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”EM-kvalmatch i fotboll” och ”Bonde sö-
ker fru” i TV 4 till trots kom drygt hund-
ratalet deje-bor till det Öppna möte om 
Deje Folkets hus, som kommunalrådet 
Angelica Rage inbjudit till!
Hon berättade om de 1,3 miljoner kronor 
som satsas på en upprustning av Folkets 
Hus och klargjorde tillsammans med pro-
jektledare, ungdomssamordnare och Deje 
Folket hus-förenings ordförande att inga 
pågående aktiviteter ska försvinna!

Ryktena runt Deje Folkets Hus har varit 
många: nytt namn, att PRO-dansen ska 
försvinna och puben rivas. Men ryktena 
stämmer inte. 

Utveckling inte avveckling
- Vi ska inte avveckla utan tvärtom sat-
sa 1,3 miljoner kronor på att utveckla 
huset. Det ska bli mer verksamhet och 
förhoppningsvis mer folk. Pengarna ska 
bland annat användas till ett nytt venti-
lationssystem, öka brandsäkerheten och 
modernisera biblioteket samt uppföra en 
gemensam reception, sade kommunalrå-
det Angelica Rage.
- Med flexibla lösningar ska många aktö-
rer, unga och gamla, kunna vistas i samma 
miljö, sa hon vidare och betonade att fo-
kus läggs på de unga. Vi är en barn- och 
ungdomskommun och vi vill fortsätta att 
satsa på de unga, men det betyder inte 
att vi glömmer de äldre, sa hon också

Namnbyte?
Vad gäller ryktet om eventuellt namnbyte 
berättade kommunens kulturkoordinator, 
Ulla Henriksson, att det är långt i från be-
stämt. 
- Idén härstammar från tanken att tydligt 
markera ett nytt arbetssätt, när kommu-
nen helt tar över verksamheten och har 
skett i samråd med Deje Folkets hus-för-
enings ledning. Det har kommit in 22 olika 
förslag, men om det inte finns önskemål 
om namnbyte finns inget skäl att gå vi-
dare med det. Politikerna avgör!

Ingen garderob?
Många har undrat var man fortsättningsvis 
kan hänga av sina kläder, om garderoben 

Kulturhuset i Deje

innanför entrén tas bort.  En av kritikerna 
under det öppna mötet definierade ordet 
”foajé”, bl a som en social mötesplats. 
Angelica Rage menade dock att det inte 
blir någon skillnad efter ombyggnaden. 
- Det blir fortfarande en mötesplats även 
om det inte finns en massa klädhängare 
just där, sa hon. 

Unga dansar med PRO?
Medelåldern i publiken var ganska hög, 
men flera ungdomar tog till orda och be-
klagade bl a att ”stora bara tror att vi vill 
ställa till elände”, någon svarade oroade 
PRO-dansare, att ”jag kommer gärna upp 
och dansar med er” och förhörde sig när-
mare om planerna för ungdomsverksam-
heten, som sannolikt kommer att flyttas 
upp till entréplanet med ökade möjlighe-
ter att nyttja fler lokaler i huset.

Studieförbund
Fyra studieförbund, som anmält intresse 
av att bidra med aktiviteter i huset pre-
senterade sig: Klara Perhamre från ABF, 
Johan Carlsson och Kristina Bengtsson 
från Studiefrämjandet, Krister Lönn, NBV 
(Nykterhetsrörelsens bildningsverksam-
het) samt Tina Bengtsson och Karin Eriks-
son från Studieförbundet Vuxenskolan.

Litet i senaste laget kom de tre låtsas-
systrarna, Bo, Bengt och Berit  (från Ul-
leruds teateraktörer) för att ställa de 
ansvariga mot väggen och få klarhet i de 
rykten, som sagt att baren i Folkets hus 
skall rivas, dansgolvet slitas ut före påsk 
och att klädhängarna försvinner? Svaren 
fick utgöra slutpunkten, som tidigare och  
i positiva ordalag understrukits av bl a Ka-
rin Hjelm och Per Severin. Kommunfull-
mäktiges ordförande, Reidar Nordlander, 
efterlyste den definitiva definitionen av 
begreppet kultur – men han fick - för kväl-
len- stå oemotsagd.

Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

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

Inga pågående aktiviteter försvinner  

Vad är kultur?

Enligt Forshaga kommuns budgetdokument inför �008:
”Med kultur avses
• Värderingar, traditioner, livsmönster, möten och drivkrafter i samhället
• Uttryck i film och media, ord, bild och form, teater, dans, musik och annan skapande 
verksamhet”

Enligt ”Wikipedia”:
”Ordet kultur är ursprungligen latin och betyder odling. I sin ursprungliga betydelse 
förekommer det i t.ex. bakteriekultur. Kultur används emellertid främst i betydelsen 
människors andliga odling: för de konkreta former och begreppsliga understrukturer 
som denna tar sig uttryck i, eller i en generell betydelse ”ett sätt att leva”. Den 
andliga odlingen manifesterar sig i språk, traditioner, religion, estetiskt skapande och 
kreativa uttrycksformer (konst, litteratur, musik, teater, standup med mera), tekno-
logi och annat som bildar en kollektiv identitet. 

Ett samhälles kultur tjänar som förmedlare och upprättare av samhällets moral och 
värderingar till individen. Särskilt förr avsågs med kultur en förfining och bildning, 
men numera inbegrips även folklig kultur i begreppet då även ”bildning” fått en mer 
allmän betydelse. I västvärlden skiljer man mellan barns- och ungdomskultur och den 
vuxna kulturen, men denna åtskillnad förekommer inte globalt.

