007

Kulturkrocken 2007
Detta är ett drogfritt ungdomsarrang-
emang av Träffen och UngdomsCentrum.
Självklart har vi haft med ett antal ung-
domar som varit med under planerings-
processen.Vi kallar det en marknads-
föringsfestival där kulturen möts och 
”krockar”, Kulturkrocken alltså!!!!

I åldern upp till 30 år har vi nu samlat en 
hel del talanger som ska visa upp sig nu på 
Lördag den 1 September i Forshaga Fol-
kets Park, från 12:00 på dagen till 24:00 
på kvällen. Det kommer att innehålla: 
musik, dans, poesi, konst, hantverk, 
teater med allt vad det innebär, och de 
flesta kommer även att marknadsföra sig 
via utplacerade bord i parken. Vi hälsar 
alla välkomna till den första upplagan av 
”Kulturkrocken”07”......

Entré 40 riksdaler (upp till 7 år gratis)
 

Festivalledningen  

Kulturkrocken ´07

Lördagen den 1 september
kl 12-24

Forshaga Folkets park
Arrangörer: Ungdomscentrum och Café Träffen

Konst
hantverk och

Fotoutställningar

Hoppborg
Chokladhjul

Ansiktsmålning

ForshagaAkademin 
kommer på besök...

Hunduppvisning
Sportfiske
Viltvård

Musik
Disco
Dans

Teater/Poesi
Live från två scener

Pepita Moped 

ställer ut

www.forshaga.se

BESTÄLL COACHIN

OCH FÅ ETT START-

PAKET PÅ KÖPET!

Vill du starta eget eller ta ditt företag till nästa nivå? Communicare 

erbjuder kostnadsfri individuell coaching där vi tillsammans tittar 

närmare på din företagsidé. Så gör verklighet av det du vill!

För mer info, ring Pernilla Samuelsson på: 0763-36 59 96,

eller maila till pernilla.samuelsson@communicare.nu

Sugen på att 

starta eget?

Cykeldagen 
20 september kl ��-�9, Deje Sporthall

Cykelorientering längs Klarälvbanan mellan Deje och Forshaga. Start sker vid 
Deje Sporthall eller vid kommunens entré. Ta tillfället i akt och ta en cykeltur 
längs banan, du får både frisk luft och motion samtidigt.Prova på en cykeltek-
nikbana som CK Hemgården ansvarar för. Prova på motionsaktiviteter i Deje 
Sport och simhall.

Vi bjuder på fika till alla flitiga cyklister vid Deje Sporthall.
Välkommen till en dag i hälsans tecken!

Friskvården i Värmland
Annika Svensson

Forshaga kommun
Anna Grenholm, Katrin Johansson, 
Kenth Pettersson, Åsa Segolsson

Familjecentrum

Barnträffen för barn 0-6 år 
i vuxens sällskap

öppen mån-fre kl 10-14

Vecka 36 startar 
Öppna förskolan på 

Barnträffen för barn 0-6 år 
i vuxens sällskap 
ons-tors kl 10-14

Välkommen önskar Kerstin & Sabile

12:15 Vattengympa, Simhallen  12.30 Basic aerobic m styrka
13.30 Pilates    16.30 Stepstyrka
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Hos många försvinner tusenlappar till 
energikostnader varje år, helt i onödan. 
Ur en droppande kran kan det rinna bort 
varmvatten för 600 kronor på ett år. Det 
är mycket billigare att byta packning. 

Energimyndighetens beräkningar visar att 
stora energimängder går åt till hushålls-
apparater och elektronik som lämnas 
på i viloläge. Stand-by förlusterna i de 
svenska hushållen uppgår till minst 1560 
miljoner kWh per år. Den energimäng-
den skulle räcka till årsförbrukningen till 
cirka 60 000 normalstora villor (med ett 
energibehov på 26 100 kWh/år). 1560 
miljoner kWh el orsakar dessutom 1560 
miljoner kilo utsläpp av den klimatpå-
verkande gasen koldioxid eller 1560 mil-
joner kronor räknat i utgifter.

Droppande kranar, apparater som står 
på i stand-by läge och upplysta tomma 
rum är det samma som att betala för ing-
enting. Energirådgivningen ger dig kost-
nadsfria och sakliga råd om hur du kan 
minska din energikostnad. 

