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Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 19 och sista sidan

Anna Svartling Anton Ljung

Aron O ćonnor Arvid Johansson Ring Elias Ottosson

Elis Borr Elis Thorn Ellen Ljunggren

”Kommunalrådet Angelica Rage ser upp-
draget att besöka alla nyfödda och deras 
familjer som ”en guldkant på sitt politiska 
uppdrag”. Hennes besök aviseras alltid, 
både av BVC och kommunledningskonto-
ret. Med sig till den nya familjemedlem-
men har hon blommor och mig!” 



Kontakten nr 6 oktober, 2007  s. �   

Kontakten
Forshaga kommuns tidning till 
kommuninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
tel: 054 - 17 20 07
Redaktör:
Malin Eriksson
tel: 054 - 17 22 28
Tryck:
Citytryck i Karlstad AB
Miljömärkt trycksak, licensnr 341 144
Omslagsfoto:
Malin Eriksson
Illustrationer:
Peter Wallgren

Inkom gärna med material (helst via 
e-post) och gör det före utsatt ma-
nusstopp. kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Malin Eriksson, tel: 054-17 22 28

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

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som ombesörjer detta.
Tel: 0550 - 832 10 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

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

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

1 februari
2 mars
� maj
4 juni
5 september
6 oktober
7 november
8 december

15 jan
19 feb
10 april
14 maj
13 aug
17 sept
22 okt
26 nov

31 jan-1 feb
7-8 mars
25-26 april
30-31 maj
29-30 aug
4-5 okt
7-8 nov
12-13 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Från och med den 17 september ska 
kommuninvånare med frågor kring bud-
get- och skuldrådgivning, där skuldråd-
givning ingår, vända sig till Karlstad. För 
invånarna betyder förändringen möjlig-
het till mer kvalificerad hjälp samtidigt 
som lokaliseringen till Karlstad ger ett 
bättre integritetsskydd. Nackdelen är att 
man måste ta sig till Karlstad för att få 
del av servicen.

Karlstads kommun utför uppdraget åt 
Forshaga till en kostnad av 134 000 kr per 
år, vilket motsvarar vårt behov, sett till 
invånarantalet. Att bibehålla verksam-
heten i Forshaga kostar 314 000 kr/år 

Forshaga kommun köper budget- 
och skuldrådgivning från Karlstad

2008 blir ett Barnkulturår i vår kommun. 
Barnkonventionen, förskolans och sko-
lans läroplaner och de kulturpolitiska 
målen säger att alla barn har rätt att ut-
vecklas till sin fulla förmåga. Och sedan 
länge är vi i Sverige ense om, att kultu-
ren och skapandet är en viktig väg att 
nå dit. Trots detta kommer ofta barnkul-
tursatsningar i strykklass. Nu ska vi ännu 
bättre i vår kommun.

Ansvaret för Musikskolan flyttas från 
barn- och utbildningsnämnden till kom-
munstyrelsen. Under 2008 ska Musiksko-
lans framtida innehåll utredas och mer 
pengar ska satsas. I fd Folkets Hus i Deje 
byggs en verksamhet upp för barn och 
unga. Här ska det arbetas med alla sin-
nen och konstformer. Vi skapar ett barn- 
och ungdomskulturhus. Fame-Alby kan 
vara ett föredöme... Här kommer alla 
att behövas. Allt från dansare till biljett-
försäljare.

En kulturkoordinator har anställts och 
håller i uppbyggandet av verksamheten 
tillsammans med unga, skolan, Folkets 
Hus föreningen, Ungdomscentrum, ABF 
och andra aktörer. Det sitter en arbets-
grupp och planerar hur verksamheten 
i det nya biblioteket på Lärcentrat ska 
se ut. Vi vill ha ett bibliotek med fokus 

på nya medier. Det 
ska finnas en stän-

och förändringen innebär att kostnaden 
sänks med 180 000 kr.

Nuvarande klienter drabbas ej
Kommunens skuldrådgivare Ulrika Jo-
hansson har fått ett vikariat i Karlstad. 
Det innebär att hon tar med sig sina 
Forshagaärenden då hon övergår till 
Karlstad.

Hit kan du vända dig
Kontakta Karlstads kommuns växel för vi-
dare hänvisning: Tel. 054 - 29 50 00 vx
Besöksadress: Kungsgatan 18, Karlstad 
(Folksamhuset, ingång från Stora Torget)

dig pågående utbild-
ning där, så att vi alla 
kan nyttja ny teknik. På 
det nya biblioteket ska 

vi erbjuda en spännande 
samling av musik, film, 
tidskrifter, serier, dataspel 
och det senaste inom IT.

Kommunstyrelsen satsar också fortsätt-
ningsvis pengar till kulturupplevelser i 
skolan samt fortsätter samarbetet med 
Värmlands Operan. Nästa år går åter 
länsfinalen i Ung Kultur av stapeln hos 
oss. Dessutom brukar ju vår egen lokala 
Kulturmönstring vara den största av alla i 
Värmland. Ungdomscentrum har ju sedan 
länge arbetat bra med ungdomskultur. 

Kultur för barn och unga ska inte bara 
innebära enstaka upplevelser. Kulturen 
måste integreras i skolan och i fritids-
verksamheter. Vi får även hoppas att ett 
kulturutbyte med Mongoliet för ungdo-
mar går i lås under nästa år. Det ska vara 
kreativt att växa upp i Forshaga kom-
mun.

Malin Eriksson
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Malin Eriksson
Informatör

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

Fika, Disney-musikal, stand-up comedy med Ann Westin, godisregn och vattenkrig var delar av innehållet när Forshagabostäder 
ordnade invigningsfest med anledning av de nya centrumhusen i Forshaga. Mellan 800-1000 människor i alla åldrar hade sökt sig 
till centrum för att ta del av festligheterna.

Äventuren i regi av Stig Torstensson och 
framförd av Ulleruds teateraktörer pre-
senterar ett äventyr med dans och mu-
sik och en omtumlande kärlekshistoria. 
Bakom idé och manus står Linn Sönstebö 
Mossberg.
– Jag ville berätta om den gamla folktron 
fast i nutid, berättar hon. Historier som 
levt vidare från generation till genera-
tion och i högsta grad lever än idag. 

Föreställningen inleds med en skrockpro-
log av och med Sven-Ove Svensson, som 
listar skrönor från förr. Faller en smörgås 
med smörsidan upp blir du rik. Lämnas 
sleven kvar i grytan får du en elak svär-
mor. Om du ställer dig under trädet där 

Forshagas nya centrum
Trevlig invigning av Mitt i Centrum den 1 september

Regissören Stig Torstensson välkomnade 
publiken. Därefter innleddes föreställ-
ningen med en skrockprolog av och med 
Sven-Ove Svensson. Kanske är det inte 
alls så att människor var mer skrockfulla 
förr? Idag tror vi väl inte på något? 
Eller...?

En äventur till trollskogen

göken gal får du tre önskningar.
– Men det var då det, säger Sven-Ove 
Svensson till publiken. Idag är vi ju ra-
tionella. Inte ett dugg skrockfulla. Idag 
finns väl bara datavirus. Idag tror vi väl 
inget… eller? Hur kommer det sig då att 
historier om råttor i pizzor återkommer? 
Om banzaikatterna i glasburkarna? Om 
att snus innehåller glas? Om A-brunnar 
kontra K-brunnar?

När så teatern börjar får publiken träffa 
skogsarbetaren Olov, (spelad av Sven-
Olov Berggren) och Lisa, (Linn Sönstebö 
Mossberg) vilka spelar det förälskade 
människoparet. Eller människor förres-
ten, allt är inte vad det verkar vara…

Snabbt dras publiken med i historia där 
det dyker upp troll och älvor, ur alla 
vrår nere vid gamla sågverket i Deje där 
Äventuren spelas.

Alla inblandade i Ulleruds Teateraktörer 
gör ett fantastiskt jobb. Av de 50 perso-
ner som ingår i uppsättningen spelar 30 
av dem troll. Värt att nämna är kostym, 
smink och stämningsfull musik. Dessutom 
var det riktigt mysigt med de tända mar-
schallerna i skymningen när man prome-
nerade hem.

Mitt i centrum fylldes snabbt med människor och FABO dukade upp kaffe och tårta. Cirka 600 tårtbitar gick åt. 

Malin Eriksson
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I slutet av augusti anordnades traditionsenligt hantverks- och utställningsdagar på Forshaga 
hembygdsgård. Över 20-talet utställare fanns på plats för att visa upp och demonstrera sina 
hantverk. Kontakten gjorde ett besök under mässans andra dag.

– Mässan har blivit en fin tradition, berättar Inga Asker kassör i Forshaga hembygdsförening 
och mässgeneral. Den här mässan har funnits säkerligen i 20 års tid och de senaste 5-6 åren i 
hembygdsföreningens regi. På den här mässan satsar vi på kvalité och variation bland hantver-
ken. Vi låter framför allt hantverkare med rötter i kommunen delta och tycker också att det är 
trevligt med unga nya hantverkare, säger hon.

