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Från 1 januari 2008 blir Deje Folkets hus 
Kulturhuset Brogatan 11 i Deje – kanske 
under ett annat namn, men det får vi 
återkomma till! 

Brogatan 11 får en profil, som vänder sig 
till det uppväxande släktet i åldrarna 0 till 
20 år, men aktiviteter för vuxna kommer 
att fortsätta.

Biblioteket kommer att byggas om och 
utrustas med mer av andra medier som 
tidskrifter, serier, musik-cd, böcker på CD 
och i mp3-format, filmer, tv-spel mm. En 
mediejukebox kommer att köpas in och 
gör det möjligt för låntagarna att låna 
musik, film och ljudböcker direkt i sin 
mp3-spelare, telefon eller handdator. 
Datorer med Internet kommer att finnas 
både för barn och vuxna.

Släktforskningen kommer att lokaliseras 
tillsammans med lokal och värmländsk 
litteratur och andra attribut, som leder 
tankarna till gången tid, vår del av kul-
turarvet.

Gemensam reception
Förhoppningen är att bygga om entrépla-

Kulturhuset i Deje - inte bara för unga!

net till en modern cafeteria och gemen-
sam reception, som utgör hjärtpunkten 
i huset. KommunTeknik har dessutom en 
plan för ombyggnad av ventilationen, gol-
vet i andra våningens serveringslokal samt 
andra renoveringar.

Frågan om ”Gårń s” eventuella flyttning i 
huset skall diskuteras vid ett möte med 
ungdomarna, som liksom flera andra grup-
per Deje-bor har efterfrågat ett allmänt 
stormöte om kulturhusets framtid.

Alla sinnen och former
Ledstjärnan för Kulturhuset i Deje är att 
här kan man jobba med alla sinnen och 
former: klassisk musik för bebisar, mo-
gendans, ungdomars ekonomi, kan jag 
måla?, musikskapande och lyssnande, 
göra film och se film, hur fixar jag ett 
schysst mellanmål?, street-dance, släkt-
forskning, teater (skapa, se och sminka), 
viktiga hockeymatcher på storbilds-TV, 
jazzkvällar, författarbesök, skrivarverk-
stad, slöjdande, värdegrundsfrågor, stick-
ning, sagostunder, utställningar, debatter 
eller ”bara vara” ensam eller tillsammans! 
I samråd med studieförbunden i kommu-
nen/länet kommer olika program, cirklar, 

kurser eller grupper att kunna utformas i 
samarbete med besökarna i huset!

Samråd och stormöte
Vi har redan nu haft samråd med Deje 
Folkets hus-förening, PRO, Ungdomscen-
trum, Dejeskolan, Forshaga-Akademin, 
ABF, Vuxenskolan och Studiefrämjandet 
samt Ungdomsrådet, men är självfallet 
öppna för ytterligare synpunkter!

Vid Seklingnatta den 10 november kom-
mer en liten information i kombination 
med enkätfrågor att delas ut. Läs, ge syn-
punkter och lämna in till Deje Folkets hus 
så träffas vi i ett stort möte om Kulturhu-
sets framtid den 21 november kl. 18.30!

Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

054-17 20 79
ulla.henriksson@forshaga.se

Ska bli en plats där man jobbar med alla sinnen och former  

Läs mer:

Läs mer om aktiviteterna i 
Deje Folkets hus i reportaget 
om PRO-danserna på sidan 9

Kommunen och Försäkringskassan 
sluter samtjänstavtal -
det första av sitt slag i Värmland
I våras flyttade Försäkringskassan sin kundmötesplats i Forshaga till kom-
munens reception. Försäkringskassans personal har då funnits på plats en 
dag varje vecka. Med det samtjänstavtal som regeringen nu har skrivit 
under kan de som besöker Försäkringskassan i Forshaga få hjälp med blan-
ketter och information från kommunens personal alla vardagar. 

Försäkringskassan tillgänglig alla vardagar
Man når då Försäkringskassan under de tider som kommunens reception är 
öppen. För de ärenden som kräver handläggning och djupare kompetens 
kan kommunens personal hjälpa till att boka besök till Försäkringskassan.  
– Det här är ett sätt att ge bättre service på en mindre ort. Jag är mycket 
glad att Forshaga kommun har velat driva det här arbetet, säger Per-Olov 
Mörn länsdirektör Försäkringskassan Värmland.
– Tillsammans ser vi till att hålla god kvalité på service i kommunen. Ett 
samarbete och vårt kommunala stöd kommer att innebära förbättrad ser-
vice gentemot våra medborgare, något som vi ser mycket positivt på, säger 
kommunalrådet Angelica Rage.

Fakta samtjänstavtal: 

Kommunen kommer hjälpa Försäkringskas-
sans kunder med att:
- kontrollera att blanketter är rätt ifyllda 
- lotsa Försäkringskassans kunder till 
självbetjäningstjänster på Internet och till 
telefonkundtjänst
- förmedla kontakt mellan kunder och För-
säkringskassans personal för bokade besök

Det kommer inte vara möjligt för kommu-
nens medarbetare att:
- fatta beslut i Försäkringskassans ärenden
- lämna info om ersättningsstorlek och 
utbetalningsdag
- lämna info om vilka handlingar Försäk-
ringskassan har i ett ärende
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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

7 november
8 december

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

22 okt
26 nov

28 jan
3 mars
7 april
19 maj
18 aug
22 sept
27 okt
1 dec

7-8 nov
12-13 dec

13-14 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
8-9 okt
12-13 nov
17-18 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Forshaga kommun är duktig på att besvara e-post snabbt. Det visar en undersökning 
som magasinet PC för alla har gjort. Tidningen skickade ut en enkel fråga till kommu-
nens officiella brevlåda. Svaret kom efter sex minuter. Därmed hamnade Forshaga på 
åttonde plats av Sveriges 290 kommuner. 

I Forshaga är det åtta tjänstemän som har tillgång till kommunens brevlåda. Kommun-
ledningskontorets registrator Maj-Britt Westlund har det övergripande ansvaret.
– Det är jättekul att vi hamnade högt på listan. Vi försöker stämma av kommunens 
brevlåda med jämna mellanrum. Om frågan är enkel, som det var i det här fallet så 
brukar vi svara fort, säger hon. 

Och om frågan är svår?
– Då tar det förstås lite längre tid. Men vi är alltid noggranna med att informera frå-
geställaren om vad vi gör med frågan, till vem eller till vilken avdelning vi har skickat 
mejlet till, säger Maj-Britt Westlund.

Malin Eriksson

Forshaga kommun sn   bb på e-post@

Utgivningsplan 2008

Det är mycket positivt som händer i vår 
kommun. En del kan dock fortfarande bli 
bättre. Exempelvis behöver vi fler entre-
prenörer kopplade till besöksnäringen. 
Genom kommunen ringlar sig Klarälvsba-
nan och i Klarälven hoppar många glada 
laxar. I alla våra sjöar finns fiskar som 
skulle kunna glädja många fler än idag. 
Men vem vill tjäna pengar på dessa till-
gångar? 