Här följer några enkla tips hur du kan 
hushålla med energi och pengar samti-
digt som du minskar din negativa påver-
kan på klimatet:
1. Sänk inomhustemperaturen en grad 
och minska uppvärmningskostnaden med 
cirka 5 procent. En normal villa kan spa-
ra upp till 1000 kronor per år för varje 
grads sänkning.
2. ”Släck efter dig!” Ta alltid för vana att 

Bertil Ahlin, 0554-194 12
Kåre Arvidsson, 0554-�9� 75

Energirådgivningen
Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

Vem vill betala för energi i onödan?

släcka lamporna i de rum där du inte är. 
Lågenergilampor är fem gånger effekti-
vare än glödlampor och håller 8 gånger 
längre. Du kan normalt spara mellan 200 
till 300 kronor på varje lågenergilampa 
under dess livslängd. 
3. Med snålspolande duschandtag kan du 
halvera vattenanvändningen. En familj 
som har el eller olja för uppvärmning i 
sitt hus kan spara uppemot 3000 kronor 
per år genom att minska duschtiden från 
15 till 10 minuter per dag.
4. Apparater i stand-by läge använder 
el i onödan. Detta gäller TV:n och alla 
apparater med fjärrkontroll, men också 
transformatorer  så som batteriladdare 
i vägguttag. 
5. Vattenkokaren använder en tredjedel 
av energin jämfört med en spisplatta. 
Kastrull med lock använder en tredjedel 
av energin jämfört med en kastrull utan 
lock.
6. Kyl och frys är riktiga energislukare 
eftersom de står på jämt. Det lönar sig 
att köpa energisnåla vid utbyte. Rätt 
temperatur och avdammad baksida på 
kyl och frys håller energiförbrukningen 
låg. En frys som är nedisad kan förbruka 
upp till 25 % mer el än en avfrostad.
7. Full disk- och tvättmaskin och låg tem-
peratur ger lägre energiförbrukning.  

Nu har vi tagit fram en guide över 
naturen längs Klarälvsbanan från 
Karlstad ända upp till Hagfors. I gui-
den kan du läsa om vilka intressanta 
biotoper och arter som du passerar 
efter banan. Guiden finns att köpa i 
turistbyråerna i Karlstad, Forshaga, 
Munkfors och Hagfors till ett pris av 
100 kr. Fram med cykeln och sätt på 
de ”gröna” glasögonen. 
Trevlig tur!

”Klarälvsbanan - en 
guide till naturen”

Lagom till semestern kom Informa-
tiostavlorna upp om kommunens sex 
”Värdekärnor”. Tavlorna finns i Olsä-
ter, Edeby, Deje (Vargån), Öster Deje, 
Forshaga (Turistbyrån) och Lyckan. 
Här kan du läsa om Klarälvens historia 
och natur.

Värdekärnor på 
infotavlor

Katrin Johansson
Naturvårdshandläggare

054-17 20 04
katrin.johansson@forshaga.se

Katrin Johansson

Torsdagen den 12 juli var det stor som-
marfest i Forshaga Folkets park. Vi var 
drygt 200 personer och vår äldsta delta-
gare var 101 år och kom från Deje.

Vi var ett glatt gäng från PRO som samla-
des på morgonen för att bära stolar och 
bord,vädret var gråmulet och vi trodde 
att det skulle bli regn. Ragnhild och 
Vuokko samlade alla i kaffekommiten för 
att duka, brygga kaffe och ordna med 
kaffebröd. När våra första gäster kom till 
parken tittade solen fram. För dom som 
ville fanns det möjligheter att köpa lot-

PRO:s sommarfest

Text: Lisbeth Budai Foto: Sandor Budai

ter av vår sygrupp och  vinna mycket fina 
vinster. Det bjöds på underhållning av 
Deje dragspelsklubbb och sång av PRO:
s sånggrupp och efter kaffet kunde alla 
som ville bjuda upp till dans.

Ett stort tack till Forshaga kommun, ABF, 
JoJ catering, Folkets Hus, Folkets park, 
Forshaga idrottsförening, Forshaga svets 
och smide och Forshaga Dejebladet och 
alla enhetschefer i kommunen.
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När vi våren 2006 fick hjälp av kommu-
nen att bygga tre boulebanor tyckte vi 
att vi byggt för framtida behov. Men ack 
vad vi bedrog oss. Idag träffas ett tret-
tiotal glada PRO:are varje måndag och 
torsdag och spelar boule och tar en fika-
paus innan vi avslutar dagen.
Då 18 personer kan spela på en gång så 
är vi redan trångbodda, och planerar att 
bygga två banor till. Desa bouledagar är 
mycket uppskattade då vi inte bara spe-
lar boule utan också hinner ventilera all-
dagliga och världsliga problem.