På Skifwegårdens övre plan fanns familjen Gregebos vävnader till beskådan. Barbro Gregebo 
med döttrarna Anki och Sensy har gjort sig kända för sina vackra damastvävnader i olika former 
bland annat väggbonader och kyrkotextilier. På Logen fanns ett flertal utställare däribland Bir-
git Klarström som visade lappteknik. Bibbi Åberg visade sina allmogemålade möbler och avslö-
jade också att hon ligger bakom måleriet i sakristian i Övre Ulleruds kyrka. En av veteranerna 
bland utställarna var Nanna Blom som gör rotslöjd. Efter egna mönster och sega björkrötter 
skapar hon vackra korgar och broscher. Imponerande var också brudkronan.

Den berömda kakbuffén, i år med hela 36 sorters kakor lockade många fikasugna besökare. Där 
fanns syltgrottor, sockerkubbar, russinkakor, ugglekransar med mera, vilka bakats med omsorg 
av frivilliga.

Utöver hantverk och bakverk pågick bonnauktion. Handelsboden och tryckeriet höll öppet och 
Kils bryggeri fanns på plats och sålde enbärsdricka och svagdricka precis som förr i tiden.

Kvalité, variation 
och 36 sorters kakor
Hantverksdagarna på Forshaga hembygdsgård

Nanna Blom demonstrerade 
rotslöjd för nyfikna besökare

Malin Eriksson

En härlig stämning rådde på Forsgården den 18 september då 
Anhörigcentrum invigdes av social- och omsorgsnämndens ordf. 
Kenneth Eriksson. I publiken, som räknades in till ett drygt 60-
tal kunde man skönja även utsocknes, däribland systerförening-
ens i Karlstad ordf. Gullan Lindblad som uppvaktade med blom-
mor och tal. Föremål för hyllningarna var Anhörigföreningen i 
Forshaga, mest företrädd av sin ordförande Lennart Linnman. 
En lång planeringstid är nu till ända, en samordnare, Marie-
Louise Falk är anställd och öppettiderna är spikade till tisdag 
em och torsdag fm varje vecka med start den 25 september.

Anhörigcentrum är en mötesplats för dem som vårdar anhöriga 
i hemmet, en oas att komma till för rekreation, samvaro, stu-
dier och sist men inte minst socialsamvaro över en kopp kaffe.

Anhörigföreningen är en av många aktörer på Forsgården. 
Gårdsrådet med representanter från pensionärsföreningarna, 
de boende på Forsgården och kyrkliga organisationer, svarar 

Nytt anhörigcentrum 
invigt i Forshaga

för reception, cafeteria och allmänt värdskap. Det finns alla 
förutsättningar för meningsfull verksamhet för olika smakrikt-
ningar.

På tal om sistnämnda så serverades kaffe och tårta som en 
given del i invigningsfestligheterna. En trevlig stund tillsam-
mans som bådar gott inför framtiden.

Per-Olof Leandersson
Socialchef

054-17 20 53
per-olof.leandersson@forshaga.se

Social- och omsorgs-
nämndens ordf. 

Kenneth Eriksson 
överlämnar blommor 
till Lennart Linnman, 
ordförande i anhörig-

föreningen
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Det är en glad och stolt enhetschef som 
firar Arbetsidécentrums (AIC) 10-årsju-
blileum.
– Vi kan se positiva effekter när vi tittar 
tillbaka på de tio år som 
gått, säger Roger Nilsson. 
Det är mycket vi kan vara 
stolta över, säger han och 
ser ut över gården på 
Dejefors där AIC har sina 
fasta verksamheter samt 
huvudkontor. 

AIC är kommunens ar-
betsmarknadsenhet och 
alla människor som ska 
ha någon form av arbets-
marknadspolitisk åtgärd 
eller praktik administreras genom AIC. 
När man politiskt bestämde sig för att 
starta AIC så var en av anledningarna att 
bättre samordna och effektivisera ar-
betsmarknadsinsatser.

Arbetssättet inom AIC har många likhe-
ter med coaching, ett begrepp som idag 
har blivit lite av ett modeord. Man utgår 
utifrån individens förutsättningar genom 
att hjälpa personen från ett nuvarande 
läge till ett önskat läge. 
Susanne Sundelin är en av dem som fått 

AIC firar 10 år av positiva resultat
anställning via AIC. Hon kom till AIC år 
2000 efter att ha arbetat 21 år på Scan. 
– Mitt tidigare arbete var fysiskt krävan-
de och förslitningsskadorna satte slut-

ligen stopp. Idag har 
jag ett varierat arbete 
som jag trivs bra med 
och här kan jag arbeta 
utifrån mina förutsätt-
ningar, säger hon.

AIC har genom åren 
visat positiva effek-
ter av sina satsningar. 
Mycket handlar om att 
bistå de kommunala 
förvaltningarna med 
resurser. Ett exempel 

är tekniska kontoret som har lagt över 
vissa uppgifter som kan utföras av AIC 
såsom gräsklippning, städning, klotter-
sanering viss skötsel och underhåll av 
Klarälvsbanan, på detta vis har AIC bi-
dragit till att kommunens yttermiljö har 
förbättrats. 
– Vi har också ett utvecklat samarbete 
med kommunens föreningsliv, tillägger 
Roger Nilsson.

Andra exempel: Serviceenheten där 25 
st har anpassade anställningar och där 

personalen både tvättar, kör ut matpor-
tioner, sköter inköp åt hemtjänstens bru-
kare m.m. är en  verksamhet som blivit 
lyckad.
   Den frivilliga nattpatrullen, Projekt Pax 
som nattetid patrullerar i samhället och 
som bidragit till ett lugnare centrum är 
ett annat lyckat resultat av AIC. Projek-
tet som startade 2003 var från början ett 
tidsbegränsat projekt men siffrorna på 
den minskade brottsligheten gjorde att 
projektet har fortsatt.
   Äldreserviceprojektet som sedan 2005 
aktivt förebygger fallolyckor hos äldre, 
genom att AIC utför arbeten som de äld-
re har svårt att klara själv och där det 
finns en risk för att man kan råka ut för 
en olycka. AIC har dessutom hittat ett 
bra samverkanssystem mellan olika myn-
digheter däribland kommun, försäkrings-
kassa och arbetsförmedling. 

– Överhuvudtaget har AIC skapat flera 
win win-situtationer, konstaterar Roger 
Nilsson. Men utan alla positiva kollegor 
hade detta resultat inte kunnat uppvi-
sas, tillägger han.

Malin Eriksson
Informatör

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

Värmlandsmästerskapet i räddningstjänst avgjordes i Säffle. Tävlingen inne-
höll ett teoretiskt moment och tre praktiska moment. Ett av de praktiska 
momenten var ett rökdykartest där två personer i en verkstadslokal skulle liv-
räddas. Det andra praktiska momentet var en fallolycka där en person trillat 
över en kajkant och en annan hade hjärtstillestånd. Det tredje momentet var 
en hinderbana. Det lag som utförde momenten snabbast och säkrast var alltså 
Forshagas deltidsbrandkår i konkurrens med sex andra värmländska lag.

– Som pris fick vi på kvällens bankett motta tävlingens vandringspokal och 
den kommer att passa väl in i vår nya brandstation, vilken kommer att stå 
inflyttningsfärdig under hösten, säger Joachim Aude som deltog i forshagala-
get. Övriga lagmedlemmar var Niklas Skog, Roger Olsson, Marcus Jonsson och 
Magnus Tejler. 

Fjolårsvinnarna Deje ställde upp med ett lag och hamnade i år på en heder-
sam tredjeplats. Grattis!

Forshaga bäst i Värmland
Bästa deltidsbrandkåren 2007 finns i Forshaga

Malin Eriksson

Det vinnande laget i brankårstävlingen. Stå-
ende från vänster: Joachim Aude, Marcus 
Jonsson, Magnus Tejler. Sittande från vän-
ster: Niklas Skog, Roger Olsson.
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Nedre Ulleruds kyrka med intilliggande 
byggnader. 

Kyrkplatsen i Nedre Ullerud har medel-
tida anor, karakteristiskt placerad intill 
Klarälven. Den nuvarande korskyrkan 
av sten från 1750-talet är den tredje på 
samma plats. Exteriören, förutom tak 
–materialet, i stort oförändrad sedan 
uppförandet och kyrkan är en av de få 
stenkyrkor i länet som saknar torn. Föns-
terbågarna av smidesjärn ger ett sär-
präglat uttryck. 

Intill kyrkan ligger sockenstugan, uppförd 
1957-58. För att ansluta till den kultur-
historiskt värdefulla kyrkomiljön erhöll 
byggnaden en traditionell utformning 
med faluröd panel och tre rutor höga 
fönsterbågar. Taket är valmat och klätt 
med Glavaskiffer, vilket är utmärkande 
för Värmländsk byggnadstradition.

Kyrkan har under sommaren genom-
gått vissa vård- och underhållsåtgärder, 
fönstren har renoverats efter konstens 

alla regler och fasaderna har lagats och 
putsats om. 

På sockenstugan läggs hela skiffertaket 
om av vana skifferläggare från Grythyt-
tan, efter att läckage upptäckts i sam-
lingssalen. Arbetet kommer att pågå in 
i oktober, så det finns möjligheter att 
besöka platsen och se hur hantverkarna 
arbetar med taket! 

Kyrkogården kommer att byggas ut med 
plats för ca 160st. kistgravar, en ny ask-
lund anläggs. Arbetena påbörjas i höst. 