Sunne och Torsby har kommit långt i tu-
rismutvecklingen enligt en konsultrapport 
som nyligen presenterats. Nu är det dags 
för oss att ta upp kampen. Kommunens 
tjänstemän kan utveckla turismens för-
utsättningar men entreprenörerna får ta 
sig an affärerna. Vi har dock några goda 
exempel: Forshaga Akademien och ett an-
tal verksamheter i anslutning till frisko-
lan, verksamheterna vid Bergsgården och 
Dömle Herrgård. Det finns fler exempel 
men entreprenörerna behöver bli fler.

Besökare tycker om vår kommun. Jag är 
övertygad om att många skulle köpa upp-
levelser här. 
Har du några idéer som du vill utveckla? 
Ta gärna kontakt med Forshaga Företa-
garcentrum, Turismchefen eller till un-
dertecknad.

Något annat som också kan bli bättre är 

toleransen mellan 
hyresgäster. Alla vill 
väl ha rent i trapphu-
set, rent i tvättstugan, 
tyst (tystare) efter kl 
22.00, känna trygghet 
i omgivningen och mötas 
av ett leende. Helt rimliga 
önskemål som alla måste 
sträva efter att leva upp till. Det finns för 
all del irritation mellan villaägare också. 
Det handlar då oftast om illa skötta vil-
latomter. Ibland blir till och med vårt mil-
jökontor inblandat.

Det här var två utmaningar för en ännu 
bättre kommun. I båda fallen handlar det 
om att bestämma sig och våga pröva. Mod 
att våga pröva sina vingar som entrepre-
nör eller modet att knacka på hos gran-
nen, bjuda på en kopp kaffe och försöka 
lösa problemet. Ibland funkar inte ”kaf-
fetricket”, då måste man ta kontakt med 
hyresvärden och be om ett möte med alla 
berörda parter närvarande. Man löser 
inga problem genom att prata OM gran-
nen utan endast genom att prata MED 
grannen.
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Den rosa kampanjen. Under vecka 23 och 
24 i juni månad genomfördes en massiv 
informationskampanj mot langning till 
minderåriga. Forshaga var en av 10 kom-
muner i Sverige som fick erbjudandet om 
att delta i denna kampanj. 

I grundförslaget skulle vi samarbeta med 
Karlstad. Av olika anledningar drog sig 
Karlstad ur kampanjen under förberedel-
searbetet vilket medförde att Forshaga 
även fick ta del av det informationsma-
triel som skulle gått till Karlstad. Därav 
mängden affischer.

En av anledningarna till att vi fick detta 
förmånliga erbjudande var att alko-
holkommiten har varit på besök i Fors-
haga och gett beröm åt det förebyggande 
arbete som bedrivs. Samverkanspartners 
i kampanjen har varit polisen och alko-
holkommiten. Totalt 350 affischer och 5 
reklampelare samt radio- och tv-inslag 
samt att polisen hade en separat tipstele-
fon under kampanjveckorna, var de insat-
ser som gjordes.

99 % uppmärksammade kampanjen
Var detta en bra kampanj? Ledde det 
till något? Blev det som vi trodde? Fick 
vi några tips? Ja, frågorna kan vara av 
olika karaktär. För att få svar på en del 
så gjorde Utrednings- och statistikkonto-
ret i Stockholm en telefonpejling bland 
200 slumpvis utvalda boende i Forshaga 
i åldern 18-65 år. Kort sammanfattning av 

När kommunen blev rosa
I början av sommaren genomfördes en informationskampanj mot langning till minderåriga. Var detta 
en bra kampanj? Ledde det till något? Blev det som vi trodde? Fick vi några tips?

resultatet följer:
- 99 % av alla kommuninnevånare har upp-
märksammat kampanjen
- 75 % har diskuterat om budskapet i kam-
panjen
- 95 % tyckte att det var bra med en sån 
här kampanj

Utifrån utvärderingen så fick vår kampanj 
klart bäst siffror av alla som genomfördes 
i landet. En anledning är naturligtvis att 
vi fick så mycket material till ett relativt 
litet område jämfört med storstäderna 
som deltog. Vill du ta del av hela utvär-
deringen så finns den på hemsidan eller 
kontakta mig så ordnar jag ett exemplar.

Avseende tips till polisen så trodde vi på 
fler än de 4 som inkom, däremot så har 
kampanjen trots detta lett till andra po-
sitiva effekter som vi idag kan se. Bl a så 
vet vi att ett antal försäljare har lagt ned 
sin verksamhet av rädsla för att åka fast, 
vilket gett effekten att det blivit svårt 
att köpa illegal alkohol i vår kommun nu. 
Detta intygar också ungdomar och de som 
jobbar på ”fältet”. Många har diskuterat 
denna problematik med sina ungdomar 
och förhoppningsvis så har någon som 
langat tagit sitt förnuft till fånga och slu-
tat med detta.

Avseende de tips som inkommit så jobbar 
polisen vidare utifrån den inkomna infor-
mationen.

Hela utvärderingen av kampan-
jen hittar du på forshaga.se

Skadegörelse, stölder och våldsbrott är 
ofta förknippat med alkohol och andra 
droger, i vår kommun har vi under juni, 
juli, augusti och september haft de lägsta 
siffrorna i Värmland över brott anmälda i 
denna kategorin. I och med att Värmland 
också är bland de län som ligger bäst till 
i landet är vi också bland de lägsta i hela 
Sverige.

Nu tror vi inte att denna kampanj ensam 
gett denna effekt, men vi är övertygade 
om att den varit en bidragande orsak.

Tipsa om langning?

Tips tas fortfarande emot på 
telefon ��4 �4 eller till någon 
av fältassistenterna på Ung-
domscentrum. 

Telefonnummer till 
fältassistenterna:
Janne 0730-48 28 05
Jocke 0730-48 28 34
Lena 070-5�0 77 70
Linda 070-3�6 28 88.

Roger Nilsson 
Alkohol- och drogsamordnare

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se
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Hoppfullt i Olsäter även i år
Under två veckors tid har Olsätersskolan (som en del i sin häl-
sodiplomering) varit med i gymnastikförbundets utmaning till 
alla svenska skolor i en hopprepsutmaning. Eleverna har fått 
hoppa hopprep under lektionstid och raster. Varje dag har an-
talet hopp bokförts. Intresset för den här hopprepsutmaningen 
har varit stort i landet och nyligen fick vi beskedet att vi var 

Olsätersskolan fjärde bäst i Sverige i hopprepsutmaning

fjärde bäst i Sverige! Under två veckor har eleverna sammanlagt 
hoppat 200 500 hopp! Förra året utmanades FBK-stjärnan Jonas 
Höglund med fru av våra elever. I år utmanades lärarna. Även 
i år var eleverna överlägset bäst. 936 hopp mot lärarnas 785. 
Vinsten firades med kanelbulle.