Tisdag den 29 maj blev föreningen Karavanen bjudna på lunch hos den marockanska 
ambassadören i Stockholm. Ordförande Inger Stenström representerade förutom Ka-
ravanen, Arbetsidécentrum, Forshaga kommun.

Styrelseledamöterna Sigbritt Johansson, Susanne Sundelin, Hamid Boussaid, Ingbritt 
Borg samt kontaktmannen för årets transport Mustapha Eddib, lät sig väl smaka av 
den typiska marockanska maten som serverades. Samtalen handlade om Karavanens 
hjälptransport som ska gå till Sidi ifni, Marocko i oktober samt en fotoperation på 
en sex-årig flicka som Karavanen lovat bekosta. Man pratade också om nya framtida 
idéer och ambassadören lovade arrangera möten med viktiga kontakter i Rabat, Ma-
rockos huvudstad. 

Karavanen har tidigare skickat 3 stora och en mindre transport med hjälpmedel till 
Marocko. Till årets transport behövs hjälp från allmänheten, se lista intill.
Förutom hjälptransporter har Karavanen även gjort ett stort föreningsutbyte med 
pengar från Sala-ida, samt en mängd kulturfester. För att få in pengar till årets trans-
port arrangerade Karavanen en danskväll i folkets park den 3 augusti till tv-populära 
Torgny Melins. 700 besökte evenemanget vilket givetvis var en stor succé.

Handikappföreningen:
Rehabiliteringsmaterial för handi-
kappade barn som t.ex pilatesboll, 
värmelampa, muskelavslappnings-
material, träpussel, stora legoma-
terial för skapande verksamhet som 
t ex kritor, vattenfärger penslar 
papper,  pärlor, pärlplattor, Lära gå-
stol, rullstolar, kryckor, barnsulky 
med stadiga hjul

Ungdoms och idrottsföreningen:
Idrottskläder, idrottsskor, idrotts-
material som t ex bollar, klubbor, 
hopprep, rockringar, pingisbord, bil-
jardbord, boulespel, badminton och 
tennisaracketar+ bollar, hopfällbara 
bord, spel och pussel för tonåringar 
och uppåt

Hem för föräldralösa pojkar:
Pojkkläder 7-18 år, plåtskåp/gar-
derober för förvaring, TV och video 
samt tv-spel videospel, spel och pus-
sel för tonåringar och uppåt, bollar, 
klubbor, hopprep, rockringar, ping-
isbord, biljardbord, boulespel, bad-
minton och tennisaracketar+bollar

Sjukhuset:
Höj och sänkbara sjukhussängar ej 
el drivna, bårar för sjuktranspor-
ter, blöjor både tyg och vanliga till 
barn och vuxen, babykläder, dragla-
kan, sängkläder som påslakan-un-
derlakan madrassskydd, rullstolar, 
kryckor

Karavanen på ambassadörslunch

Hjälp Karavanen
Till årets transport behövs följande 
hjälp från allmänheten

Inger Stenström
Karavanen

Vi har även utbyte med närliggande PRO:
föreningar bl.a Molkom, Kil och Deje. 
Föreningen ställde också två lag på ba-
nan vid PRO:distriktets kvaltävling till 
Riksmästerskapet på Gysinge i höst. Det 
kan nämnas att föreningens damlag av-
anserade till semifinal, vilket inget lag 
från Forshaga tidigare gjort. Bra spelat 
tjejer. Nämnas ska också att SPF anlitar 
banorna på måndag.em.

Vi ses måndagar kl.10.00 och torsdagar 
kl.14.00 på PRO-gården. Väl mött hälsar

Populärt med boule

Lennart Becker, Kurt Eriksson
Bouleansvariga PRO Forshaga
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Bebisuppvaktningar

Alfred Selrot Alva Mårdh Anton Spångberg

Casper Gustafsson Ebba Gustafsson Olsson Elin Rubertsson

Efter sammanställning av läsårets sim-
statistik kan vi konstatera att Forshaga 
kommun ligger väldigt bra till när det 
gäller simkunnighet i år 1–6.