Enligt ”Nationalencyklopedin”:
”Odling, bildning, framodling av mikroorganismer och celler (bakterier, virus m.m.)”

Till det öppna mötet om Deje Folkets hus 
kom ungefär �00 kommuninvånare
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Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Forshaga kommun marknadsför sig på SF Bio och Filmstaden i Karlstad. Nu och i fyra 
månader framåt visas en tio sekunder lång film inför varje filmvisning på Filmstaden i 
Karlstad.
– Vi vill prova nya vägar och nya sätt att marknadsföra oss. Vi gör det för att sticka ut och 
dyka upp på ett ställe där man inte kanske förväntat sig att Forshaga kommun ska dyka 
upp. Men framför allt är detta en del i vårt arbete med att profilera oss som en barnkom-
mun, säger Mattias Göthberg, informatör i Forshaga kommun. 
Under kampanjen kan du också se filmen på vår webbplats.

Malin Eriksson

Forshaga kommun visar upp sig på bio

Utgivningsplan �008

Det är något konstigt med tid. Ibland finns den, ibland finns den inte 
och ibland finns den lite grand. Och ibland säger någon att tiden är ur 
led. Jag kan bara konstatera att ett år åter snart är till ända.

Nästa år ska bli ett ännu bättre år för vår kommun – det önskar åtmins-
tone jag mig på nyårsafton.

Jag önskar att många barn och unga ska finna sig tillrätta i kulturhuset i Deje och att 
huset kommer att fyllas med kultur i alla möjliga och omöjliga former. Jag önskar att allt 
rullar på som planerat i byggandet av Lärcentret. Jag önskar att Hamax AS etablering går 
smärtfritt och att många kommuninvånare hittar en anställning där. (Törs man kanske 
önska sig en etablering till?)

Jag önskar fortfarande att fler vågar pröva sina idéer! Efter förra Kontakten ramlade in 
del strålande idéer in. Toppen! Jag önskar också att alla barn i vår kommun kommer att 
göra lysande resultat i skolan under 2008! Till sist önskar jag er alla en god jul och ett 
gott nytt år med gott om tid till det du önskar dig tid till!

Deje och Forshaga från ovan

Aldrig tidigare har vi fått sådan respons om Kontaktens 
omslagsbild som vi fick förra numret! Den föreställde 
en bit av Deje från ovan. Det här numret visar en del 
av Forshaga.

Nu är det möjligt att köpa utskrifter av bilderna som 
användes till förra numrets, respektive detta nummers 
omslagsbild. Storleksformatet är A3 (297x420 mm) och  
kostar 50 kr styck. Kontakta reproavdelningen tel 054-
17 20 93 för beställning. 

Populära omslagsbilder. Dessa bil-
der kan du köpa färgutskrifter av. 
Kanske en julklapp att ge bort till 
dina nära och kära?Malin Eriksson
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Ungdomsrådet bildades i april 2007 och 
det består av 16 ungdomar i åldrarna 14-
18 år. Gruppen är väldigt varierad och har 
stor bredd då alla ungdomarna har olika 
intressen och brinner för olika saker i li-
vet. Intresset för ungdomsrådet har varit 
över förväntan, det finns stor potential i 
våra Forshagaungdomar! Möten hålls re-
gelbundet, minst en gång i månaden be-
roende på vad vi har för projekt igång. 
Ungdomsrådet har även ett stort intresse 
för att i framtiden utbyta erfarenheter 
och kunskap med ungdomar från andra 
länder! 

I våras var ungdomsrådet iväg på en kick-
off för att lära känna varandra bättre och 
för att göra något kul och annorlunda 
tillsammans. Vi åkte då till Dalsland och 
bodde på ett turismcenter där som heter 
Dalslandsaktiviteter. Boendet var lappkå-
tor vid en lägerplats och bäddarna var av 
granris och renskinn. Lägret låg alldeles 
intill sjön Iväg. Under två dagar provade 
vi på olika sorter av samarbetsövningar på 
alltifrån marknivå till 40 meter över mar-
ken. Många känslor blandades och vi lärde 
inte bara känna varandra utan också oss 
själva bättre. Under dessa två dagar hade 
vi haft diskussioner om ämnen som kam-
ratskap, samarbetsförmåga, roller, ärlig-
het och även diskussioner kring samhälls-

Ungdomsrådet i Forshaga kommun
problem som alkohol och droger. Efter två 
heldagar tillsammans bar det av hemåt 
med nya kunskaper och erfarenheter i 
bagaget och aldrig har jag sett så många 
trötta ungdomar som denna kväll i bussen 
hem. Men nöjda och glada var vi alla efter 
en mycket händelserik, spännande, full-
späckad och fantastiskt rolig helg! Många 
av oss övervann rädslan för höjder och 
alla lärde vi oss att lita bättre på varandra 
på ett helt annat och nytt sätt. 

Ungdomsrådet hjälpte till och arrangera-
de kulturkrocken som var i Forshaga Fol-
kets Park den 1 september. Kulturkrocken 
är ett stort kulturarrangemang med va-
rierande bidrag som musik, teater, konst 
och poesi mm. Ungdomsrådet hjälpte 
till överallt, cafeterian, entrén, kiosken, 
chokladhjulet, pilkastningen, grillen mm. 
Bra att få starta lite lätt med att hjälpa 
till och arrangera innan ungdomsrådet 
själva arrangerar något eget. 