Olsäters flickor 93/94 stod till slut som se-
riesegrare i Flickor. div 4 grupp 2 norra. 
Detta efter att ha skrapat ihop 34 poäng 
via 11 vinster, 1 oavgjord och bara 2 för-
lorade matcher. Målskillnaden blev 59-19. 
Tjejerna har varit jätteduktiga, har haft 
en mycket hög träningsnärvaro och har 
lagmässigt gjort en mycket bra säsong. 
Två ganska avgörande händelser under 
säsongen var dels 1 - 0-vinsten hemma 

Olsäters SK:s flickor 93/94 
seriesegrare i fotboll säsongen 2007

Olsäter SK:s flickor 93/94, 
seriesegrare F. div 4 grupp 
2 norra. Övre raden från vä: 
Peter Hall (trän), Johanna 
Axelsson, Ines Eriksson, Julia 
Staaf, Frida Haraldsson, Eveli-
na Sätterman, Camilla Tjärn-
gård, Ellinor Ögren, Anna 
Henriksson, Angelica Hall, 
Linn Östlund, Frida Anders-
son och Stefan Ögren (lagl). 
Nedre raden: Isabella Nilsson, 
Mikaela Johansson, Carolina 
Holm, Maja Carlsson, Helen 
Stenbäck, Jennifer Hall, So-
fie Rattfält, Malin Nilsson och 
Anna Samuelsson. Saknas på 
bild gör Sofia Karlsson.

Personalen på Olsätersskolan

Stefan Ögren 
Ordförande OSK

mot svårspelade Mallbacken Nord där vår 
målvakt storspelade och lyckades hålla 
nollan, dels sista bortamatchen mot Em-
tarna då vi vände ett 3 – 0 underläge till 
oavgjort under matchens sista 12 minuter. 
Kvitteringen kom efter en hörna 1,5 min 
före slutsignalen. Ett litet kvitto på den 
lagmoral dessa tjejer besitter. 

Seriesegern firades med tårta direkt efter 

den sista och avgörande hemmamatchen, 
en färd till Bodaborg i samband med av-
slutningen, samt inte minst med seger-
parad med de andra seriesegrarna (bl.a 
Dejes flickor 94/95) på Tingvalla den 14 
oktober. Stort grattis än en gång tjejer, 
detta var ni värda!
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Lärcenter ska inte bara bli en ny lokal 
med samma arbetssätt som förut där alla 
arbetar med sitt. I stället ska personal 
från olika verksamheter i kommunen ar-
beta tillsammans mot målet att skapa en 
mötesplats för alla där samverkan skapar 
lust, engagemang och livskvalitet i det 
livslånga lärandet. Det berättar Torbjörn 
Falk, rektor i Forshaga kommun, men 
även en av deltagarna i den ledningsgrupp 
som bland annat arbetar med samarbets-
frågor. 

– Det är viktigt att vi redan nu arbetar 
med vår inre process för att nya lokaler, 
ny teknik och samlokalisering ska utveck-
las till en intressant mötesplats för alla. 
Vi bör utveckla vår nyfikenhet på andras 
erfarenheter och vi bör även våga utmana 
både oss själva och vår omgivning för att 
tillsammans utveckla en lärande organisa-
tion. Det är tufft att vara ung idag men 
det är också tufft att bli gammal. Käns-
lan av att inte räcka till måste vi hjälpas 
åt med oavsett ålder och vi ska ta oss an 
framtiden tillsammans. 

– Viktiga förhållningssätt i lärcenter, fort-
sätter Torbjörn, är respekt för olikheter, 
ansvar, delaktighet och helhetssyn. För 
att personalen ska lära känna varandra 
och styrkorna i de olika verksamheterna 
samt jobba med lärcenters förhållnings-
sätt, planerar ledningsgruppen ett flertal 
studiedagar under de kommande åren. 

Lärcenter – ett förhållningssätt  
Kick-off för det arbetet gick av stapeln en 
vacker septemberdag då drygt hundra per-
soner träffades i Dömle. Kommunalrådet 
Angelica Rage inledde med förhoppningen 
att dagen ska ge en bra grund att stå på 
i det fortsatta arbetet. Hon pratade om 
barnkommunen Forshaga där det ska vara 
bättre för barnen än i andra kommuner. 
Hittar vi fel ska vi hjälpas åt att rätta till 
dem. Angelica uppmanade samtidigt alla 
att i diskussionerna tänka på att lärcenter 
inte bara är en skola.

Stefan Olsson från Universe Imagine i Ar-
vika talade sedan om personligt entrepre-
nörskap, attityder, vägval att få saker att 
hända och må bra under tiden. Han me-
nade att det handlar om att våga pröva, 
våga misslyckas och våga lyckas. Dagen 
innehöll vidare grupparbeten med diskus-

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Aktuellt om lärcenter

Under november blir yttertak och ytterväggar färdiga på ett av ar-
betslagens hus och på det andra monteras stommen. 

Delar av entrétorgets tak blir klart liksom stommen på den resterande 
delen. 

Arbete med ventilation och värme pågår i biblioteks- och hantverks-
husen och fjärrvärmen sätts på för att torka ur byggnaderna. 

Målet är att alla hus är täta vid årsskiftet. I sporthallen ska den fasta 
inredningen låsas innan konstruktören kan börja rita upp stommen. 

Ett lärcenter byggs där Centralskolan nu ligger. Det är 
det största projektet någonsin i kommunens historia. 
Följ arbetet med lärcenter på forshaga.se/larcenter 

sioner hur varje persons erfarenheter och 
kunskaper ska tas till vara och vilka visio-
ner man har om hur lärcenter ska se ut om 
fem år. Sångpedagogen och körledaren 
Elisabeth Felling visade andningsteknik 
och att alla fick möjlighet att testa kör-
sång. Skådespelarna Linn och Sven-Olof 
demonstrerade hur ett problem på till ex-
empel en arbetsplats kan lösas genom så 
kallad forumteater. 

– Dagen var innehållsrik och ett bra av-
stamp för det fortsatta arbetet med att 
utveckla en ny mötesplats för alla i kom-
munen, avslutar Torbjörn Falk.
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För andra året i rad arrangerade Kla-
rafors AB i samarbete med Sportfis-
keakademin och Forshaga kommun, en 
höstmässa för alla sportfiskeintresse-
rade, som ägde rum lördagen den 29 
september. 

Många var de som trotsade regn och 
snålblåst till förmån för Sportfiske-
mässan vid Forshagaforsen. Värme fick 
man dock från många av de aktiviteter 
som ägde rum! 