Detta är dubbelt glädjande då regeringen 
i början på juli skärpte kraven för grund-
skolans simkunnighet. De skärpta kraven 
innebär att alla elever i årskurs fem ha 
god vattenvana, vara trygga i vatten, 
kunna hantera nödsituationer, ha grund-
läggande kunskaper om bad, båt och is-
vett, samt kunna simma 200 meter, varav 
50 meter på rygg. I vår sammanställning 

Forshaga kommun bra på simkunnighet
för Forshaga når 98,7 % eller 152 av 154 
av alla elever målet. Grunden till denna 
goda kunskap bottnar i att 
alla elever i förskolan 
under vårterminen får 
fyra veckors inten-
sivträning varje dag 
i konsten att kunna 
simma och detta kan 
de sedan ta med sig 
hela livet.

I vårens omgång klarade 
82.3 % (116 av 141) av dessa 

sjuåringar att simma 10 meter eller 
mera, både ryggsim och bröstsim, också 

ett väldigt bra resultat, vilket 
borgar för att vi kommer ha 

god simkunnighet bland 
barn och ungdomar flera 
år framöver.

Annica Karlsson
Simhallsföreståndare

Deje simhall
0552-446 70

annica.karlsson@forshaga.se

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

Elsa Wallström Felicia Lundbäck Klas Hallström

Hugo Rådberg Isaac Moberg Jens Björkeland

Marcus Enochsson har mottagit ett 
stipendium efter att ha avslutat en 
teknisk 3-årig utbildning på Älvkul-
legymnasiet i Karlstad.

Kriterierna för att få detta stipen-
dium var en mycket god prestation 
i de tekniska ämnena samt att det 
också grundas på att eleven kan ta 
ansvar för sitt eget lärande och ut-
veckling, vara social och uppträda 
bra i olika situationer mot både 
kamrater och vuxna.

Göran Adrian

Studentstipendiat
Kommunteknik har under sommaren byggt nya gång- och cy-
kelvägar på följande sträckor:

· Bangatan i Forshaga, ca 200 meter på Klarälvsbanan

· Norrliden/Södergatan, ca 100 meter fram till Grossbolsskolan

· Djäknegatan i Forshaga, ca 300 meter på Klarälvsbanan

· Upprustning med ny beläggning av GC-väg på Näset i Forshaga 

· Strandgatan i Deje, separerad GC-väg via målad linje, utförs i höst

· Älvkroksvägen, Deje, forts från Kastanjevägen till Pilvägen, utförs i höst

Arbetena är ett led i vårt trafiksäkerhetsarbete och leder 
förhoppningsvis till en säkrare väg för de oskyddade trafikan-
terna. Tänk på att EU-mopeder inte får trafikera gång- och 
cykelvägar.

Nya gång- och cykelvägar

Kommunteknik
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Vecka 35 (27 augusti - 2 september)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm, mjölk.
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Kåldolmar, sås, potatis, lingon.Färsk frukt.
Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk.
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa.
Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor med grädde.
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås.

Vecka 36 (3 september - 9 september)
Måndag: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker. Soppa.
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail.
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt.
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk.
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde.

Vecka 37 (10 september - 16 september)
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag: Biff a la  Lindström, sås, potatis,grönsaker. Jordgubbskräm.
Onsdag: Fiskarens festgratäng alt.Dragonfisk,potatis, ärter. Ananaskompott.
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt.
Fredag: Lunchkorv, senapsås, potatis, grönsaker. Soppa.
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, rårivna morötter. Äppel, kanelkräm med mjölk.
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp.           

Vecka 38 (17 september - 23 september)
Måndag: Värmlandskorv/Köttkorv, potatismos,grönsaker. Hallonkräm.
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis,grönsaker. Fruktsoppa.
Onsdag:  Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk.
Torsdag: Stekt fläsk,raggmunk, lingon. Aprikosoppa.
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis. Banan.
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär.
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde.

Vecka 39 (24 september - 30 september)
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa, grädde.
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk.
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt.
Torsdag: Soppa. Fruktkaka, vaniljsås 
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås eller grädde  

Vecka 40 (1 oktober - 7 oktober)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk.
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa.
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter.Färsk grukt.
Torsdag: Korv Stroganoff, ris,  grönsaker. Ananaskräm med mjölk.
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa.
Lördag: Fiskpudding/Fiskgratäng, smörsås, potatis, grönsaker. Bärsymfoni, grädde.
Söndag:  Schnitzel, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage.        