Vi hade en träff med andra ungdomsråd 
i Forshaga nu i höst och det blev väldigt 
lyckat. Torby och Hammarös ungdomsråd 
kom på besök och vi hade en heldag med 
diskussioner erfarenhetsutbyte och ut-
maningar. Utmaningen blev när vi på ef-
termiddagen fick testa på att designa vår 
egen tårta! Här sprudlade fantasin och 

rikta mästerverk togs fram. Dagen avslu-
tades med tårtkalas och en överenskom-
melse om fortsatt samarbete!

Tre tjejer ur ungdomsrådet har i septem-
ber varit iväg på en ungdomsforumshelg i 
Stockholm som ABF anordnade. Där fanns 
det mycket idéer att snappa upp inför 
planeringen för det framtida Kulturhuset 
i Deje. Det är viktigt att våra ungdomar 
får vara med i planeringen runt omkring 
deras egna arenor. I november var fem 
ungdomar iväg på Sveriges Ungdomsråds-
träff IRL (se artikel intill) och kom hem 
med många nya idéer.

Är du ung och har idéer?

Är du ung och har idéer som du inte 
vet vart du ska vända dig med? Då 
finns Ungdomsrådet där för att ta 
emot idéer, förslag, funderingar 
mm. 

Ungdomsrådet kontaktar du lättast 
via e-mail.

ungdomsrad@forshaga.se

Linda Olson
Ungdomssamordnare

070-316 28 88
linda.olson@forshaga.se

I våras åkte det nybildade ungdomsrådet på en kick-off. Under två dagar utförde de samarbetsöv-
ningar på alltifrån marknivå till 40 meter över marken.
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Under fyra dagar i allhelgonahelgen möttes ungdomsråd från hela Sverige i Nyköping. 
Kommunen stod värd för Ungdomstorget IRL, en inspirations- och utbildningskonfe-
rens för lokala ungdomsråd. Forshagas nybildade ungdomsråd var givetvis på plats, 
representerade av Simon Estemark, Jennifer Sjöö, Ida Lindquist, Josefine Eriksson och 
Beatrice Olsson.

Konferensen anordnades av organisationen Sveriges ungdomsråd, en paraplyorganisa-
tion för de lokala ungdomsråd som finns runt om i landet. Sveriges ungdomsråd arbetar 
framför allt med att skapa mötesplatser för ungdomar som är engagerade i lokala ung-
domsråd. Syftet är att öka erfarenhetsutbyte, engagemang och kompetens genom att 
unga möts och lär av varandra. Programmet var välfyllt med workshops och seminarier 
som alla anknöt till temat ”Gränslöst engagemang”. Utifrån sina intresseinriktningar 
valde deltagarna att besöka workshops om internationella utbyten med ungdomsråd, 
marknadsföringsfrågor, olika sätt att använda sin hemsida, hur man skapar kreativa 
möten med kommunens politiker, gruppdynamik, nya mötesformer och mycket an-
nat. På kvällarna stod mötena mellan deltagarna i centrum och vi fick hjälp på traven 
av musikarrangemang, bowling, ”singstar”, café, halloweenmingel med sminkpris och 
mycket annat. 

Samtalen och erfarenhetsutbytena med engagerade ungdomar från hela landet gav 
deltagarna enormt mycket energi! Arrangörerna sa i förväg att de planerar det kanske 
bästa Ungdomstorget IRL hittills. Utan tidigare erfarenheter av arrangemanget skulle 
jag ändå bedöma att de lyckats i sina ambitioner. För om syftet med Ungdomstorget 
IRL är att ungdomarna ska komma hem med ny energi, nya idéer, nya kunskaper och 
nya kontakter så har man lyckats bra. Riktigt bra!

Forshaga Ungdomsråd möter Sverige

IRL betyder In Real Life, i 
verkliga livet. Det står där 
för att skilja Ungdomstorget 
IRL från det vanliga Ung-
domstorget som finns på 
Sveriges Ungdomsråds hem-
sida www.sverigesungdoms-
rad.se och är en mötesplats 
och diskussionsforum för 
lokala ungdomsrådsledamö-
ter från hela landet.

Vad är det bästa med Ungdomstorget 
IRL? 
Att få träffa folk från hela Sverige, från 
Skåne till Norrbotten, som är med i an-
dra ungdomsråd och diskutera vad de 
gjort. Att få reda på vad andra håller 
på med gör att man blir inspirerad och 
får nya idéer. Det är jättebra för oss 
som är nystartade!

Vilken workshop tycker du gav dig 
mest? 
Alla var bra och gav kunskap om olika 
saker. Mest intressant var nog den om 
internationella utbyten med ungdoms-
rådet. Jag fick en helt annan bild av 
vad det innebär att ha ett internatio-
nellt utbyte och workshopen hjälpte 
mig tänka igenom vad jag själv tycker. 
Workshopen började med en lek eller 
ett rollspel som visade vilka kultur-
krockar man kan möta. Sedan disku-
terade vi de vardagsproblem som kan 
uppstå när olika kulturer möts i ett 
utbyte. Vi fick också pröva en Turkisk 
dans som workshopledarna lärt sig när 
de hade ett internationellt utbyte med 
sitt ungdomsråd.

Jag skulle gärna arbeta med ett in-
ternationellt utbyte med Forshagas 
ungdomsråd. Och det verkar möjligt! 
Workshopledarna visade bland annat 
på olika vägar att söka pengar. Det 
vore jätteintressant att åka till ett an-
nat land och uppleva deras kultur. 