Klarafors arrangerade bl.a. guidade 
flugfisketurer och instruerade oss i hur 
man drillar stor fisk i simulator. Vid 
fiskdamm och fiskspel sågs många barn, 
både stora och små, ivrigt kämpande 
om såväl ära som mjukislaxar. Sport-
fiskarna hade metetävling i Klarälven 
och det fiskades efter gädda på förut 
ej fiskade områden. Visning av Fortums 
avelsfiske var ytterliggare en aktivitet 
som erbjöds den dagen. I Klarälvsrum-
met bjöds det på en imponerande 
fotoutställning av Leif Milling och in-
tressanta föreläsningar av välkända 
sportfiskeprofiler som Kristian Keski-
talo och Gunnar Westrin. Det fanns 
även tillfälle till livechat från mässan 
på sportfiskeforum.se. Ett exklusivt 
inslag den här dagen var besöket av 
medlemmar från Millencollin, Hella-
copters, Voice of a Generation och The 
Accident som signerade skivan ”Ge fan 
i våra vatten”.

Strax innan dagen avslutades fick en 
lycklig flugfiskare en 7-kilos gullspångs-
lax till publikens stora förtjusning. 

Välbesökt Sport-
fiskets dag!

Kommunal snöröjning Först plogas gång- och cykelvägar centralt i tätorterna samt 
genomfartsgator. Snögräns för plogning är fyra centimeter på gång- och cykelvägar 
och på gatorna sex-åtta centimeter beroende på typ av snö. Tätorterna är uppdelade 
i sexton plogdistrikt och målet är att det maximalt ska ta tio timmar att ploga varje 
distrikt. Är det långa snöfall sker plogning kontinuerligt. 

Kommunen sandar när det har snöat färdigt, dvs tidigast dagen efter avslutad plogning. 
Om det blir svår halka, t ex vid underkylt regn, sätts halkbekämpning in så snart som 
möjligt. Vid stora snömängder tas snövallar bort efterhand vid korsningar och trottoarer. 

Varje fastighetsägare måste normalt skotta själv in till sin tomt. Personalen som kör 
snöröjningsfordonen försöker underlätta för fastighetsägarna genom att lägga snön på 
den sidan av gatan med minst antal infarter. Några fordon har dessutom utrustning för 
att kunna vinkla halva plogen och kan därmed lägga mindre snö vid infarter. Det skulle 
dock ta orimlig tid i anspråk och bli dyrt att ta bort snö från alla infarter. Kostnaden 
för kommunen vid varje plogtillfälle är cirka 80.000 kronor på ordinarie arbetstid och 
cirka 110.000 kronor på kvällar, nätter och helger. 

Sandningssand Privatpersoner kan hämta sandningssand eller flis i hink eller liknande 
på kommunförråden i Forshaga och Deje. Personal finns säkrast på plats klockan 9.00-
9.30 samt 13-13.30. Det finns flera gröna sandlådor utplacerade i kommunen. Sanden i 
dessa lådor ska i första hand användas i till exempel backar i närheten av där de står. 

Fastighetsägarens ansvar Varje fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbe-
kämpning på gångbanor utmed sin tomt. Det gäller alla fastighetsägare, både ägare till 
villor, flerfamiljshus och offentliga byggnader. Fastighetsägaren är också skyldig att ta 
bort istappar som hänger ner över till exempel trottoarer. Enligt Forshaga kommuns 
ordningsstadga är det inte tillåtet att köra ut snö från tomter och infarter ut i körba-
nan. Om det snöar mycket tar kommunen gångbanan i anspråk för plogvallar och då 
behöver inte fastighetsägaren skotta och sanda. 

Fastighetsägarens ansvar är också att se till att häckar och träd inte hänger ut över 
gator, gång- och cykelvägar. Kontrollera växtligheten så att det är cirka 3,5 m fritt över 
gångbanan och 4,6 m över körbanan. Snöröjningsfordonen är höga och kan skada både 
träd och själva fordonet om höjden inte är tillräcklig.

Enskilda vägar Kommunen sköter driften av enskilda vägar med statsbidrag. Den ar-
betsledande personalen avgör när insatser ska göras och arbetet utförs av både entre-
prenörer och kommunens egen personal. I första hand prioriteras vägar som skolskjut-
sarna använder. 

Sven-Erik Heggen
Driftchef gator/park

Tel: 054-172037
sven-erik.heggen@forshaga.se Turismenheten

Vintertid, november och tiden för snö och halka är här och vinterdäcken ska 
på senast den 1 december. Förra säsongen kom det mindre snö än säsongen 
före. En del av budgeterade medel för vinterväghållning har därför kunnat 
användas till asfaltbeläggning. Som vanligt den här årstiden informerar vi om 
regler om den kommunala snöröjningen.

Vintertider! 
Regler och info om 
kommunal snöröjning

Regnig men välbesökt mässa
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– Flertalet av oss som träffas här är pen-
sionärer. Ungefär 25 personer kommer 
varje gång, berättar Börje Larsson, ordfö-
rande i Ulleruds PRO.
Mellan kl 10 och 12:30 pågår spelet. Nå-
gonstans mitt i, tar man en paus och går 
in i föreningshuset för en fika. 
– Det som är roligt med den här sporten 
är att man med få medel skapar samhö-
righet. Det är en idrott där alla kan delta 
och det är utmanande och förbaskat ro-
ligt, menar Börje Larsson.

Bertil Lundberg, bouleansvaring berättar 
att man även är ute på turnering. Nyligen 
i en där Värmlands PRO-föreningar deltog 
(ungefär 60 lag) Den gemensamma pla-

Boulekänsla i Deje

Våra två kampsportsklubbar i Skivedssko-
lan, Forshaga Ju-jutsu klubb (FJJK) och 
Forshaga Judoklubb (FJK), har funnits på 
plats i gymnastikhallen sedan början på 
90-talet.

I samband med höstterminens start fick vi 
tillträde till vår nya, och betydligt större 
dojo (träningslokal) i skolans gymnastik-
hall, nedre plan. Idrottsföreningarna ökar 
stadigt i medlemsantal sedan flytten till 
den nya lokalen som är ljusare och lufti-
gare. Forshaga Ju-jutsu klubb har fått mer 
än 50 % fler medlemmar sedan vårtermi-
nen. Barngruppen är den som ökar mest, 

Forshagas budoklubbar växer
men vuxengruppen ligger inte långt efter. 
Detta har varit möjligt tack vare kommu-
nens välvilja till vårt lokalbyte.

Judo är japanska och betyder den mjuka 
vägen, ju-jutsu betyder den mjuka tek-
niken. Båda sporterna är närbesläktade 
men har olika inriktning. Judo jobbar 
mest mot tävlingsverksamhet, medan ju-
jutsun är en utpräglad självförsvarssport, 
även om det också här finns möjlighet till 
en tävlingskarriär.

Sporterna ger god träning för hela krop-
pen, med snabb ökning av koordination, 

balans, vighet, kondition och självförtro-
ende. Dessa budosporter, som så många 
andra passar för såväl tjejer som killar, 
och kan tränas från skolåldern till långt 
upp efter pension. Kom och prova du 
också!

Mer information hittar du på våra hemsi-
dor:  www.forshaga-jujutsuklubb.com och 
www.foju.se

Anders Bergström
Forshaga Ju-jutsu klubb

ceringen för herr- och damlaget blev en 
sjätteplats. Det är anmärkningsvärt med 
tanke på att banorna är så pass nya, beto-
nar Bertil Lundberg.