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

vecka: 35 (27 aug - 31 aug)
Mån: Pannkaka, sylt
Tis: Fiskarens festgratin, potatis
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Tor:Biff med lök, potatis 
Fre: Pasta, skinksås

vecka: 36 (3 sept - 7 sept)
Mån: Kalops, potatis, rödbetor
Tis: Potatisbullar, blodpudding, lingonsylt
Ons:Korvstroganoff, ris
Tor:Köttbullar, stuvade makaroner
Fre: Lax, sås, potatis

vecka: 37 (10 sept - 14 sept)
Mån:Pytt i panna, rödbetor
Tis: Korvrätt, potatismos
Ons:Soppa mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Tors:Fiskbullar, potatis
Fre: Köttfärssås, spagetti

vecka: 38 (17 sept - 21 sept)
Mån: Korv, vita-/bruna bönor, makaroner
Tis: Currykyckling, ris  
Ons: Kebabsås, pasta 
Tor: Gratäng, kallskuret 
Fre: Sprödbakad fisk, filsås, potatis

vecka: 39 (24 sept - 28 sept)
Mån: Godasåsen (veg.), spagetti
Tis: Höstgryta, potatis 
Ons: Fisk, potatis 
Tors:Planeringsdag 
Fre: Cevapcici, Salsasås, potatis

vecka: 40 (1 okt - 5 okt)
Mån: Chili con carne, ris 
Tis: Skinkfrestelse
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Tor: Panerad fisk, stuv. spenat, potatis
Fre: Korv, potatismos
  

Vegetarisk varmrätt serveras dagligen i 
skolans matsalar

Till varje måltid serveras salladsbuffé, 
mjölk, hårt bröd och smör.

Med reservation för eventuella ändringar

Skollunch
Deje & Forshaga



Kontakten nr 5 september, 2007  s. 2�   

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

Har du ett evenemangstips som är öppet 
för allmänheten? Anmäl det direkt på vår 
turistwebb på forshaga.se. 

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

Med reservation för ändringar

Sex grader
Vår framtid på en 
varmare jord
Mark Lynas

Temperaturen på jorden 
kommer att stiga- frågan 
är bara hur mycket. Vad 
kommer det att innebä-
ra? För oss, för våra barn 
och barnbarn?

Mark Lynas har läst i stort sett var enda 
vetenskaplig rapport som skrivits om växt-
huseffekten och den globala uppvärmning-
en. Han har sedan ordnat alla beskrivningar 
och prognoser så att vi kan följa vad som 
händer med klimatet, miljön och hela vår 
civilisation allt eftersom temperaturen sti-
ger, grad för grad. Resultatet har blivit en 
skoningslös populärvetenskaplig thriller. 

Sex grader är den första detaljerade och 
tillförlitliga bilden av hur vår civilisation 
håller på att bryta samman steg för steg. 
Men Lynas understryker samtidigt att det 
fortfarande finns tid. Det finns oerhört 
mycket vi kan göra, om vi handlar nu.

Babbeldrottningen
Meg Cabot

Amerikanska Lizzie Nic-
hols har problem. Efter att 
hennes brittiske pojkvän 
visat sitt rätt jag är hon 
ensam i London, och var-
ken var hon ska bo eller 
hur hon ska försörja sig. Livet efter college 
har gått utför av en och samma anledning: 
att hon alltid säger fel saker vid fel tillfälle. 
Att hon inte kan bevara en hemlighet, inte 
ens behålla minsta lilla sak för sig själv! Vad 
som än står på spel.

Som en räddande ängel finns Sahri, Lizzies 
rumskamrat på college och bästa vän. Hon 
jobbar med bröllopscatering på ett 1500-
talsslott i södra Frankrike, och ser till att 
Lizzie får förstärka personalstyrkan som 
bartender. Så till slut drar hon söder ut, 
utan vare sig drinkkunskaper eller franska i 
bagaget. Men ene enda blick på det oemot-
ståndliga Château Mirac – och på den lika 
oemotståndlige slottssonen Luke – väcker 
hoppet om att sommaren i Europa kanske 
inte blir så dum trots allt. Tills hon öppnar 
munnen igen förstås…

Evig hämnd och annat läskigt
Kennet Bøgh Andersen

Han låg i sin sovsäck och hade dragit ner 
kepsen över ögonen. Han försökte somna. 
Det var hans plan. Att somna så fort som 
möjligt. Om han kunde det, skulle han kan-
ske vinna vadet.

Men han kunde inte. Det var för mycket 
ljud. Taket. Vinden. Råttorna. Och så his-
torien om de tre barnen, som dött i huset 
och fortfarande fanns kvar…

Det förtrollade skeppet
Quentin Blake

Sommarlovet är dötrist och inget händer i 
fasters tråkiga trädgård. Men på andra si-
dan muren, inne i den djupa skogen, finns 
något alldeles magiskt. 