Beatrice ”Bea” Olsson, Deje
Varför är du med 
i Ungdomsrådet?

Ungdomstorget IRL, en inspirations- och utbildningskonferens för lokala 
ungdomsråd. Forshagas nybildade ungdomsråd var givetvis på plats!

Janne Johansson
Ungdomscentrum

0730-48 28 05
jan.johansson@forshaga.se

Janne Johansson

Läs mer på nästa sida om de 
workshops som ungdomarna 
deltog i under konferensen
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Under lördagen den här helgen i Nyköping 
hade vi alla två workshoppass. Mitt ena 
var BRYT!, vilket jag fann mycket intres-
sant och därför valt att skriva om.

BRYT!-workshopen leddes av en represen-
tant från RFSL, Gisela Janis. Hon är sjut-
ton år, bor i Linköping och är homosexu-
ell. Därför har hon valt att gå utbildningen 
BRYT! som är ett treårigt projekt startat 
av RFSL för att väcka folks intresse för att 
granska heteronormen. Gisela började 
med att be oss att beskriva 
heteronormen. Kille och tjej, 
manliga/kvinnliga könsroller, 
mäns fördelar, kvinnors för-
delar. Sådant som helt enkelt 
är normalt är en norm. I he-
teronormen betecknas det med föregå-
ende uttrycksexempel.

Vår nästa uppgift var att titta på hur he-
teronormen används i reklam. Ni har ju 

När jag var på väg till workshopen ”Media, gatukonst och makt” 
den andra dagen på IRL i Nyköping undrade jag mycket vad det 
skulle handla om. Vår ledare hette Hannah och hon började med 
att starta upp oss med några lekar så vi skulle lära känna var-
andra lite mer. 

Efter det visade hon oss bilder på olika slaga gatukonst. Det var 
allt ifrån affischer och fågelholkar, till ”reklamsabotage” och vir-
kade saker runt lyktstolpar. Vi pratade lite om vad som är lagligt 
och olagligt, och om olika organisationer. Hannah berättade att 
det finns en organisation i Sverige som samlas varje år för att 
klippa isär löpsedlar för att sedan göra nya. Hon hade till och 
med sig några löpsedlar, så det var bara för oss att dela upp oss 

Workshop: ”Media, 
gatukonst och makt”

i grupper och börja klippa och klistra. Det var väldigt kul, men 
de olika resultaten var mycket roligare. Det kunde stå hur sjuka 
grejer som helst på de där löpsedlarna, men vissa var faktiskt 
så pass trovärdiga att man började undra ifall de var äkta eller 
inte.                                      

Det workshopen skulle visa var hur lätt sanningen förvrids, och 
vi förstod verkligen det när vi gick därifrån. Den visade också hur 
man skapar förändring när det gäller all information och reklam 
som vi hela tiden påverkas av, och framför allt att man ska ta 
median med en nypa salt. Jag tyckte att workshopen var väldigt 
intressant och det tror jag de andra deltagarna tyckte också. 

Workshop: Bryt!

liksom alla andra sett tjejer i bikini som 
kråmar sig mot en bil, en machograbb på 
gymmet som tar en kall öl och så vidare. 
Det var väldigt intressant att upptäcka 
att man började ställa frågor till sig själv: 
”Hur har det blivit såhär?” och ”Vad kan 
man göra för att ändra på det?”.

Och varför vill RFSL att vi ska ändra på 
hur det ser ut idag? Jo, för att kvinnor och 
män, invandrare och svenskar, och till sist 
hetero och HBT-personer inte har samma 

förutsättningar i livet. 
Som världen ser ut nu, så 
har inte alla människor 
samma chans att skapa sig 
ett bra liv. RFSL vill inte 
att det ska vara så. Jag 

tror att det finns fler med det tänket.

Ser du någon gång någon man som beter 
sig ”fjolligt” och tänker ”Han är säkert 
bög”? Det gör vi alla. Men hur många 

Om heteronormen i samhället

RFSL är en nationell organisation 
som jobbar för HBT-personers rät-
tigheter i samhället. RFSL står för 
”Riksförbundet för sexuellt lika-
berättigade”.
HBT står för minoriteterna Homo, 
Bi- och transperson. 
Blev du nyfiken? Besök http://
www.rfsl.se

Ida Lindquist

gånger tittar du på någon ”normal” män-
niska och tänker ”Undrar om han är hete-
ro”? Gör det någon gång, och du kommer 
också att inse att vårt samhälle inte är så 
jämställt som vissa vill påstå. Vi har lång 
bit kvar. 

Jag vill tacka RFSL, Gisela Janis och Ung-
domstorget IRL för en mycket lärorik 
workshop i Nyköping!

”Tjejer i bikini som 
kråmar sig mot en bil, 
en machograbb på 
gymmet  [...] Hur har 
det blivit såhär?”