I Deje är det i dagsläget dessa två banor 
som finns. För att alla ska få plats måste 
dessa delas upp i fyra. Men Börje Lars-
son hyser förhoppningar om att det kan 
bli fler boulebanor i Deje. 
– Ja ser man på antalet människor som 
kommer hit varje gång så skulle minst en 
till behövas, säger han.

Malin Eriksson
Informatör

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

Ett glatt gäng samlas varje måndag och ons-
dag i Deje för att spela boule, sporten som 
fått ett starkt fäste bland många och som 
enligt uppgift är den fritidsaktivitet som är 
den starkast växande.

I somras invigdes Dejes första boulebanor. Det är två banor som ligger 
intill PRO:s klubbhus i centrala Deje. De har på kort tid blivit mycket 
populära, speciellt bland äldre.
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Klockan är fem på torsdagseftermiddagen och platsen är salong-
en på övre plan i Deje folkets hus. Cirka 80 personer finns på 
plats. På borden står fikakorgarna uppradade. Ett flertal fyllda 
vattenkannor och muggar har ställts fram på ett särskilt bord 
intill dansgolvet. Musikanläggningen är laddad. Dags att bjuda 
upp till dans!

PRO-danserna i Deje folkets hus är en tradition sedan lång tid 
tillbaka. I säkert 20 års tid har här varje torsdag anordnats seni-
ordans. Och på senare år har de blivit alltmer populära. Varför? 
Börje Larsson, ordförande i Ulleruds PRO svarar:
– Det är nyttigt för oss gamla. Vi åldras om vi bara sitter hemma 
för oss själva. Här får vi röra på kroppen och det är en fin social 
samvaro, förklarar han. 

Begreppet ”social samvaro” återkommer bland många av dem 
som Kontakten pratar med mellan danserna. Många kommer 
självmant fram för att berätta om hur trevligt de har det här. 
Men de hinner knappt avsluta en mening förrän nästa kavaljer 
kommer och vill bjuda upp. Alla tycks vara populära danspart-
ners. Och stämningen är mer än god. Leendena smittar av sig 
och musiken är medryckande.

Från Grums kommer Roy Edqvist och han går på dans flera dagar 
i veckan. När han inte är i Edsvalla eller i Grums kommer han till 
Deje, för kvällen i sällskap med tre damer. 
– Den sociala biten är viktig och det är något som dansen uppfyl-
ler, säger han.
Owe Skogström från Ransäter har dansat i många år. Han ger 

Det går som en dans
damerna på dejedanserna beröm för att de är så duktiga. Han är 
ofta i Deje, inte bara för dansens skull utan även för att besöka 
simhallen.  
– Dansen har blivit ett sätt att hålla sig frisk. Det är alldeles 
perfekt, sammanfattar Owe innan det är dags att bjuda upp till 
nästa dans.
Kontakten hinner också växla några ord med kvällens äldste dan-
sör, 90-årige Ture Wennergrund som tycker att det är alla tiders 
med dans, där nytta förenas med nöje.

Till danserna kommer både ensamstående och par, ungefär 80 
personer varje dans. Största delen kommer från Deje och Fors-
haga. Därefter Munkfors, Grava, Grums och Skoghall. Varje dans-
pass pågår i tre timmar. Vid halvtid är det avbrott för fika. Efter 
varje dans betalar alla en peng för att samla ihop till lokalhyra. 

PRO-danserna arrangeras ungefär 30 gånger per år med 15 dan-
ser på hösten och 15 på våren. Dessutom anordnas en söndags-
dans en gång i månaden. Det blir många danser på ett år. Skulle 
man dansa alla danser på alla danskvällar skulle det bli långt 
över 1000 danser!

Träningsvärk?
– Nähä du. Den har vi dansat bort för länge sen, säger några trev-
liga herrar unisont och ger sig sedan ut för nästa svängom.

Malin Eriksson
Informatör

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

Torsdagskvällarna då Ulleruds PRO bjuder upp i Deje
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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

Internet är en plats för umgänge, nöje 
och förströelse. Nätet är en självklar del 
av barns och ungas vardagsliv, men en 
okänd värld för många vuxna. Därför bju-
der Konsument Karlstad i samarbete med 
Medierådet m fl. in till en temakväll om 
det unga Internet. Medierådet är en kom-
mitté inom Regeringskansliet som arbetar 
med frågor om mediepåverkan och barns 
och ungas mediesituation, med syfte att 
minska riskerna för skadlig påverkan. 
Under temakvällen kommer bland annat 
Medierådet att tala om barns och ungas 
medieanvändning. Ewa Thorslund berät-
tar om sin nyutkomna bok ”Säker på nä-
tet? En handbok för föräldrar och andra 
vuxna” och det blir även andra spännande 
föreläsare. Fullständigt program finns på 
www.karlstad.se/radrummet. 

Mycket matnyttigt finns på Medierådets 
hemsida www.medieradet.se. Det finns 

Internet – ärligt, 
härligt eller förfärligt?

Temakväll om 
det unga Internet

20 november, kl. 17.30-19
Sessionssalen, Stadsbiblioteket,
 V Torggatan 26, Karlstad.

Fri entré

t ex en checklista som hjälper till att se 
vilka mötesplatser på Internet som är 
lämpliga för ditt barn, information om Lu-
narstorm, ”Vilken bild ger du av dig själv 
på nätet?” och ”Kolla källan – källkritik på 
Internet”. 

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. 

Vem kan söka?
· Du som byter din oljepanna eller icke-miljögodkända panna 
till en miljögodkänd vedpanna ansluten till ackumulatortank.
· Du som kompletterar en äldre vedpanna med en ackumula-
tortank.

Bidragets storlek uppgår till 15 % av bidragsgrundande belopp 
eller maximalt 7000 kronor för installation av miljögodkänd 
vedpanna inklusive ackumulatortank. Då du enbart installerar 
ackumulatortank kan du få 20 % av bidragsgrundande belopp 
eller maximalt 4000 kronor.

När? Åtgärden ska ha påbörjats tidigast den 1 januari 2005 
och slutförts senast den 30 november 2008. Installationen ska 
vara slutförd inom sex månader från det att bidrag medgetts 
preliminärt.

Hur? Kontakta energirådgivningen för att få ansökningsblan-
kett. Det är även hit du ska skicka in din ansökan. 

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

Energirådgivningen
Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

Glöm inte bort vedbidraget 
- det finns mycket 
pengar kvar att söka!

Motivering: Sten Myreback är urtypen för en entreprenör. Med 
klurighet, hantverksskicklighet och affärssinne har han utveck-
lat Myreback Maskin AB till en verkstadsindustri som blivit 
marknadsledande på minilunnare för det småskaliga skogsbru-
ket. 

Som ett bevis på vår uppskattning för ett framgångsrikt entre-
prenörskap utses härmed Myreback Maskin AB till Årets Företag 
i Forshaga kommun år 2006. 