Hela kyrkomiljön har stora kulturvärden 
och åtgärderna är delvis finansierade 
med bidrag från Länsstyrelsen Värmland. 
Värmlands Museum står för antikvarisk 
kontroll och dokumentation av arbetena. 
Den totala kostnaden för arbetena vid 
Nedre Ulleruds kyrkplats beräknas till ca 
3,3 Mkr. 

Nu är det inte bara vid Nedre Ullerud som 
församlingen bygger i år! Sockenstugan/

församlingshemmet vid Övre Ulleruds 
kyrka har byggts om för närmare 
2 Mkr. Kyrkans fönster renoveras med 
början 2007 och fasaden skall målas 
2008, sakristian har fått ny inredning. 
Detta kostar tillsammans ca 1 Mkr. Även 
här svarar Museet för den antikvariska 
kontrollen. 

Detta innebär att Ulleruds församling 
under 2007 och 2008 bygger nytt och re-
noverar för över 6 Mkr!  Bidrag från läns-
styrelse och Svenska kyrkan blir totalt ca 
800 tkr. 

Kyrkorenovering pågår
Ulleruds församling bygger nytt och 
renoverar för över sex miljoner kronor

Mattias Libeck 
Värmlands Museum

Tore Eklund
Föreningen Värmländska industriminnen

Sockenstugan får nytt skiffertak. Ett 
skiffertak bör hålla 50 till 100 år så 

den som är nyfiken på hur jobbet 
går till bör göra ett besök.

Med ett helt nytt koncept tog handbolls-
lägret fart på måndag morgon kl 10. I år 
så var den första veckan till för de yngre. 
Med en grupp på 20 stycken i åldrarna 6 
till 11 var det full fart hela veckan. Trä-
ningen betonade lära känns bollen och 
grundläggande handbollskunskaper. 

Veckan blev mycket lyckad trots allt bus. 
Den planerade lunchvilan på en halvtim-
me blev kanske den mest intensiva pe-
rioden där killarna och tjejerna slängde 
i sig fikat för att sedan kunna härja fritt 
ett tag.

Och vi ledare fick inte en lugn stund 
heller. Det var bröllopsplanering, rycka 
i benhår, kittling och allmän mattbrott-  Text: Cecilia Hammar, HK Brukspöjkera

Brukspôjkeras handbollsläger

ning som blev akti-
viteter under perio-
den vi i planeringen 
trodde på vila och 
avslappning.

Andra veckan kom 
dom lite äldre ung-
domarna då födda 95 till 92. 
Här höjdes kvaliteen naturligt på träning-
en och vi betonade mer teknisk handboll 
med enkla kombinationer och växlar. Vi 
skruvade även upp den fysiska träningen 
något vilket gav tröttare killar och tje-
jer. Kvaliteen har överlag varit bra på 
träningen och vi ledare har sett en stadig 
utveckling på ungdomarna både självför-
troendemässigt såsom handbollsmässigt.

Vi ledare vill tacka båda grupperna för 
deras medverkan och hoppas vi ses igen 
nästa år.

Vi ses i sporthallen i vinter och kom ihåg: 
Tänk på att träna hårt och lyssna på era 
underbara tränare och ledare i lagen.

Utveckling av självförtroende & handbollskunskap
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90 miljoner möjligheter.
Radiohjälpens Riksinsam-
ling för Världens Barn 2007

Radiohjälpen har under åren 2000-
2006 mottagit närmare 700 miljoner 
kronor i gåvor från allmänheten till 
Världens Barn-insamlingen. Idag byg-
ger insamlingskampanjen Världens 
Barn på ett framgångsrikt samarbete 
mellan Radio Hjälpen och femton av 
landets ledande humanitära organi-
sationer. Medverkande organisatio-
ner: Clowner utan Gränser, KFUK-
KFUM, Plan Sverige, Diakonia, 
Kooperation utan Gränser, Rädda 
Barnen, Erikshjälpen, Lutherhjälpen, 
Svenska Röda Korset, LIONS, In-
duviduell Människohjälp, UNICEFT 
Sverige, Läkarmissionen, Vi-Skogen 
och IOGT-NTO. Målet är minst 90 
miljoner kronor.

Detta kan också ses som mer än 
90 miljoner nya möjligheter att till-
försäkra världens barn rätten till:
HÄLSA,UTBILDNING OCH EN VÄR-
DIG FRAMTID. VARJE BIDRAG ÄR 
VIKTIGT OCH VARJE KRONA KAN 
GÖRA SKILLNAD.

Nu kan du genom ditt bidrag göra 
skillnad. Vi önskar att kommuninvå-
narna, företagen samt kommunen gör 
sitt val att stödja Riksinsamlingen för 
Världens Barn 2007. Postgiro nr: 90 
1950-6. Glöm inte att märka inbetal-
ningen med ”Forshaga kommun”.

Och glöm inte att SVT satsar stort 
på insamlingsgalorna den 12 och 13 
okt. 

Alla som önskar deltaga som insam-
lare den 12 och 13 okt kontakta kom-
munsamordnaren Gun Eriksson på 
telefon,Tfn,: 054 – 87 16 22 eller 076- 
10 30 559. Ställ upp i årets största in-
samlingsfest – Anmäl dig redan idag!

För Världens Barn

Gun Eriksson 
Kommunsamordnare

Sören Sandman 
Regionsamordnare

Brottsförebyggande rådet har i en sammanställning räknat ut att i snitt dödas 17 
kvinnor om året av sin make, sambo, pojkvän eller före detta sådan.

Att hamna i en situation där du behöver 
fly för ditt liv är något som de flesta av 
oss slipper hamna i och vi har svårt att 
föreställa oss hur det skulle vara. Däre-
mot är det så att samhället måste för-
söka tillsätta alla resurser när en kvinna 
som dessutom ofta har barn måste fly 
från sitt hem utan några andra ägodelar 
än kläderna på kroppen.

Till kvinnojouren kan du vända dig om du 
vill prata med någon, få råd och stöd – du 
får vara anonym. För många kvinnor som 
lever i en sådan här situation krävs det 
ibland lite tid för att våga fly. Under den 
tiden kan det vara skönt att bara få prata 
med någon som vet vad det innebär att 
leva med en ständig rädsla för sitt eget 
och sina barns liv.

Socialtjänsten hjälper till med den eko-
nomiska situationen om det behövs, i 
samarbete med polis och kvinnojourerna 
försöker man lösa bostadssituationen. 
Socialtjänsten hjälper även till med råd-
givning gällande familjerättsliga frågor 
om t.ex. skilsmässa, vårdnad och um-
gänge. Du kan även få samtalskontakt 
och andra personliga stödinsatser. 

En del kvinnor måste tyvärr gömma sig 
under en längre tid och försöka skapa sig 
ett nytt liv med skyddad adress och iden-
titet och permanent byta bostadsort, då 
krävs det mycket hjälp och stöd från om-
givningen. 

Ytterligare en utsatt grupp är unga kvin-
nor, ofta med invandrarbakgrund som 
lever med hot om vad som kallas heders-
relaterat våld. 

I en sådan situation kan det behövas en 
annan typ av skydd för kvinnan och ev. 
barn. Det finns då ett antal organisatio-
ner som har så kallade skyddade boenden 
där kvinnor kan bo under en tid. I Fors-

Kvinnofrid och skyddat 
boende för kvinnor

Marie-Louise Linder
IFO-chef

054-17 20 15
marie-louise.linder@forshaga.se

Telefonnummer att ringa i 
en akut våldssituation

Kontakta polisen, tel 112. De hjäl-
per dig vidare till sociala jouren 
eller kvinnojouren.

Sociala jouren nås via tel 112 och 
Kvinnojouren i Karlstad via tel 
054-18 30 34
Kvinnojouren Eva i Arvika
0570-143 85
Kvinnojouren Frida i Säffle-Åmål 
070-610 55 48
Kvinnojouren i Torsby 
0560-146 44
Kvinnojouren i Årjäng
0573-129 10 
Kvinnojouren i Filipstad 
0590-122 21.

haga har gjorts en bedömning att vi är 
en för liten kommun för att kunna ha ett 
skyddat boende, det skulle alldeles för 
fort bli allmänt känt var boendet fanns. 
Det är därför nödvändigt att samarbeta 
med andra kommuner och organisationer 
när behovet uppstår.

Regeringen har beslutat att satsa pengar 
på brottsoffer, med betoning på kvinnor 
och barn som bevittnat våld. Forshaga 
kommun har ansökt om pengar för att 
”specialutbilda” personal för att kunna 
möta dessa personer på ett bra sätt.

Har du frågor kring det här är du välkom-
men att höra av dig till undertecknad.
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Dagbarnvårdarna har haft brandövning i 
sin grupplokal ”blåsippan”. En dag kom 
Anders med brandbilen och visade vad 
som fanns i alla skåp på bilen. Men det 
roligaste var att få en tur med brandbi-
len. Vi tackar Anders för en trevlig och 
lärorik förmiddag.

Vad är partnering? I ett traditionellt 
projekt upphandlar kommunen en byg-
gentreprenör som lämnar ett fast pris 
baserat på uppgifter i ett förfrågnings-
underlag. Byggentreprenören tar sedan 
fram alla handlingar och genomför bygg-
nationen. Kommunen har i realiteten 
endast mindre möjligheter att påverka 
utförande och kostnader.