Jennifer Sjöö

Äkta eller falska löpsedlar? Workshopen skulle visa hur lätt sanningen förvrids
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Vi körde ju en innebandyturnering i cen-
tralhallen i Forshaga för en tid sen, där 
Akademin stod som segrare. Suget efter 
ytterligare en turnering, gjorde att vi an-
ordnade och genomförde ytterligare en 
den 17 november, också den i centralhal-
len. Denna gång körde vi mixedlag. 
5 lag deltog i matcher om 2 x 10 minuter, 
där alla mötte alla och det lag som sam-
lat mest poäng stod som slutlig segrare. 
Hela tio matcher under kvällen och det 
blev en rafflande turnering där det ibland 
gick lite hett till, mest för Jocke (perso-
nallaget) som i matchen mot Gåŕ n åkte 
på en regelrätt tackling så han for över 
sargen. Men det var i övrigt en välspelad 
turnering och alla verkade ha riktigt kul, 

Innebandyturnering - en favorit i repris!
och förfrågan om ytterligare en turnering 
har det redan blivit. Deltagande lag var: 
Träffen, Gåŕ n, Personalen och Akademin 
som hade två lag. Träffen drog det längs-
ta stråt och gick obesegrade rätt igenom 
hela turneringen. Placeringar i denna 
upplaga blev alltså:

�:a plats Träffen
�:a plats Akademin�
3:e plats Personalen
4:e plats Akademin�
5:e plats Gåŕ n 

På läktarna var det rikligt med både yngre 
och äldre besökare, och tur var att vi i år 
valde att ha kiosk med lite lättare tilltugg 

och dryck för den var välbesökt. Då en do-
mare uteblev så fick en kille (Robin) döma 
alla tio matcherna, och det gjorde han 
med den äran, och hade ett bra samar-
bete med pappa som skötte matchklockan 
(tusen tack till er). 

Stort tack också till Tobias (klubbor, spe-
lare och målskytte) och Koffe (bollar, 
dräkter m m), och självklart alla ni andra 
som ställt upp och gjort detta möjligt.  Ett 
totalt sett mycket lyckat arrangemang, 
och håll utkik, för till våren smäller det 
nog igen. På återseende!

UC och Träffpunktspersonalen!

En grupp bestående av åtta ungdomar 
mellan 15 och 18 år med representanter 
från Deje, Forshaga och Kil har tagit sats 
och siktar nu på att göra den hittills bästa 
UKM-festivalen i Forshaga kommuns UKM-
historia! Faktum är att den målsättningen 
är riktigt högt ställd eftersom tidigare års 
festivaler varit innehålls- och kvalitets-
mässigt riktigt bra. Det har bland annat 
avspeglat sig i deltagarantalet som varit 
det största i Värmland och en av de störs-
ta i Sverige. UKM står för Ung kultur möts 
och är en möjlighet för unga kulturutöva-
re att visa upp något de skapat på en scen 
eller i en utställning för en stor publik. 
Ungdomarna i UKM-arbetsgruppen plane-
rar hela festivalen och genomför den med 
hjälp av andra ungdomar som arbetar 

Janne Johansson
Ungdomscentrum

0730-48 28 05
jan.johansson@forshaga.se

som funktionärer och med 
stöd från ungdomscentrum. 
2008 års upplaga kommer 
att vara upplagd på ett lite 
annorlunda sätt, eftersom vi 
storleksmässigt växt ur kos-

UKM-festivalarrangörerna 
har lämnat startblocken! 

tymen vi använt oss av de senaste åren. 
Det innebär exempelvis att scenbidragen 
delas upp på två helt separata föreställ-
ningar den här gången.

Festivalen kommer att genomföras 7 och 
8 mars 2008 och resan nu går det bra att 
skicka in anmälningar. Mer information 
finns på www.ungkultur.nu där du också 
kan anmäla dig. Du kan också kontakta 
någon i arbetsgruppen eller ungdomscen-
trum.

Går en spännande UKM-vår till mötes

UKM-arbetsgruppen tar en välförtjänt fikapaus under 
höstens första planeringsmöte. Fr.v: Ida Lindquist, Caro-
lina Wesley, Anna Edlund, Jennifer Sjöö, Therese Östman 
och Simon Lindquist. Saknas på bilden gör Maria Edlund 
och Robert Andersson. 

Forshaga kommun har också fått förtro-
endet att arrangera UKM:s länsfestival 
lite senare under våren. Även här utgörs 
planeringsgruppen av ungdomar, som på 
motsvarande sätt skapar en UKM-festival 
för utvalda ungdomar från hela Värmland. 
Vi går en spännande UKM-vår tillmötes i 
vår kommun!
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Genom Räddningsverket och SLS (Svenska Livräddningssällska-
pet) har Deje simhall fått pengar till att genomföra simskola för 
vuxna. Tidigare har vi genomfört simskola med kvinnliga delta-
gare, så den här omgången var det männens tur. Simskolan är 
en timme varje vecka under tio veckor. Vi har nu gjort hälften 
och vi ser stora framsteg jämfört med startveckan. Gruppen är 
på 14 deltagare och kommer från olika länder som bl.a. Irak, 
Iran, Kuba, Afghanistan och Kosovo. Den största utmaningen 
är naturligtvis att kunna kommunicera. Det har vi löst genom 

Under höstterminen har ämnet vatten ge-
nomsyrat verksamheten på förskolan Sol-
åker i Deje. Ett steg i temat har varit att 
åka till badhuset med barnen. Personal 
har tagit med fem barn åt gången. Solåker 
har 34 barn i åldrarna 1-5. 
– Att vi lyckas frigöra personal för att åka 
iväg så att alla 34 har fått bada beror på 
att vi arbetar lite annorlunda med en 
enda stor avdelning. Vi bryter då övriga 
aktiviteter, säger Sara Thorén, pedagog 
på Solåker. 
– Vi tycker att det är viktigt att barnen 
får vara på badhuset och prova på, dess-

Vattentema på förskolan Solåker

utom är det ju en enorm tillgång att ha 
ett badhus så nära som vi får utnyttja när 
det inte är allmänhetens bad, säger Karin 
Malmstedt. Och badpersonalen har varit 
mycket hjälpsam i att möjliggöra detta för 
oss, tillägger hon.