Priset utdelades i samband med att Myreback Maskin AB Firade 
600 sålda minilunnare (Oxar) med en hejdundrande grillfest i 
företagets lokaler på Framgården. Ett stort antal företagare 
och andra vänner hade mött upp för att fira tilldragelserna. 
Om Sten fortsätter traditionen med att fira var hundrade Oxe 
ser vi fram mot en ny fest inom kort eftersom alla kurvor pekar 
uppåt för Myreback Maskin AB.

Myreback Maskin 
AB är årets 
företagare 2006

Gunnar Jansson
Företagarna Forshaga
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Malin Eriksson
Informatör

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

Värmlandskollektivet
I Hällekil, strax bortom Olsäter, vackert 
beläget på landsbygden ligger Värmlands-
kollektivet. Företaget grundades 1983 och 
sedan 1991 drivs det som ett aktiebolag. 
Verksamheten sysselsätter idag 17 per-
soner. Kontakten träffar Anders Svalberg 
som är föreståndare och Agneta Kasham-
mar, en av delägarna samt biträdande fö-
reståndare.

Värmlandskollektivet är ett vårdbehand-
lingshem för ungdomar med beroende-
problematik kopplat till missbruk eller so-
ciala problem. Det har 23 platser för både 
pojkar och flickor i åldern 14-20 år. I skri-
vande stund bor 12 ungdomar på kollekti-
vet. Verksamheten har riksintag och alla 
ungdomar förmedlas via olika kommuners 
socialkontor. I genomsnitt tillbringar varje 
ungdom 12-16 månader på Värmlandskol-
lektivet, förutom obligatorisk inskolnings-
tid och eftervårdsperiod. Akutplacering 
förekommer också. Förutom Hällekil har 
Värmlandskollektivet lokaler i Sandsjön 
som ligger utanför Filipstad.

Behandlingsform med synergieffekt
Värmlandskollektivets verksamhet vilar 
på en miljöterapeutisk grund kombinerad 
med regelbunden individuell samtalste-
rapi. Dessa former förstärker enligt forsk-
ning de båda terapiernas kvalitet och ökar 
högst väsentligt ungdomarnas möjlighet 
till rehabilitering, förklarar Agneta.

Miljöterapin bygger på en stark verklig-
hetsanknytning. När man kliver in genom 
dörren till huvudbyggnaden är atmosfären 
slående hemlik vilket är ytterst medvetet 
från kollektivets sida. Här arbetar, bor 
och lever personal och ungdomar sida vid 
sida dygnet runt. Personalen är så kallade 

medlevare vilket innebär att de finns till-
gängliga i verksamheten dygnet runt året 
om. De turas om och arbetar i tvåveck-
orsperioder och är sedan lediga en vecka. 
Det ska leda till att skapa respektfulla 
och kvalitativa möten mellan ungdomar 
och personal. Ledarskapet i kollektivet 
är situationsanpassat och tar hänsyn till 
ungdomens mognad, utvecklingsnivå och 
behovsnivå. 

Ordet flexibel är ett ord som både Agneta 
och Anders återkommer till flera gånger 
under intervjun. Att man är flexibel ge-
nom att man utgår från eleven och dennes 
behov och förutsättningar. På frågan hur 
det är att arbeta på Värmlandskollektivet 
svarar Anders:
– Att jobba med ungdomar förutsätter ett 
stort socialt engagemang samt att man 
har kännedom om att man är delaktig i 
ett förändringsarbete. Men vi jobbar inte 
enbart utifrån problem utan också ur ett 
förebyggande perspektiv, poängterar han. 

Vi lämnar huvudbyggnaden för en rundtur 
på det 2400 kvadratmeter stora området. 
För länge sedan var huvudbyggnaden en-
ligt uppgift ett fattighus men på senare 
tid har det, liksom idag fungerat som ett 
kollektiv. På området ligger fem bostads-
hus med gemensamma utrymmen varav 
två är för flickor.

Som en del i behandlingen går ungdomar-
na i skola eller deltar i arbetslag. Under-
visningen sker i lokaler i nära anslutning 
till kollektivet, men bedrivs av Forshaga 
kommuns gymnasieskola/komvux. Under-
visningen följer läroplanens kriterier och 
ordinarie kursplaner och undervisningen 
läggs upp individuellt. 

Arbetslaget har verklighetsnära anknyt-
ning. Det kan handla om att laga mat eller 
tvätta i tvättmaskin. I varje arbetslag ska 
det finnas ett lärmoment.
– Det pedagogiska inslaget i arbetslaget är 
grundläggande, förklarar Agneta och för-
tydligar: Det är viktigare att halva gräs-
mattan blir klippt och att man har en dis-
kussion kring det än att hela gräsmattan 
klipps med utebliven diskussion.

Alla elever på kollektivet erbjuds även en 
kurs i ART (Aggression Replacement Train-
ing) en vetenskaplig och kliniskt beprövad 
metod som utgår från att aggression är ett 
inlärt beteende. I ART lär man sig kontrol-
lera sin ilska, socialfärdighetsträning och 
moraliskt resonerande.

I takt med samhällsutvecklingen har också 
rehabiliteringen på Värmlandskollektivet 
förändrats.
– Vi är mer flexibla idag, säger Agneta. 
Tidigare anlände ungdomarna i grupp vid 
ett visst datum. Idag har vi kontinuerligt 
intag och en mer individualistisk syn sna-
rare än en kollektiv.  
På senare tid har Värmlandskollektivet 
också utvecklat ett växelvårdsprogram 
som bedrivs i öppenvården i Örebro kom-
mun där flexibla lösningar skräddarsys 
utifrån behov. Vistelser på kollektivet 
varvas med insatser i den unges hemmiljö 
och/eller andra lämpliga platser. 
– Det flexibla arbetssättet har slagit väl 
ut. Och vi ska bli ännu bättre på att mark-
nadsföra oss som det flexibla företaget, 
säger Agneta. 

Vårdbehandlingshemmet Värmlandskollektivet i Hällekil är ett av de största 
företagen i Forshaga kommun. Nästa år firar företaget 25-årsjubileum

Samling i vardagsrummet för planering av dagen, därefter frukost
TV-nyheterna
Skola eller arbetslag med avbrott för fika och lunch
Återsamling med samtal om hur dagen har varit och hur kvällen ska se utMiddag
Kvällsaktiviteter, friskvård, idrott, hemmakväll m.m.

Kl 8

Kl 8:30
Kl 9

Kl �5

Kl �7
Kl �8

Livet på kollektivet
Såhär kan en dag på Värmlandskollektivet se ut:
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Julmarknad på Hembygdsgården
17–18 november

Hembygdsföreningen arrangerar i år julmarknad med tradition och julstäm-
ning under två dagar på Forshaga Hembygdsgård. I Gammelstugan bakas 
pepparkakor och till härlig pepparkaksdoft serveras kaffe med dopp i bra-
sans sken. På Logen finns flera hantverkare som säljer sina alster, t ex väv-

nader, skinnvaror, tomtar och annat som hör julen till.