Ett partneringprojekt däremot börjar 
med att kommunen handlar upp en part-
ner. Bägge parter arbetar sedan tillsam-
mans i projektet med att bland annat ta 
fram bygghandlingar,  utse underentre-
prenörer och göra kalkyler. Kommunen 
har full insyn i detta arbete. Kostnaden 
är uppdelat i både en fast och en rörlig 
del. Den fasta delen är en procentsats av 
den budgeterade kostnaden. I den rörliga 
delen ingår alla inköp av material, till ex-
empel fönster av trä, skåpsnickerier, yt-
tertak, innertak, målningsarbete. Totalt 
är det 70 olika punkter till en kostnad av 
100 miljoner kronor som handlas upp. 

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

 
Monica,Gun-Britt,Ingrid

Brandövning med 
dagbarnen

Veterankungen
Leif Johansson från Skived har varit 
och tävlat igen i veteran-SM i frii-
drott i Värnamo. Leif tog guld på 100 
m tiden 13,75 i motvind och silver på 
200m  tiden 28,35 o sedan tog han 
brons på 400 m med tiden 104,75. 
På sex mästerskap har han tagit 17 st 
medaljer. Leif tävlar för Kils aik och 
tävlar i m55.

Fördelar/nackdelar
- Kanon, tycker Kent Nilsson, om att 
jobba i ett partneringprojekt. Kent är 
kommunens projektledare i arbetet med 
att bygga lärcenter. Detta sätt att arbeta 
ger kommunen en mycket bra kontroll på 
projektet och kostnaderna, poängterar 
han. 

- Enda nackdelen med ett partneringpro-
jekt, är nog att det är tidskrävande, me-
nar Kent. Kommunen som beställare är 
delaktig i alla beslut, vilket innebär att vi 
måste lägga ner mycket tid på att sätta 
oss in i alla frågor.
- Tillsammans ska alla som är med i pro-
jektet arbeta för att hitta lösningar som 
kan minska kostnaderna utan att göra 
avkall på kvaliteten, fortsätter Kent. För 
att hitta de bästa lösningarna tas allas 
erfarenheter och kunskaper till vara. Ef-
tersom alla kan påverka, tar man också 
ett större ansvar, inte bara för sitt eget 
jobb, utan för projektet som helhet.

Att bygga lärcenter 
är ett samarbete
Lärcenter ska bli en mötesplats för alla där samverkan skapar lust, engage-
mang och livskvalitet i det livslånga lärandet. Samverkan har redan börjat i 
byggfasen eftersom lärcenter byggs i ett så kallat partneringprojekt.

Aktuellt om lärcenter

Kommunstyrelsen beslutade 
den 18 september att bygga en 
fullstor idrottshall med läktare 
för 300 personer och nya om-
klädningsrum. Nu pågår arbete 
med projekteringen.

Under oktober monteras föns-
ter, fasader och innerväggar på 
bibliotekshuset och administra-
tionsbyggnaden. Yttertak bör-
jar monteras på hantverkshuset 
samt del av entrétorget och ett 
av arbetslagens hus. Plattan till 
det sista huset blir färdig.

Följ arbetet med lärcenter på forshaga.se/larcenter

Kör-resa 
till Ungern
med Dagcenter
En sångkör med sex vuxna utvecklings-
störda från Dagcenter får åka till Ung-
ern för att uppträda på flera platser 
samt sjunga med andra körer. Resan 
har varit planerad länge. Det var vid 
ett uppträdande på ett julbord som 
de fick reda på att de fått pengar från 
Social- och omsorgsnämnden för att fi-
nansiera resan. Kören reser till Ungern 
den 11 oktober och kommer vara där 
i sex dagar. Fyra ur personalen samt 
enhetschef Ester Wästlund följer med 
på resan.
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Så var sommarlovet snart slut!!! Det var dags att starta upp igen. Hagudden blev va-
let på plats att ha läger på. Vi bildade en arbetsgrupp som bestod av oss fritidsledare 
(Christer Ljungberg, Gunilla Jönsson, Anders Zetterström och Carina Berglind) som 
jobbar på Gårn och 3st ungdomar (Rebecka Berglind, Daniel DP Persson och Maria 
Sidetun). Det blev ett energiskt planerande och bokande av diverse saker som skulle 
behövas för att sysselsätta våra ungdomar. Vi jagade ungdomar som ville följa med 
på utflykten, vi hade ju inte öppnat ännu efter sommarlovet så det blev lite besvär-
ligare än planerat.

Så kom då dagen D. Vi drog igång måndagen den 13/8 och skulle avsluta den 15/8. 
Det blev riktigt lyckat, bra väder med sol och värme, 20st som paddlade kanot, 
spelade brännboll och badade. På kvällarna tände vi brasor som vi samlades runt för 
att prata och mysa. Det blev inte så mycket sovande på dessa 3 dagar men det var 
det värt. Alla som var med var mycket nöjda och ville att vi skulle göra fler sådana 
utflykter.

Drömsommarjobbarna var inte lika många 
i år, men spridningen på drömjobben var 
även i år väldigt positiv. Men det som do-
minerade i år det var faktiskt att många 
av ungdomarna valde arbetsplatser typ, 
Forshaga Folkets Hus, AIC, skogslaget 
och kommunalt dagis. På Folkets Hus fick 
våran kille göra sysslor som köra skurma-
skin, flytta och förbereda för konferen-
ser m m. Som avslutning på arbetsperio-
den körde han ett LAN-party. För AIC och 
skogslaget så var det diverse uteaktivite-
ter som gräsklippning, röjning mm, och 
dom 3 ungdomarna jobbade stenhårt och 
skötte sig exemplariskt. En tjej hade vi 
på dagis, och vad jag har förstått så stor-
trivdes hon på sin arbetsplats. 

Så länge jag har vart lite delaktig i detta 
med drömsommarjobb för ungdomar, så 
har det alltid vart några inslag av akti-
viteter för barn, och detta år i form av 
innebandyskola och teater/dansskola 

Gårns lägerresa till Hagudden

Christer Ljungberg
Fritidsledare

Drömsommarjobbet 2007
med en avslutande show där man bjudit 
in närstående till Centralskolans matsal 
och den var välbesökt. Både innebandyn 
och teater/dansskolan höll till i Central-
hallen, så där var det full verksamhet, 
och det är kul att man vill aktivera, och 
ge yngre möjlighet till lite mer aktivite-
ter på sommaren.

Slutligen vill jag bara säga att det är kul 
att det finns fantasi tillsammans med 
arbetsvilja hos ungdomar, vilket denna 
grupp för i år verkligen har bevisat.
Vill självklart också tacka alla som var 
involverade i det här projektet och ar-
betsplatserna. 

Ha ett fortsatt trevligt år, och väl mött 
nästa år!

Lasse Jansson   
Ungdomscentrum

Nu står vi i startgroparna inför årets 
Föreningstid. Det betyder att elev-
erna under tio veckor kommer att få 
träna sig i att ta både initiativ, ansvar 
och framförallt öva på att samarbeta 
genom att driva sina föreningar. De 
skapar föreningen utifrån sina intres-
sen och ska tillsammans med sina 
skolkamrater jobba fram vad de vill 
utveckla eller uppnå. Det kan handla 
om marknadsföring eller hur man kan 
samla in pengar för att kunna göra sin 
grej. 

Just nu söker vi dig som kan tänka dig 
att på din fritid fungera som bollplank 
och extern expert inom ett visst om-
råde. Du kan vara en duktig fotograf, 
idrottsledare, musiker, mekaniker etc 
och tycker att det vore kul att få dela 
med dig av dina kunskaper och färdig-
heter samt stötta dessa unga i sin ut-
veckling. Omfattningen på din insats 
bestämmer du själv, vi tror att hälften 
av gångerna är lagom. (Ca 10 tim för-
delat på 10v.) Vi efterlyser också loka-
ler. Med tanke på att Centralskolan är 
under ombyggnad så har vi stor brist 
på lokaler som är ändamålsenliga. Allt 
detta roliga arbete kommer att starta 
V 46 måndag 8–10.

Om du har tips eller idéer på ledare 
eller lokaler är vi väldigt tacksamma 
om du hör av dig snarast möjligt till:

Experter sökes till 
C-skolans föreningstid

Joachim Aude, 
Ungdomscentrum

Mobil: 0730-48 28 34
joachim.aude@forshaga.se

Lena Westman
Studie- och yrkesvägledare

Mobil: 070-316 28 14
lena.westman@forshaga.se

Fotograf, musiker eller varför inte en 
idrottsledare? Centralskolan söker boll-
plank till föreningstiden
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Gårns lägerresa till Hagudden

Ett litet projekt som blev ett jättepro-
jekt med c:a 40 stycken ”crew” mixat 
av ungdomar från Går´n i Deje, Träffen i 
Forshaga, ungdomsrådet och personalen 
från gårdarna och UC. Närmare hundra-
talet deltagare uppdelat i 36 uppträdan-
den på dansbanan och teatern, och 9 st. 
utställare. Massor med övriga aktiviteter 
i form av hunduppvisning, sportfiske, 
hoppslott, mopedutställning, luftgevärs-
skytte, ansiktsmålning, chokladhjul, pil-
kastning och GB clown som sprang om-
kring i parken. Totalt sett så var det c:a  
170 st. som på ett eller annat sätt gjorde 
en insats i parken.