Förutom besöken i simhallen har barnen 
arbetat med vatten på flera sätt i verk-
samheten och lärmomentet har anpassats 
efter barnens ålder. I vissa fall har det 
handlat om att använda flytväst när man 
är ute och fiskar. I andra fall har barnen 
utfört experiment och undersökt varför 

löv flyter på vatten och varför stenar 
sjunker. 

Arbetet med vattentemat inleddes vid 
terminsstarten då figuren Lortis kom på 
besök på Solåker. En riktig lortgris med 
rädsla för vatten. Lortis har varit en åter-
kommande gäst och barnen har med sina 
nyvunna kunskaper lärt honom övervinna 
sin rädsla. Vattentemat på Solåker fort-
sätter under vårterminen. 

Malin Eriksson
Informatör

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

en blandning av ”svengelska”, kroppsspråk och kroppskontakt. 
Gruppen är mycket motiverad och tacksamma till möjligheten 
att få kunna lära sig simma. Simundervisningen består bl.a. en 
uppvärmning t.ex. basket, vattenvaneövningar, simning och liv-
räddning. Vi hoppas att de efter avslutad simskoleomgång själva 
har möjligheter att fortsätta träna för att bli ännu säkrare i si-
tuationer i samband med vatten. 

Linda och Sofia
Deje Simhall

Vuxensimskola gör stora framsteg

Populärt inslag i Solåkers arbete med vat-
ten har varit besöken på Deje Simhall. Här 
pedagogen Jenny och Julia
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Den 16 november hade Forshaga bibliotek Pippi-feber. Eva-Lotta Karlsson (Pippi) och 
Maud Jennemo-Olsson (Annika) underhöll tillsammans med kyrkans barnkör ett fullsatt 
bibliotek. Pippi och Annika bjöd på roliga tablåer och skojig sång där publiken aktivt 
deltog. Den duktiga barnkören, ledd av kantor Helena Andersson, sjöng sånger från 
Astrid Lindgrens böcker. Alltsammans avslutades med saft och en specialgjord Astrid-
tårta. Fantastiskt bra och roligt tyckte alla.

Pippi på Pippi

På flera platser i kommunen har Astrid Lindgren 100 år uppmärksam-
mats. Bland annat på Forshaga bibliotek

Idéen föddes 2005 och arbetet har sedan dess pågått på många 
sätt. Vi gjorde inledningsvis enkäter för att ta reda på vad för-
äldrar och elever tycker är viktigt i hälsoarbetet. Genom en-
käten kom vi fram till flera viktiga områden; bra matvanor, 
stressfri miljö, fysiska aktiviteter, värdegrund och att förebygga 
mobbning. Därefter tog vi kontakt med Korpen som bidrog oss 
i vårt arbete med att strukturera upp handlingsplaner. För att 
bli hälsodiplomerad ska skolan arbeta hälsofrämjande både mot 
elever och personal.

I det konkreta hälsoarbetet har vi gjort många olika fysiska ak-
tiviteter. Vi har ett samarbete med Ransäterskolan där vi genom 
att cykla till varandra träffats för att utföra olika rörelsefräm-
jande aktiviteter. Vi har flyttat vår skolskog lite närmare skolan 
och det resulterade i att den nu används varje vecka av skole-
lever. Vi har deltagit i svenska gymnastikförbundets hopprepsut-

Olsätersskolan hälsodiplomerad

maning och slutade där på fjärde plats! Genom samarbete med 
Osk (Olsäters sportklubb) har vi fått pengar via handslaget. De 
pengarna har bl.a. använts till att köpa hopprep till alla elever, 
bollar och annat material som främjar rörelse. 

Vi har även haft ett fantastiskt utbyte med föräldrar samt mor/
farföräldrar som besökt oss och visat idrotts- och fritidsaktivite-
ter exempelvis golf, skytte, kampsport, bordtennis och hockey. 

Nu har vårt nya rörelsetema startat. Eleverna kommer att få ta 
del av flera olika dansformer som bugg, squaredance och pop-
funk. Det är vår förhoppning och målsättning att det slutar i 
en härlig show framåt våren. Arbetet med vår hälsodiplomering 
fortgår och en ny avstämmning görs i november 2009. 
    

Efter �.5 års arbete står det nu klart att vi är den andra skolan i Värmland som blivit hälsodiplomerad. Först i 
landet är vi att genomföra det här tillsammans med en förskola. 

Hälsodiplomering sker i samverkan mel-
lan Korpen Svenska Motionsidrottsför-
bundet och Svenska Skolidrottsförbun-
det. 

På hälsodiplomet står följande: 

”Skolan är en stödjande miljö för hälsa 
genom att den tillhandahåller en god 
arbetsmiljö samt underlättar för elever 
och anställda att göra hälsosamma livs-
stilsval. Skolans hälsodiplomering stäm-
mer av skolans hälsoarbete utifrån skol-
lagen, läroplanen och arbetsmiljölagen 
samt ställer krav på att skolan ska arbeta 
hälsofrämjande mot elever och perso-
nal.”