Hembygdsföreningen har egen försäljning av bl a broderade dukar, hemba-
kat bröd, CD-skivor och DVD-filmer och även flera lotterier. Kanske finner 

man en passande julklapp i utbudet av varor.

I Handelsboden finns aktuellt sortiment inför julen. Lingonriskransar och 
granrisbockar säljs utomhus. I Myrastugan kan barnen hälsa på tomten och 
lämna önskelistor. Även i Skifwe-gården kan man koppla av med kaffe med 
dopp. Värmlands Släktforskare har utställning och information och en trappa 

upp anordnas en utställning av gamla barnkläder.

Om Ni har gamla barnkläder som skulle passa att ställa ut, 
är vi tacksamma att få låna dem till julmarknaden. 
Ring i så fall till Sara Nilsson tel 054-87 31 34 eller 

Ann-Britt Jonsson tel 054-87 19 35

En idrottsmedalj låg i en barnjacka 
som vi fick till klädinsamlingen.

Saknar du den?  Ring till Leif Larsson 
på Arbetsidécentrum tel: 0552-121 56

Saknar du en 
medalj?

Gode män sökes
Överförmyndarnämnderna i Forshaga 
och Munkfors kommun efterlyser er-
farna personer (kvinnor och män) som 
är intresserade av att mot skäligt arv-
ode åta sig uppdrag som gode män. 

För mer information och intressean-
mälan är ni välkomna att kontakta 
överförmyndarnämndernas expeditio-
ner under kontorstid. Tel: 054-17 20 
12 eller 0563-54 10 10

Forshaga Hyresgästförening
bjuder dig på kaffe med dopp

och information

lördagen den 10 november 
klockan 14—17 i lokalen 

Geijersgatan 18 A NB 

Välkommen!
Styrelsen

Forshaga Hyresgästförening
bjuder in dig till

Luciakaffe 
+

Lilla Julafton med skinkmacka med mera

torsdagen den 13 december 
klockan 15—18 i lokalen 

Geijersgatan 18 A

Välkommen!
Styrelsen

För åttonde året bjuder Kulturföreningen Seklingnatta och Vistens Notdra-
garförening till kulturmönstring i Deje Folkets hus – på eftermiddagen den 
10 november!

Återkommande höjdpunkter är utdelning av kommunens stipendier , Stefan 
Holms utdelning av sitt samt IOGT/NTO, som uppmuntrar en eldsjäl. Årets 
SM-vinnare i skilda grenar och discipliner blir också uppvaktade av Forshaga 
kommun.

Sven-Ove Svensson, som är en av idégivarna till arrangemanget, väntas 
delge sina synpunkter på bl a jordens utsatta läge i flera avseenden. Tema 
klimatförändringar ur bla meteorologisk synvinkel har tyvärr fått utgå i sista 
stund av planeringen. Däremot visas som en avslutning på kvällen fredspris-
tagaren Al Gores tankeväckande film ”En obekväm sanning” i Biosalongen.

Dessförinnan har Lars Emilson gett en historik över och beskrivning av se-
klingfisket i Visten, dagens specialgäst riksspelemannen, föreläsaren samt 
landstingspolitikern Gert Olsson , hunnit inviga ”natta” och visat prov på 
sina – återvunna – färdigheter. Han har ett och annat att lära ut om hopp, 
livsglädje och musikalitet!

”Från Elvis till läsarsånger” och en puff för klassisk musik i form av Fors-
haga Kammarmusikdagar till sommaren ingår också i programmet, som med 
jämna mellanrum avbryts av pauser för varm choklad med Deje-kringla!

Några av eleverna från Deje-skolan deltar i utställningen av olika alster och 
det gör de i gott sällskap av bl a  Sven-Åke Modin , Lena Johansson, Jan Eric 
Skoog, Ingrid Johansson och Lisen Engmalm.

Röda Korset, IOGT/NTO och Ulleruds Teateraktörer deltar tillsammans med 
Forshaga kommun med information 

För åttonde året: 

Seklingnatta kommer åter!



Kontakten nr 7 november, 2007  s. �3   

Bebisuppvaktningar

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.

Manne-
känger 
visade 
miljömärkt 
mode

Fler bebisar finns på sista sidan

Det blev en lyckad mannekänguppvisning med second hand-
kläder och ungdomliga mannekänger.

Forshaga Naturvårdsförening har under senare år haft olika ak-
tiviteter under ”Miljövänliga veckan” som äger rum på hösten. 
I år var temat textil. En rad barn och ungdomar visade hur man 
på ett miljövänligt sätt kan klä sig både billigt, elegant och 
roligt i second hand-kläder.

Även nytillverkade kläder i ull och bomull visades. Det blev en 
välbesökt kväll på Café Träffen. 

Cecilia Pärn
Forshaga Naturvårdsförening

Rebecca och Menal var två av man-
nekängerna

I början av oktober hade Tryckerigatans Dagcenter (daglig verk-
samhet inom Lagen om stöd och service), i Forshaga öppet hus. 
Detta med anledning av att dagcentret fått utökade lokaler. 
Efter en tids trångboddhet finns nu ytterligare ett kök, nya ar-
betsrum och ett datarum. I samband med öppet hus provade 
dagcenters egen kör Forshagagänget sitt program inför sin Ung-
ernresa. Efteråt vidtog mingel i de nya lokalerna.

Forshagagänget invigde
nya lokaler med sång

När Flickan i Havanna framfördes gjordes detta med koreografi

Malin Eriksson
Informatör

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

Adam Solin Adam Wenäll Amanda Gustafsson
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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 46 (12 november - 18 november)
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, pot., grönsaker. Nyponsoppa m. 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 47 (19 november - 25 november)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt
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 48 (26 november - 2 december)
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 49 (3 december - 9 december)
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 50 (10 december - 16 december)
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   

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

vecka: 45 (5 nov - 9 nov)
Mån: Pytt i panna, rödbetor
Tis: Fisk Crispy, filsås, potatis
Ons: Kycklinggryta, ris
Tor: Soppa, mjukt bröd, pålägg
Fre: Kötbullar, sås, potatis

vecka: 46 (12 nov - 16 nov)
Mån: Kalops, potatis, rödbetor
Tis: Ugnsgratinerad korv, ris
Ons: Pannkaka, sylt
Tor: Fisk i ugn, sås, potatis
Fre: Nötburgare, potatismos

vecka: 47 (19 nov - 23 nov)
Mån: Fiskbullar, stuvad potatis
Tis: Ugnstekt korv, makaroner
Ons: Oxjärpe, sås, potatis
Tors: Soppa, mjukt bröd, pålägg
Fre: Kycklinggryta, ris

vecka: 48 (26 nov - 30 nov)
Mån: Pasta med skinksås
Tis: Hovmästarbiff med sås och potatis 
Ons: Panerad fisk, kall sås, potatis 
Tor: Blodpudding/potatisbullar 
Fre: Stek, sås, äppelmos, potatis

vecka: 49 (3 dec - 7 dec)
Mån: Korv Stroganoff, ris
Tis: Pannbiff med lök, potatis 
Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Tors: Fiskgratin, potatis 
Fre: Pannkaka, sylt

vecka: 50 (10 dec - 14 dec)
Mån: Köttbullar, makaroner
Tis: Korvgryta med rotfrukter, potatis
Ons: Köttfärs i ugn, potatis
Tor: Ris.gröt, köttpålägg, hårt bröd, frukt
Fre: Hamburgare, potatismos, bröd,    
       dressing
  