Allt fungerade till nästan 100%, med tan-
ke på att det var första uppsättningen. 
Musikerna fick dom allra bästa förutsätt-
ningarna att göra ett bra performance, 
med ljud/ljus från JK Ljud o ljus och 
backline från Slagverkskompaniet  och 
4Sound, och dom var jättenöjda. En del 
band fick vi faktiskt tvinga av scen för att 

Summering av Kulturkrocken ”07
dom mådde så ”gött”. Även utställarna 
fick bra möjligheter i cafeterian och un-
der ett 9 meterstält, som dom smyckat 
iordning väldigt bra med diverse konst o 
hantverk.

Det enda som satt käpparna i hjulet var 
ju detta fantastiska svenska vädret 2007, 
som började bra men som sen bara vände 
och blev ”för jädrigt”. Trots det fick vi in 
c:a 230 personer, men i en park av denna 
storleken så räcker det inte. Tyvärr så 
krockade också detta arrangemang med 
Oxhälja och Fabo:s invigning. Ekonomiskt 
blev det ingen katastrof då vi jobbat 
stenhårt med ungdomsmedverkan som 
medverkat ideellt, och sökt kulturbidrag 
och sponsorer. Ljud/ljus och backline 
stöttade också med sänkta arvoden.

Tanken från början var att ha arrange-
manget i mitten av augusti, men p g a 
diverse orsaker så flyttades det fram till 
1 september. Det vill vi ändra på till näs-

ta år om det blir av, och det kommer då 
att bli ett litet annat upplägg tidsmässigt 
och kanske över hela helgen. Men kul-
turinslagen kommer att precis som i år, 
blandas med inslag av musik, dans, tea-
ter, konst/hantverk m m och även en del 
workshops. Självklart ska vi  också ha lite 
sidoaktiviteter nästa år om det blir av,  
för att kunna locka den stora skaran.

Slutligen vill vi tacka alla medverkande 
för ett jättefint jobb: kulturare, ungdo-
mar, Forshagaakademin, Drums Tivoli, 
Pepita Moped, Pia (ansiktsmålning),  JK 
Ljud/Ljus, Slagverkskompaniet och 
4Sound.  ABF och Fritidsförvaltningen för 
deras kulturstöd, och köpmän i Forshaga 
och Deje som sponsrat med priser till 
chokladhjul och pilkastningen. Sist men 
inte minst vill vi självklart också tacka 
alla våra besökare. Tack för årets uppla-
ga, med förhoppning på 2008. Väl mött!

 Träffen, Går´n och UC

Totalt sett var det ungefär 170 personer som på ett eller annat sätt gjorde en insats i Forshaga 
folkets park under Kulturkrocken. Många talanger inom olika områden fanns att beskåda

Forshaga kommun har fått förtroendet att anordna 
UKM:s länsfestival våren 2008! Det innebär att omkring 
300 ungdomar från hela Värmland kommer att besöka 
kommunen under de tre dagar festivalen pågår. Till 
detta kommer en hel del tillrest publik till festivalens 

scenföreställningar. Datum och plats för festivalen bestäms av den arbetsgrupp med 
ungdomar som kommer att planera och förbereda hela festivalen. Rekryteringen till 
den gruppen pågår som bäst i skrivande stund. Från Ungdomscentrums sida hoppas 
vi på ett arrangemang som ger positiv PR för vår kommun som barn/ungdoms- och 
kulturkommun!

UKM:s länsfestival till 
Forshaga kommun!

Jan Johansson
Ungdomscentrum

Gode män 
sökes

För information och intresseanmä-
lan, kontakta överförmyndarnämn-
dernas expeditioner under kontors-
tid. Tel: 054-17 20 12 eller 0563-54 
10 10
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Malin Eriksson
Informatör

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

Hudvårdssalong
Anna Ek-Gustavsson

Det är lätt att få ett förtroende för Anna. 
Kanske är det Annas jordnära egenska-
per, hennes ”vanlighet” som hon själv 
uttrycker det samt hennes förmåga att 
läsa av personer, som bidragit till företa-
gets framgångar. 

Anna som numera heter Skinnargård i ef-
ternamn tar emot i en soldränkt salong 
en fredagseftermiddag. Trots att hon 
bytt efternamn är det fortfarande Hud-
vårdssalong Anna Ek-Gustavsson som är 
det fullständiga företagsnamnet, men 
det används sällan, mest på skyltar och 
i trycksaker. Istället går företaget under 
namnet Hudvårdssalongen i Forshaga.

På salongen utförs hudvårdande behand-
lingar, alltifrån kropps- och ansiktsbe-
handlingar till vaxning och borttagning 
av generande hårväxt. Salongen är anslu-
ten till Sveriges hudterapeuters riksorga-
nisation SHR och för att bli medlem ställs 
höga krav på utbildning. Många medlem-
mar innehar hudhygienist- och diatermi-
certifikat, däribland Anna.

Hudvårdssalongen har funnits sedan 
1995. På Storgatan i Forshaga i samma 
byggnad som nu fast i olika delar. De 
första fem åren låg företaget i källaren. 
Fem år senare flyttade företaget in på 
dess nuvarande plats. 
– Trots att man går in från gaveln nu så 
har företaget blivit mer synligt än om 
man jämför med källarlokalen. Här har 
jag skyltfönster till skillnad från tidigare, 
säger Anna.
Och synligare ska hon bli, men mer om 
det senare.

Anna har 20 års branscherfarenhet. Efter 
avslutad gymnasieutbildning flyttade hon 
till Stockholm för att utbilda sig till hud-
terapeut. Efter examen fick hon anställ-

ning hos Suzie Picants salong i Karlstad 
där hon arbetade tre år innan hon fick 
jobb på Selma Spa i Sunne. 
Att hon skulle starta egen verksamhet 
var ingen jättedröm.
– Men det vanligaste är ju att man blir 
egen i slutändan efter några års erfaren-
het. Företagsekonomi är dessutom en 
del i utbildningen. En annan orsak var 
att jag ville jobba på hemmaplan, säger 
Anna som har rötter i Forshaga. Hon be-
rättar om företagsstarten:
– När en kvinna startar företag gör hon 
det försiktigt sägs det och så var det även 
i mitt fall. Jag hade kalkylerat noga och 
beräknat och budgeterat både en och två 
gånger. Jag minns hur jag tog i, i under-
kant och räknade på att jag bara skulle 
ha en ansiktsbehandling om dagen.
Men företaget växte. Snabbt hade hon en 
fast kundkrets med såväl män som kvin-
nor samt såväl inom som bortom kom-
mungränserna.

Att vara egen företagare innebär mycket 
jobb och det är precis som många säger, 
en livsstil. För att ha en överblick över 
företaget sköter Anna alla papper själv. 
Men hon har aldrig känt sig ensam.
– Jag träffar ju kunder varje dag så jag 
känner mig definitivt inte ensam.

2005 gjorde Anna slag i saken och anställ-
de en medarbetare. Jennie Jonsson, en 
jordnära tjej med en härlig värmländsk 
dialekt. Hon valdes ut med omsorg. Dels 
skulle hon passa in i företaget dels passa 
in hos Annas kunder.
– Man strävar på själv alldeles för länge 
av ren feghet egentligen, men jag är jät-
tenöjd, säger Anna.

Att vara egen företagare innebär ofta 
långa dagar. I regel jobbar Anna 12 tim-
mar om dagen. Klockan 8 på morgonen 

finns hon på plats för att göra lokalerna 
redo för dagens behandlingar. Runt 9-ti-
den anländer den första kunden och där-
efter avlöser behandlingarna varandra. 
Lunchen äter hon på plats för att kunder 
inte ska behöva mötas av en stängd dörr 
eller en telefonsvarare mitt på dagen. 
När sista kunden har gått ägnar sig Anna 
åt bokföring innan hon går hem. 

Arbetet är aldrig enformigt. De olika be-
handlingarna varierar i tid och ser olika 
ut beroende på kundernas behov. 

Vi börjar prata marknadsföring. Anna 
tror på att synas i en mix av medier och 
nämner TV-reklam, radioreklam och an-
nonser och tillägger också vikten av att 
synas trots att man är fullbokad. Dessut-
om har hon under åren fått redaktionellt 
genomslag i dagstidningar, vars reportrar 
blivit tipsade av nöjda kunder. 
– De viktigaste reklampelarna är kunder-
na, säger Anna. 