Här är de flesta av eleverna på Olsätersskolan samt 
några femåringar från förskolan

Några av lärarna på Olsätersskolan vi-
sar stolta upp hälsodiplomet som sko-
lan nyss erhållit efter intensivt arbete. 
Från vänster: Viktoria Holm, Susanne 
Melin och Malin Rudström

Personalen på Olsätersskolan

Lena Westas Havimäki
Forshaga bibliotek
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Nu är hela 
kommunen uppkopplad
Var man än bor i Forshaga kommun har 
man nu möjlighet att få en fast uppkopp-
ling mot Internet. I början av november 
driftsattes den sista av kommunens te-
lestationer med ADSL-teknik vilket inne-
bär att kommuninvånarna kan få upp till 
24 Mb/s nedladdningshastighet. 

Utbyggnaden har skett tillsammans med 
Teracom AB och innebär att man i dagslä-
get kan välja mellan 11 olika Internetleve-
rantörer. De utbyggda telestationerna är:
- Forshaga (inkl. Dyvelsten, Kvarntorp och 
Visterud) - Östra Deje (inkl. Rudshult m.fl) 
- Deje - Tjärnheden - Övre Ullerud / Förby 
- Mölnbacka - Olsäter (inkl. Hällekil) - Bu-
torp.

Utbyggnaden har skett tillsammans med 
Teracom AB och innebär att du i dagsläget 
kan välja mellan Internetleverantörer som 
nämns i faktarutan.

Ett trådlöst bredbandsalternativ håller på 
att färdigställas just nu i Värmland. Detta 
kan vara ett mycket bra alternativ för dig 
som t.ex. vill ha uppkoppling från flera 
ställen med samma abonnemang. För att 
veta mer om detta, kontakta Nordisk Mo-

I dagsläget kan du välja mel-
lan dessa Internetleverantö-
rer:

- Bahnhof
- Bredbandsbolaget
- Calypso
- FastTV
- Glocalnet
- IPCell
- Ipeer
- Rix/Port80
- Tyfon
- Universal Telecom
- Vattenfall
Dessa har avtal med Teracom och du 
når dom enklast via Teracoms hem-
sida www.teracom.se

Vissa av stationerna är också ut-
byggda av Telia. Då har du ett elfte 
alternativ www.telia.se

Mats Johansson
IT-chef

054-17 21 05
mats.johansson@forshaga.se

Aktuellt 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  
  

Lediga 
kontorslokaler

Lediga kontorslokaler finns i kommunens 
företagshotell Activum och Knipan. 

Knipan  8, 16 och 17 kvm
Activum  11 kvm

Kontakta Anne Hellström, kommunteknik tel: 
054-17 20 40 för närmare information

biltelefon AB www.nordiskmobiltelefon.se

Utöver dessa satsningar att i kommunen 
få bredband till alla hushåll har vi också 
under den senaste tio-års-perioden byggt 
ett bredbandsnät med fiberteknik. Detta 
var i första hand avsett för vår kommu-
nala verksamhet men har också innebu-
rit att våra hyresgäster i företagshotellen 
Activum och Knipan har anslutits. Nätets 
södra ända ligger vid Skivedsskolan och 
sträcker sig till Olsätersskolan i norr. Ge-
nom ett samarbetsavtal med Karlstadsfö-
retaget Donetworks AB kommer det nu att 
bli möjligt för övriga företagare, hyresvär-
dar och villaägare att anmäla intresse för 
att bli anslutna till nätet ”Forshaga fiber”. 
Hur snabbt en utbyggnad kan ske beror 
till stor del på det intresse som visas. Mer 
information om detta alternativ söker du 
via www.donetworks.se. 

Kommunen som helhet är alltså väl för-
berett för att ansluta kommuninnevåna-
rna med dagens bredbandsteknik men har 
också en väl förberedd IT-infrastruktur 
för att möta morgondagens möjligheter. 
För ingen tror väl att vi nöjer oss med 8 
Mb/s i telejacket i framtiden.

INTRESSEANMÄLAN  ( ej bindande )  TILL   
HAMAM  I  ARVIKA  PÅ VÅREN.
ANMÄLAN  MAILAS TILL ANNETTE EDQVIST 
PÅ a.edkvist@telia.com. Eller telnr.0552-10424 
( telefonsvarare) Vi återkommer med datum 
längre fram .
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Malin Eriksson
Informatör

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

Dömle Golf Store AB
Allra först en bekännelse från skribenten: 
Jag har spelat minigolf några gånger. Jag 
hade också ett golf-tv-spel i min barndom. 
Jag kan namedroppa Tiger Woods, Jesper 
Parnevik och Annika Sörenstam. Därefter 
slutar min knappa vetskap om golf. Kom-
mer tre killar som driver ett golfföretag i 
Dömle lyckas väcka golfintresset hos mig?

På pappret heter företaget Dömle Golf 
AB men för gemene man är verksamheten 
mer känd som Golfstore – the professional 
Choice. 
– Förutom den här butiken i Dömle ansva-
rar vi också för sortimentet som klubbar-
na i Kil, Billerud, Årjäng och Bryngfjorden 
säljer, säger Björn Persson. 

Det är Björn som startade företaget och 
sedan fem år är också Robert Perman del-
ägare. Björn Persson startade företaget 
1988 vid en tid då intresset för golf ge-
nerellt sett var ganska svagt i kommunen. 
Då byggde verksamheten på att instruera 
och lära människor att spela golf. Runt 
samma tid startades Forshaga golfklubb. 
Men det var först 1990 som klubbens nio-
hålsgolfbana anlades, vilken fyra år sena-
re utvecklades till en 18-hålsbana. 