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
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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. Under menyn 
turism & evenemang finns ett formulär att 
fylla i. När du klickar på skicka hamnar in-
formationen i vår databas. När vi godkänt 
informationen publicerar vi arrangemanget 
på forshaga.se, på varmland.org och samt 
här i Kontakten. Givetvis kan du lämna ditt 
evenemangstips till Turistbyrån, telefon: 
054-�7 20 75 eller e-post: tourism@fors-
haga.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

Att ta sig upp när man är nere
Susan Tanner, Jillian Bell

Att ta sig upp när man är nere är en hu-
moristisk, praktisk och jordnära bok som 
hjälper både den som kämpar med sin 
depression och den som professionellt 
eller privat vill hjälpa sina deprimerade 
medmänniskor. Författarna utgår från 
KBT (kognitiv beteendeterapi) och arbe-
tar med synsättet att det är hur vi tänker 
som avgör hur vi mår. Genom att lära oss 
att tänka om och styra våra tankar kan 
vi påverka sinnesstämningar och ta oss ur 
depressiva onda cirklar!

Krumelurpiller
Astrid Lindgrens 
bästa citat för stora och små
Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens 100-års-
jubileum- kan det firas 
bättre än med en bok fylld 
med guldkorn ur hennes 
älskade böcker! Apselut tänkvärt, humo-
ristiskt, hemskt och härligt! Margareta 
Krantz, filmare och väl förtrogen med 
Astrid Lindgrens texter, har valt ut både 
kända och mindre kända citat, som här får 
nytt liv. En bok att ge bort till både stora 
och små!

Snöspöket
Christina Wahldén

Li, Gennet och Meryam 
åker till fjällen på sport-
lovet med sina familjer, skolkompisarna 
och fröken Laila. Tjejerna saknar förstås 
Zlatan, Darin och Romeo, husdjuren som 
de lämnat kvar hemma. Men snart får de 

Men jag överlevde
Révérien Rurangwa

Ett årtionde efter folkmordet i Rwanda 
börjar Révérien Rurangwa berätta om vad 
som hände den där våren 1994,när hela 

hans folk utrotades utan att omvärlden 
ingrep. Det var då hans vänliga grannar 
förvandlades till kallblodiga mördare och 
han såg sin mamma bli förnedrad och hug-
gen till döds medan hon bad för sitt liv. 
Hela Révériens familj utplånades - bara 
han själv överlevde. Eller gjorde han det? 
När han betraktar sin svårt lemlästade 
kropp och sin lika sargade själ vet han 
knappt om han är död eller levande. Hur 
ska han orka leva vidare med de fruktans-
värda minnena?

annat att tänka på. Ferhed bryter handle-
den, storebrorsorna blir kära i Pella Puder 
som är grym på snowboard – och plötsligt 
är fröken Laila försvunnen! De tre tjejer-
na ger sig ut på en livsfarlig expedition…

�3 oktober - �0 november Konstutställning 
på Café Kakan, Forshaga. Sonja Claesson Col-
lografi och olja 

�6 oktober - 8 november Konstutställning 
på Forshaga bibliotek. Alster gjorda av: An-
nika Röhs och Berit Bergqvist från gruppen 
Målarglädje. 

10 november ”Seklingnatta”, Deje
Ta ton, dra not, ställ ut, samla in, visa upp - 
har du något att bidra med? Kulturmanifesta-
tion i Deje Folkets hus och vid Västbynäset. 
Kl 13:30-18 i Deje Folkets hus. Läs mer på 
sidan 12 i detta nummer av Kontakten.

�2-30 november Konstutställning på Fors-
haga bibliotek. Alster gjorda av: Anneh-Lie 
Spjuth och Anna-Kajsa Andersson. Öppet 
enligt bibliotekets öppettider: Månd-onsd kl 
10-19 Torsd-fred kl 10-16

�7-�8 november Kl �3-�7 båda dagar 
Julmarknad på Forshaga hembygdsgård, 
Forshaga En smak av Värmländsk jul. Läs mer 
på sidan 12 i detta nummer av Kontakten

�8 november Kl �8 Allsångscafé på Forshaga 
missionskyrka, Forshaga

23 november Kl �9.30 Innebandy, damer 
div. 2, Forshaga GS 86 - Munkfors IBK Gross-
bolshallen

25 november Kl �7-20.30 Forshaga PRO 
dans, Forshaga Kennings på Forshaga Folkets 
hus. Inträde: 70:- Knyt!

27 november Kl 19 Café Trädgårdsträf-
fen, Forshaga Kvällens ämne: Julpyssel inför 
advent I år kommer Ulla från Nya Drakens 
i Karlstad. Hon tar med sig material och 
blommor för demonstration av advent- och 
juldekorationer, så vi lär oss hur vi sedan kan 
göra hemma. Ulla kommer skänka flera växt-
arrangemang till lotteriet. Vi har kaffeserve-
ring och lotteri. Medlemmar och icke med-
lemmar hälsas varmt välkomna! Arr. Forshaga 
Hemträdgårdsförening och Vuxenskolan

� december Kl �0-�4 Julbasar på Forshaga 
missionskyrka, Forshaga

� december Kl �4 Innebandy, herrar div. 
2, Forshaga GS 86 - Pixbo Wallenstam IBF 
Grossbolshallen

2 december Kl �4-�8 Julbasar på Forshaga 
missionskyrka, Forshaga

7 december Kl �9:30 Innebandy, damer div. 
2, Forshaga GS 86 - Lesjöfors/Filipstad IBK 
Grossbolshallen

8 december Kl �4 Innebandy, herrar div. 2, 
Forshaga GS 86 - IBF Göteborg Grossbolshal-
len
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Dion Omuri Elias Hayd Elliot Elestedt

Fanny Salo Jakob Söderlind Malva Johnsson

Tamim Najimi

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 13

Forshaga kommun har ett rikt fören-
ingsliv. De cirka 130 föreningarna har 
tillsammans omkring 11 500 medlem-
mar. Söker du någon av föreningarna 
eller vill du registrera din förening? 
Gå in på det nya föreningregistret på 
forshaga.se. Du hittar det under kul-
tur och fritid i övre menyn. 

Här kan du också se hur kommunens 
idrottshallar är bokade. 

Sök bland föreningar på forshaga.se