Mitt i Centrum-flytt
I november är det dags för företaget att 
slå ytterligare en milstolpe i marken. Då 
lämnar salongen det blå huset på Stor-
gatan för nya lokaler i Mitt i centrum. 
De två behandlingsrummen kommer att 
utökas till tre där det tredje kommer att 
hyras ut till kompletterande verksamhet. 
Anna avslöjar också att inredningen kom-
mer gå i vitt och björk samt enligt läran 
feng shui och förklarar orsaken till flyt-
ten såhär:
– 45 kvadratmeter börjar bli ganska 
trångt nu. I mitt i centrum hamnar jag 
ju mitt i prick!
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I år kommer vår åk 6 att göra en egen tid-
ning. De kommer att få göra två stycken 
tidningar under hösten och två under vå-
ren. Höstens faktatema kommer att vara 
Världsreligionerna och vårens Svensk 
Historia mellan 1600-1800-talet. Därutö-
ver kommer eleverna att skriva om egna 
intressen. Vi kommer eventuellt också 
skicka artiklar till kommunkontakten.
Anledningen till tidningsverksamheten 
är ett långtgående arbete som startades 
redan i åk.3 med att träna eleverna i att 
läsa och kritiskt granska tidningsartiklar 
av Cecilia König. 
I åk 5 började de att själva skriva artik-
lar utifrån olika rubriker och nu är det 
dags att gå ett steg vidare i den proces-

Dejeskoleelever gör egen tidning

sen dvs. göra helt egna artiklar utifrån 
de etiska principer som gäller för allmän 
publicering. Eleverna kommer härmed 
att vara journalister, författare, redige-
rare, tidningsredaktörer och säljare. De 
kommer vara insatta i tidningsprocessen 
från idé till färdigt resultat. De ämnen 
som ingår är svenska, religion, historia, 
och samhällskunskap. Därutöver tränas 
eleverna i samarbete, planering, organi-
sation, kritisk blick, ansvar och självför-
troende. Blir ni uppringda under året, så 
vet ni. Det är några av våra journaliste-
lever som vill skriva om något.

Ett sådant här projekt kräver en hel del 
arbete utöver det vanliga. Det måste 

Att arbeta entreprenöriellt på mellanstadiet
planeras noga, annars är risken för kaos 
stor i klassrummet. Därför använder jag 
mig av en speciell organisationsmodell 
som går under namnet Enneagrammet. 
Egentligen är det så att varje punkt i 
cirkeln är också ett enneagram. Därmed 
blir det lättare att förutse även i de små 
stegen när vi behöver styra upp arbetet 
och när vi kan har större ramar för elev-
erna.

Modellen är framför allt avsedd för oss 
som leder arbetet.

Elisabeth Eriksson, Cecilia König
Lärare/handledare

Dejeskolan

Arbetsmodell: Cirkeln beskriver den fysiska tiden medsols. Triangeln be-
skriver målet med verksamheten. De inre linjerna beskriver den inre pla-
neringen, tankeförloppet, som behövs ta hänsyn till vid de olika fysiska tid-
punkterna. Triangelspetsarna indikerar de kritiska tidpunkter i en process 
där det finns stor risk för arbetet att ta en annan väg än avsedd. 

Textning nybörjarkurs, tis 9 okt och 23 okt 
kl:18.30 - 21.30 Anmälan till Carina Forshaga 
Färg tel:054 87 01 89 
 
En smak av EU, heldagsseminarium 3 okt
Mera info finns på vår hemsida www.fkff.se

Aktellt utbud för Forshagas 
kvinnliga företagare:

Deltagande i ovanstående gäller samtliga kvinnliga 
företagare i kommunen. Du som vill bli medlem i fören-

ingen eller ge förslag som utvecklar kvinnligt företa-
gande i samverkan med andra kan kontakta:

Kristina Karlsson ordf. Telnr. 0552-320 00 
Kerstin Axelsson kassör  Telnr: 054-87 33 76 

Anette Edqvist sekr. Telnr 0552-104 24  
  

Tävling!

Vinn biobiljetter

Har du ett bra förslag på vad Forshaga kommun ska ha 

som kommunsouvenir/minnesgåva? Gåvan ska tydligt 

visa att den kommer från en barnkommun i Värmland. 

Tävlingen pågår t o m 31 december 2007 och det bästa 

förslaget belönas med biobiljetter.

Skicka ditt förslag tillsammans med dina kontaktuppgif-

ter till kommun@forshaga.se
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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

Konsumentrådgivningen hjälper till med 
många sorters konsumentfrågor men det 
finns även fyra opartiska rådgivningsby-
råer som ger gratis förköpsinformation, 
vägledning och hjälp. Rådgivningsby-
råerna arbetar med olika områden och 
som konsument kan man kontakta dem 
direkt. 

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.

I meddelande från Energimyndighe-
ten varnar man för falska energiråd-
givare. Ett flertal energirådgivare, 
bland dem Jenny Ohlsson kommunal 
energirådgivare i Kristinehamn, har 
fått samtal från kommuninvånare som 
varit fundersamma. Försäljarna ringer 
upp och påstår sig samarbeta med den 
kommunala energirådgivningen. Där-
efter erbjuder de sig att komma på 
hembesök för att utföra en kostnadsfri 
energirådgivning. Vid ”rådgivningen” 
visar det sig att de i själva verket är 
försäljare.
 
Tänk på att de kommunala energi-
rådgivarna inte bedriver uppsökande 
verksamhet, d.v.s. de ringer inte upp 
kommuninvånarna för att erbjuda dem 
rådgivning. Dessutom ska kommunal 
energirådgivning alltid vara opartisk 
och aldrig ha syftet att försöka sälja 
något.

Behöver du 
konsumentråd?

Konsumenternas bank- och finansbyrå:
Tfn: 08/24 30 85 (mån-fre kl. 9-12)
www.konsumentbankbyran.se 

Konsumenternas elrådgivningsbyrå:
Tfn: 08/522 789 50 (mån-fre kl. 9-12)
www.elradgivningsbyran.se 

Konsumenternas försäkringsbyrå:
Tfn: 08/22 58 00 (mån-fre kl. 9-12)
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas Tele-och Internetbyrå:
Tfn: 08/522 767 00 (mån-fre kl. 9-12)
www.ktib.se

Fyra opartiska råd-
givningsbyråer:

Varning för falska 
energirådgivare!

Bertil Ahlin, 0554-194 12
Kåre Arvidsson, 0554-193 75

Energirådgivningen
Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

Tips från Rådrummet i Karlstad:

Intresset för odling är stort i Sverige just 
nu och även den som inte har en trädgård 
vill kanske odla grönsaker och blommor. 
I Forshaga kommun finns för närvarande 
varken kolonilotter eller odlingslotter. 

Skillnaden mellan kolonilott och odlings-
lott är att på kolonilotten finns byggrätt 
för mindre hus. På odlingslotten får man 
däremot inte bygga annat än till exem-
pel drivbänkar eller förvaringslådor för 
trädgårdsredskap. Det som är aktuellt 
för Forshagas del är att anordna odlings-
lotter. Vi undersöker därför intresset för 
detta hos er som bor i lägenhet och vill 
odla mer än vad som får plats i balkong-
lådor.

Bor du i lägenhet och vill odla?

Idén är att kommunen utser plats för 
odlingslotter, drar fram sommarvatten 
samt ser till att området är bra för od-
ling genom att grovbearbeta marken och 
om nödvändigt fylla på matjord. Lämplig 
kommunal mark för odlingslotter finns i 
närheten av hembygdsgården i Forshaga 
samt på Tjusbol i Deje. 

En förutsättning för att kommunen ska 
anordna odlingslotter är att en intresse-
förening, en odlarförening, bildas. Skä-
let till detta är att kommunen behöver 
en grupp att diskutera med om utform-
ning av odlinslotterna, regler, eventuella 
avgifter med mera. 

Om du bor i lägenhet och är intresserad 
av att ha en odlingslott, hör av dig till 
kommunen. 

Kontaktperson är Lars-Åke Svensson, tek-
nisk chef, telefon 054-172033. E-post: 
lars-ake.svensson@forshaga.se.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Odlingslotter kan bli aktuellt i Forshaga kommun
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”LEK PÅ IS” är en skridskoskola som drivs 
i Forshaga IF:s regi för pojkar och flickor. 
Skridskoskolan under säsongen 2007/2008 
vänder sig till barn födda -01 och yngre 
men ger även plats för äldre barn som 
vill prova på. Alla som vill vara med är 
välkomna till Ängevi ishall på söndagar 
med klockan 10

Efter ett minskat intresse för skridsko-
åkning bland barn i början av 2000-talet 
och allt större rekryteringssvårigheter 
till ishockeyverksamheten startade Fors-
haga IF hösten 2003 en skridskoskola med 
konceptet ”LEK PÅ IS”. Konceptet bygger 
på lek och utan åldersgränser, vilket gör 
det möjligt för alla barn att prova på och 
lära sig åka skridskor. Även om skolan i 
första hand riktar sig till sexåringar finns 
ingen övre eller nedre åldersgräns.

Genom inlärning och utövning av skrid-
skoåkning ges barnen en bra möjlighet 
att träna och förbättra sin balans, mo-
torik, koordination och fysiska status. 
Skridskoåkning är en bra fysisk aktivitet, 
men framförallt en rolig aktivitet!

Verksamheten växer
Verksamheten har utökats sedan star-
ten då det var 4-5 ledare på isen och i 
snitt ca 25 barn/tillfälle. Förra säsongen, 
2006/2007, var det 9 isledare och i snitt 
ca 55 barn/tillfälle. Då bildades också en 
föräldragrupp som hjälpte till med olika 
saker runt skridskoskolan. I år är vi 12 
isledare och en föräldragrupp som be-
står av 8 personer. Ledarinsatserna inom 
skridskoskolan är ideell och alla som vill 
hjälpa till är välkomna.