I gläntan ligger ett stort skepp, med master 
och styrhytt och allt annat som hör ett rik-
tigt skepp till. Inklusive en udda äventyrs-
sugen besättning. Men allt är inte vad det 
ser ut att var…

Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån kl 14-19, tis-ons kl 14-17, tor-fre kl 10-14     Forshaga mån-ons kl 10-19, tor-fre kl 10-16

15 maj - 15 september Naturpasset 2007, 
Forshaga och Deje Naturpasset Forshaga 
anordnas av SISU Forshaga orienteringssek-
tion och pågår från 15/5-15/9, i skogen väster 
och norr om SISU-gården. Naturpasset Deje 
Anordnas av Deje Skidförening och pågår 
under samma tid i området Skivtjärn. 

13-31 augusti Konstutställning på Deje biblio-
tek Olja och akvareller av Siv Bäckström och 
Ulla Ludvigsson

13 augusti - 13 september Konstutställning på 
Forshaga bibliotek Alster gjorda av: Camilla 
Risberg, Britt-Marie Mörnholm

1 september Loppis, Forshaga
Vid Carl-Erics Sportcenter, Geijersgatan 2

1 september kl 11-15
Invigning Mitt i Centrum, Forshaga
Underhållning och aktiviteter, godisregn, vat-
tenkrig, kaffe, tårta, ballonger och bus för 
hela familjen 

1 september kl 12-24 Kulturkrocken i Fors-
haga folkets park Kulturfestival som innehål-
ler allt inom kultur: musik, dans, teater, 
konst/hantverk där ungdomar upp till 30 år 
visar upp sina färdigheter..... 

2 september kl 14 Drive In Bingo, Östra Deje
Tallmovallen, Arr. ÖDIK

3-28 september Konstutställning på Deje 
bibliotek Kristina Magnusson med vänner 
- måleri

6 september Final i Ungdomscupen: Poäng-
jakten, Forshaga Orienteringstävling, SISU-
gården Arr: SISU orienteringssektion

6-9 september kl 8-22 Resport Trophy i 
Ängevi ishall, Forshaga Europas största hock-
eyturnering för U13. Spelas med 64 lag i åtta 
olika ishallar samtidigt i Värmland. Svenska 
och utländska lag deltar.

7 september kl 15-18 Loppis i Hvilan, Fors-
haga Bruksgatan 34 Arr. Lf 1032 Myran av 
IOGT-NTO

8 september kl 10-13 Loppis i Hvilan, Fors-
haga Bruksgatan 34 Arr. Lf 1032 Myran av 
IOGT-NTO

9 september kl 14 Bingo på Ängevi IP, Fors-
haga Arr. Forshaga IF

16 september kl 14 Drive In Bingo, Östra Deje
Tallmovallen, Arr. ÖDIK

20 september kl 11-19 Cykeldagen i Forshaga 
kommun, Deje Prova på motionsaktiviteter 
i Deje Sport- och simhall. Cykelorientering 
längs Klarälvbanan Arr. Forshaga kommun 
och Friskvården i Värmland

23 september kl 14 Bingo på Ängevi IP, Fors-
haga Arr. Forshaga IF

28 september kl 19 Stugsittarkväll, Forshaga 
hembygdsgård. Med allsång och musik. Kaf-
feservering

29 september kl 10 Sportfiskets Dag, Fors-
haga Vid Forshagaforsen. Arr. Klarafors

29 september kl 17 Körkonsert, Deje
Nedre Ulleruds kyrka. Tyresösångarna & 
Nedre Ulleruds kyrkokör. Arr. Ulleruds för-
samling

30 september kl 14 Drive In Bingo, Östra Deje
Tallmovallen, Arr. ÖDIK

30 september kl. 10-16 Olsäters marknad

Evenemanget och teateräventyret ”Äventuren” som spelades i Deje 16-18 augusti kan du 
läsa om i nästa nummer av Kontakten
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Lumi Wegerif Minna Lokka Natalie Pihlström

Nemi Olsson Nova Svedlund Siri Gustavsson

William Berglund

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 20-21

Den 3 september släcks det analoga TV-nätet ner i Värmland och den 
digitala sändningstekniken tar över. 

Berörs mitt hushåll? Varför går Sverige över? Vilka alternativ finns det? 
Vad måste jag som fastighetsägare göra? Svaren på dina frågor finns på 
www.digitaltvovergangen.se

Du kan också ringa digital-tv-övergångens hjälptelefon 0771-10 11 00

Nu är det dags!

www.digitaltvovergangen.se 077�-�0 �� 00