Eftersom en allt större andel av de barn 
och ungdomar som tränade ishockey 
i Forshaga IF kom från våra grannkom-
muner i början av seklet är det idag en 
omvänd fördelning. Vi ser en förändring 
i andelen barn från vår egen kommun, 
som idag är fler än de utifrån, fördelning 
ca 60 % Forshaga kommun, 40 % övriga. 
Medan andra ishockeyföreningar pratar 
om ”kris” i sin rekrytering har Forshaga 

IF:s koncept inom skridskoskolan vänt en 
negativ trend på flera sätt. Att intres-
set ökar för skridskoåkning ger också ett 
ökat intresse att delta i ishockeyverk-
samheten. 

Både pojkar och flickor
Skridskoskolan har mestadels bestått av 
pojkar men antalet flickor ökar. Förra 
säsongen 06/07 var ca 25% av alla som 
provat en eller flera gånger flickor. Finns 
intresset för att fortsätta inom ishock-
eyverksamheten är det idag tillsammans 
med pojkarna men finns nog stort intres-
se kanske det på sikt kan resultera i en 
tjejverksamhet i någon form.

Verksamhetens upplägg
Barnens skridskoutveckling gör att de 
delas upp i två grupper, de som behöver 
hjälpmedel i form av ställningar, koner, 
små målburar etc. för att hålla balansen 
och de som inte behöver hjälpmedel. 
De som behöver hjälpmedel har en zon 
och 5-6 ledare till förfogande. För denna 
grupp är det med fördel om föräldrar är 
med och hjälper till på isen. De som inte 
behöver hjälpmedel har två zoner och 5-
6 ledare för olika aktiviteter och lekar. 

Verksamhetens första fyra veckor sker 
utan klubba för att öva grunder i balans 
och åkställning utan att använda klubban 
som hjälpmedel. Första tillfället med 
klubba är 28 oktober. Därefter används 
klubba i begränsad omfattning för att 
huvudsyftet ska uppnås. På den del av 
banan som barnen behöver hjälpmedel 
används inte klubba alls under säsongen. 
Ha tålamod med barns skridskoutveck-
ling, vissa lär sig snabbt medan andra be-
höver längre tid. Vi rekommenderar en 
kombination av skridskoskolan, allmän-
hetens åkning och andra tillfällen för att 
utveckla skridskoåkningen. 

Utrustning
Viktigt och helt obligatorisk är kraven på 
utrustningen. För att få delta ska hals-
skydd och ishockeyhjälm med galler 
(tejp med namn på hjälmens framsida) 

användas. Både tröjor och klubbor finns 
att låna, men inte i obegränsade uppla-
gor. Nytt för i år är att vi även har viss 
utrustning för utlåning samt försäljning 
av begagnad utrustning. Lån av utrust-
ning är till för att barn ska få en möj-
lighet att prova verksamheten utan att 
det ska kosta en enda krona. Dels är syf-
tet att nå de som tycker att det blir för 
dyrt men också att nå barn som kommer 
från andra kulturer. Detta förutsätter att 
det skänks skridskor, hjälmar med galler, 
halsskydd etc. i små storlekar till skrid-
skoskolans verksamhet. Föreningen har 
idag inte resurser att köpa in för utlåning 
men har ett bra samarbete med Forshaga 
Idrottsskola som möjliggör viss utlåning. 
All utlåning och försäljning bedrivs i ca-
feterian på Ängevi och sköts av föräldra-
gruppen i samband med verksamheten.

När, var och hur?
Årets verksamhet startade söndagen den 
30 september och fortsätter till mitten 
av mars med uppehåll vecka 51 och 52. 
Tiden är klockan 10 och pågår en timma. 
Föranmälan krävs inte, det är bara att 
komma och prova. Kostnaden är, efter en 
prövoperiod på 2-3 veckor, ett medlem-
skap i Forshaga IF som kostar 100 kr/per-
son eller 250 kr/ familj.

Information finns på Forshaga IF:s hem-
sida: www.forshagahockey.se. Under 
rubriken ungdom finns skridskoskolan 
upplagd med all information om verk-
samheten. En aktivitet som nu blivit en 
tradition är en uppvisning i samband med 
en hemmamatch för A-laget. Där får bar-
nen, i en periodpaus visa upp vad de lärt 
sig. En aktivitet som blivit uppskattad 
från både barn, föräldrar och förening. 
Uppvisningen den här säsongen sker un-
der november månad.

Skridskoskolan ”LEK PÅ IS” har verksam-
het på söndagar mellan kl 10-11.

”Lek på is” har startat

Stefan Owesten
Isledare för ”LEK PÅ IS”

Populär skridskoskola lockar fler och fler
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En grupp med tolv pensionärer läste om 
Estland och ganska snart var vi överens 
om att göra en resa. Tack vare Stig Björk-
lund, som har stor kunskap om Estland 
och förbindelser med Estniska pensionä-
rer blev vi bjudna att träffas i Tallinn och 
Rakvere.

Vi lyckades samla en grupp med 33 per-
soner till avresedagen den 9 augusti. 
I Karlstad sammanstrålade vi med ett 
30-tal H.R.F-medlemmar och ett 30-tal 
norrmän från Hedmarks fylke.

På morgonen den 10/8 var vi framme i 
Tallinn. Där väntade två estniska pen-
sionärer för att följa med oss på bussen 
till Rakvere 90 km österut mot Narva. 
Vid ankomsten besökte vi Väveri ”Liinia” 
som har samarbete med Klässbols Väveri 
i Arvika. Det ägs av ester och har 57 an-
ställda. Vid förfrågan om löner förklarade 
en av de anställda att genomsnittslönen 
i Estland är omkring 3.800 EKR per må-
nad och att dit hade dom långt kvar. (En 
pension ligger på 3.500 EKR efter att ha 
jobbat i 40 år.) Vi fick naturligtvis handla 
av deras alster.

Därefter skulle vi upp till Rakvere Castle. 
105 trappsteg i 30 graders gassande sol. 
En del av gruppen åkte med bussen upp. 

Spännande resa till Tallinn
Där väntade mottagning av stadens vice 
borgmästare och Tiia Sihver, som jobbar 
på socialministeriet. Man flaggade med 
svenska flaggor och sköt en kanonsalut 
till vår ära. Därefter följde en lunch 
med äkta estnisk mat. Vi överräckte ett 
bordsstandar från PRO i Deje och nålar 
från Forshaga kommun samt andra små 
gåvor. Det var en fantastisk dag.

På kvällen samlades vi med våra inbjud-
na gäster från Estland i TV-tornet i Tal-
linn. Vi åt en utsökt middag i matsalen, 
som låg på 21.a våningen med en otrolig 
utsikt över hela Tallinn och långt ut över 
havet. Vi såg solen dala ner över staden. 
Tornet som är 314 meter högt byggdes 
1980. Ordföranden för Estlands PRO Val-
dek Mikkal höll välkomsttalet. Han var 
intresserad av samarbete med Sverige 
likaså reportern för deras tidning ”Vide-
vik”. Vi överlämnade 5 st rollatorer. En 
rollator är mycket kostsam för en pensio-
när i Estland. Vi överlämnade även stan-
dar från Forshaga kommun och PRO.

Sista dagen den 11 augusti kl 9 var det 
dags för rundtur i Tallinn. En ung flicka 
som talade utmärkt svenska berättade i 
tre timmar om staden. Även då ställde 
våra värdar upp under hela dagen. Gui-
den informerade oss om att skatten i 

Estland 22 % av lönen oavsett inkomst. 
Av detta går 13 % till sjukvård och 10 % 
till pensionärer. Sjukvård, medicin och 
skolundervisning är fri. I Tallinn kostar 
en lägenhet astronomiska summor. En 
pensionär bor ofta med sina barn för att 
klara ekonomin.

När vi på eftermiddagen, ganska möra 
i kroppen, tog farväl av våra estniska 
värdar, önskade nog alla att vi skulle ses 
igen. Själv vill jag tacka alla medrese-
närer för den fina sammanhållningen på 
resan och för att alla hjälptes åt att göra 
det möjligt så att allt gick i lås.

Vera Klarström
PRO-föreningen Forshaga

Vi var ett glatt gäng från Forshaga PRO 
som läst en kurs om södra Gotland under 
våren. Den 1 september följdes kursen 
upp med en resa. Vi startade kl. 5.00 på 
morgonen och kom fram till Björklunda 
pensionat på kvällen där vi mottogs med 
en välkomstbuffe.
2:a dagen besökte vi Nisseviken och fick 
också se en vindkraftspark och en vin-
odling. Vi besöker en fårgård i Havdhem 
där vi kunde köpa fina ullprodukter och 
fick chansen att se en fårvallning. På e.m 
besöker vi en samlares gömmor och får 
titta in i ett fantastiskt hem. Vi besöker 
Lagerlingen som var ett interneringslä-
ger för flyktingar under 2:a världskriget. 
Kvällen avslutades med en rosenafton.

Spännande resa till Gotland

3:e dagen besöker vi Öja kyrka, och fär-
den går söderut till Hoburgsguben där vi 
får en lammgryta och en fin utsikt över 
havet. På e.m besöker vi fågelmålarn 
Lars Jonsson och ett Naturium. På kväl-
len äter vi middag i ett änge och testas 
på Gotlänska språket.
4:e dagen besöker vi en medeltidsgård, 
och senare blir det en utflykt till Närs-
holm där vi har chans att hitta fina fossi-
ler, titta på sjöfågel och njuta av havsut-
sikten.Vi äter lunch i Burs och får senare 
en guidad rundtur i socknen. Kvällen av-
slutas med lammgrillning och Gotlands-
dricka.
5:e dagen startar vår hemresa men vi får 
först en guidad rundvandring innanför 

murarna i Visby och vi besöker Katolska 
kyrkan och Botaniska trädgården innan vi 
beger oss till hamnterminalen.
 
Ett varmt tack till Astrid och Georg Hall 
för den fina resan.

Text och foto
Lisbeth och Sandor Budai

På väg till Rakvere Castle
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

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

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.  

Vecka 41 (8 oktober-14 oktober)
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Soppa.
Tisdag: Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt.
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk.
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt.
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan.
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk.
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse.  

Vecka 42 (15 oktober-21 oktober)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm, mjölk.
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag:  Kålpudding, 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 43 (22 oktober-28 oktober)
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 44 (29 oktober-4 november)
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: Helgmatsedel.
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp.  

Vecka 45 (5 november-11 november)
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 40 (1 okt-5 okt)
Mån: Chili con carne, ris 
Tis: Skinkfrestelse
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Tor: Panerad fisk, stuvad spenat, potatis
Fre: Korv, potatismos

Vecka 41 (8 okt-12 okt)
Mån: Kycklingsnitzel, ris, sås
Tis: Fiskgratin, potatis 
Ons: Kreolsk gryta med kyckling, ris
Tor: Stekt fläsk, mild löksås, potatis
Fre: Nachos/Wraps, salsasås

Vecka 42 (15 okt-19 okt)
Mån: Rösti, lingonsylt
Tis: Lasange
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Tor: Fisk, potatis, kall sås
Fre: Hamburgare, potatismos

Vecka 43 (22 okt-26 okt)
Mån: Fläskpannkaka, lingon
Tis: Stek, pepparrotssås, potatis
Ons: Ugnfärs/kålpudding, potatis, lingon
Tor: Risgrynspudd, saftsås, köttpålägg,  
       frukt
Fre: Fläsklägg, rotmos, senap

Vecka 44
HÖSTLOV
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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

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

Kramar och krångel
Ingelin Angerborn

Jag har blivit kär igen! 

Så skriver Johanna i sin 

dagbok den 26 januari. 

Nästan precis likadant skriver Emma i sin. 

Emma och Johanna är bästisar. De träffas 

nästan varje dag och har börjat på cirkus-

skola ihop. Där finns också Rasmus. Den su-

persöta killen med världens finaste leende. 

Och tro det eller ej… Emma och Johanna 

har blivit kära i samma kille – igen.

Snabba cash
Hatet, drivet, jakten
Jens Lapidus

I Stockholms undre värld 

finns inga poliser, där rege-

rar andra makthavare. El-

ler rättare sagt, psykopater utan hämningar 

härjar fritt på alla nivåer i samhället. Från 

salongerna på Östermalm till höghusen i 

förorterna. Från klubbarna runt Stureplan 

till bordellerna där flickor från Östeuropa 

hålls fångna.

JW är Stureplanskillen som säljer kokain till 

stekarna på de hetaste ställena. Han gör vad 

som helst för att nå dit han vill. Men hans 

historia håller på att komma ikapp honom.  

Jorge är latinon som går iland med en osan-

nolikt tjusig rymning från Österåker. Ingen 

kan k-branschen lika bra som han. Men han 

vill inte sälja längre.

De fattigas bankir
Muhammad Yunus

Att läsa De fattigas 

bankir ger inspiration 

och lust att vända upp 

och ner på det mesta. 

Det är ju så mycket som 

står i vägen för det som 

är klokt och rätt och så få som orkar hela 

vägen. Muhammad Yunus trotsar allt det vi 

tror oss veta om professorer i nationaleko-

nomi. Han kallar sig hellre social entrepre-

nör än ekonom. 

I motsats till stereotypen ifrågasätter han 

det tidigare självklara, skapar enorm för-

ändring och stannar inte upp inför det 

omöjliga. Boken förklarar varför han har 

förtjänat sitt Nobelpris.

Mrado sköter indrivning och penningtvätt 

åt bossen Radovan. Han drömmer om ett 

bra liv för sig och sin dotter, men det ligger 

riktigt långt borta. Den kriminella världens 

egen logik för de tre samman, och det kan 

bara sluta på ett sätt: en kamp om liv och 

död. Och varför, egentligen? För snabba 

cash.

17 september - 12 oktober
Akvarellutställning på Forshaga biblotek 
”Från fyra årstider” av Elisabeth Magnusson

5 oktober Kl 19.30 
Innebandy, damer div. 2, Forshaga GS 86 
- Grums IBK Grossbolshallen

7 oktober Kl 10-12 
Tipspromenad vid Skidstugan, Deje Varje 
söndag mellan 26/8-28/10 med start mellan 
kl 10-12

7 oktober Kl 14 
Bingo på Ängevi IP, Forshaga 

12 oktober Kl 19.30 
Innebandy, herr div. 2, Forshaga GS 86-Skatt-
kärrs IK Grossbolshallen

14 oktober Kl 14 
Drive In Bingo, Östra Deje Tallmovallen

14 oktober Kl 10-12 
Tipspromenad vid Skidstugan, Deje Varje 
söndag mellan 26/8-28/10 med start mellan 
kl 10-12 

14 oktober Kl 16-20 
Gruppspel innebandy SM Flickor 14, Forshaga 
SM gruppspel för flickor 14 i Grossbolshallen 
mellan GS 86, Munkfors och Hagfors.

14 oktober Kl 9-16 
Gruppspel Innebandy SM Pojkar 14, Forshaga 
SM gruppspel för pojkar 14 i Grossbolshallen 
mellan GS 86, Munkfors, Råda och Skoghall.

16 oktober - 8 november
Konstutställning på Forshaga bibliotek Alster 
gjorda av: Annica Röhs och Berit Bergqvist.

19 oktober Kl 19 
Nävgrötskalas på Forshaga hembygdsgård

20 oktober 
”Jazz i Världsklass”, Deje Folkets Hus För 
mer information ring 0552-10084

21 oktober Kl 10-12 
Tipspromenad vid Skidstugan, Deje Varje 
söndag mellan 26/8-28/10 med start mellan 
kl 10-12 

21 oktober kl 14 
Innebandy, herrar div. 2, Forshaga GS 86-
0302 Innebandy Grossbolshallen

27-28 oktober 
Tomtehâlja i Halla, Deje
Mängder av olika aktiviteter för barnen, det 
blir underhållning, marknad och loppis. 

27 oktober Kl 9-16 
Gruppspel innebandy SM Pojkar 16, Forshaga 
SM gruppspel för pojkar 16 i Grossbolshallen 
mellan GS 86, Skoghall, Örnen och Örebro.

27 oktober Kl 10-12 
Klädbytardag på Forshaga missionskyrka. 
Inlämning av kläder sker den 26 oktober mel-
lan kl 18-20

28 oktober Kl 10-12 
Tipspromenad vid Skidstugan, Deje Varje 
söndag 26/8-28/10 med start mellan kl 10-12

28 oktober Kl 18 
Evenemang på Forshaga missionskyrka: Soppa 
och bröd för dagen som kommer

28 oktober Kl 17-20.30 
Forshaga PRO-dans
Hasse Peters på Forshaga Folkets hus In-
träde: 70:- Knyt 

2 november Kl 19.30 
Innebandy, damer div. 2, Forshaga GS 86 - NB 
87 Grossbolshallen

3 november Kl 14 
Innebandy, herrar div. 2, Forshaga GS 86 
- IBK Pantern Grossbolshallen
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Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 2 och sista sidan

Fabian Westman Filip Hagström

Hugo Haglund Inez Klasson Isaac Hast

Isak Drugge Isak Mörtsell Leo Nyberg

Emmie Johnson
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Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 2 och 19

Linus Brask Matilda Andersson

Rasmus Persson Tara Abdullahi Hussein Theo Gregebo

Leo Strömvall

Cykeldagen
Sörgårdens brödhjul var mycket populärt

Skivedsskolans 
egen dag
Onsdagen den 19 sep-
tember anordnade 
Skivedsskolan, för 
femte året, Skiveds-
skolans Dag. Förra året 
hade Forshaga Idrottssko-
la istället sin kick-off. Elever, 
föräldrar och personal har planerat 
och genomfört en mängd aktiviteter så 
som teaterar, lotterier, loppis, bokför-
säljning, caféer, ridning mm. Pengarna 

som kommer 
in har tidiga-
re år använts 
till att utrusta 

skolgården. 
Denna gång kom-

mer pengarna att an-
vändas till studiebesök och 

gemensamma upplevelser för eleverna.

Personalen på Skivedsskolan

För sjätte året i rad uppmärksammade 
kommunen europeiska trafikantveckan 
ur miljö/friskvårds/trafiksäkerhetsper-
spektiv. I år genom bl.a. en cykel- och 
motionsdag för skolor och allmänhet. 
Över 300 elever (rekord!) deltog under 
cykeldagen. Cykelorientering och mo-
tion i Deje Sport och simhall var några 
av aktiviteterna.