Företaget har tveklöst gått från klarhet 
till klarhet under företagets 20 verksam-
ma år. Från början omsatte företaget runt 
15 000 kr. Idag är summan sex miljoner 
kronor. 
– Vi har alltid strävat efter att komma 
framåt. Det vore konstigt annars om vi 
inte hade den ambitionen, säger Robert.

Företaget säljer golfutrustning, med allti-

från peggar, skor och kläder till klubbor, 
bags och bollar. Men till lika stor del job-
bar företaget med utbildning och instruk-
tion i golf oavsett om man är nybörjare 
eller elitutövare. Intill golfbanan har fö-
retaget en så kallad Driving Range vilket 
är en plats där man kan öva på slag, såväl 
långa utslag som puttar.  
– Golfen har på senare år växt till en folk-
sport vilket vi tycker är kul. Fler har in-
sett att det är en sport som passar alla. 
Till oss kan man komma oavsett om man 
har ett medlemskap i en golfklubb eller 
inte och man kan låna utrustning om man 
inte har egen. Företag med personal, sko-
lor med lärare och elever, privatpersoner 
ensamma eller i grupp – alla hör till vår 
kundkrets, säger Björn.
Inte helt oväntat har företaget ett nära 
samarbete med Forshaga Golfklubb med 
omkring 1000 aktiva medlemmar och de 
sköter vissa tjänster, bland annat tidsbok-
ning och medlemsärenden åt klubben.

Att ha flera butiker på flera platser har 
gynnat företagets försäljning av utrustning 
och kläder. Då görs mer koncentrerade in-
köp och möjliggör ett bredare sortiment 
och bättre utprovning av utrustning. Idag 
behöver man inte vara på världselitnivå 
för att få sina klubbor skräddarsydda och 
helt anpassade efter sig. Här går det att 
genom simulatorer och datautrustning ta 
fram exakt hur en klubba ska konstrueras 
för att passa en enskild spelare. En radar 
läser av styrka, handgrepp, teknik för att 
ta fram optimala klubbor.

Det är en riktigt kylig dag och säsongens 
första snö hänger i luften. Sommarmåna-

derna som man vanligtvis förknippar med 
golftider känns oerhört långt borta. Finns 
det överhuvudtaget något att göra på en 
golfshop i november?
– Vad gör ni på vintern? är säkert den van-
ligaste frågan vi får, säger Robert som vill 
slå hål på myten att det råder sysselsätt-
ningsbrist i golfbranschen vintertid. Vid 
den här tiden på året pågår förberedel-
serna inför kommande säsong. Det inne-
bär många kundmöten, inköp, invente-
ringar, verksamhetsutveckling samtidigt 
som butikerna hålls öppna som vanligt.

Förutom Björn och Robert är Jonatan 
Svärd heltidsanställd sedan 2003 efter en 
tids praktik- och säsongsarbete. Samtliga 
har de tre killarna en stor passion för 
golfen. Att jobba med sitt fritidsintresse 
torde vara en dröm för många. 
– Inledningsvis var det en viss omställning 
eftersom man får mindre tid över till själ-
va spelet, medger Robert.

De närmsta planerna för företaget är att 
sjösätta sin webbshop med försäljning av 
golfutrustning och kläder via Internet. Fö-
retaget ska också anställa ytterligare en 
personal. Den här gången en kvinna som 
ska utveckla klädsortimentet, och fungera 
som säljstöd till de övriga butikerna. Att 
det är en kvinna är mycket medvetet.
– I andra butiker i golfbranschen säljer man 
mer av damkollektionen än från herrsor-
timentet. Här är det tvärtom men det ska 
vi se till att ändra på! säger Björn.

1

1 Golfstore är en form av franchiseverksamhet med över 100 butiker runt om i landet. Fem av dessa har Dömle Golf AB ansvar för.

Vid mötet med killarna på Dömle Golf Store AB blir man nyfiken på deras handicap. Följande svar redovisas: Jonatan 4, Robert 3 och 
Björn �,9. 
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Intresset för stickning och virkning ökar. Det säger Gun-Britt 
Berg som driver Deje Garn och hemslöjd i Deje och som varje 
måndag har handarbetsträff i sin butik. 
– Vi är åtta kvinnor som träffats och har intresset för handarbete 
gemensamt. Det började för 14 år sedan på Ullerudsgården i 
Deje. Men när verksamheterna där krävde större lokalutrymmen 
flyttade vi in hos mig, säger hon.

Således är det nu Gun-Britt Bergs butik i Deje centrum som utgör 
mötesplatsen för deltagarna i handarbetsträffarna. Handarbete 
är avkopplande och kreativt. I den här formen blir det dessutom 

Handarbetsgrupp sticker ut och ställer ut

Boulesäsongen lider mot sitt slut. Sedan 
starten i våras har vi träffats och spelat 
boule varje vecka måndagar och torsda-
gar. Totalt har 43 PRO:are deltagit vid 
någon av de 53 speldagar som vi träffats. 
Som mest har vi varit 34 deltagare vid en 
träff. Vi har även haft utbyte med PRO 
Nyed och PRO Kil.

Intresset för boule ökar glädjande nog, 
då det visar sig att boulespelet passar ut-
märkt för oss pensionärer, alla kan delta 
på lika villkor. Vår förhoppning är därför 
att när vi startar på nytt till våren, står 
ytterligare två banor klara för spel.

Text: Lennart Becker
Foto: Sandor Budai

Kontakten besökte Gun-Britt Bergs affär och träffade 
kvinnorna som deltar i handarbetsträffarna. Fram till 
årets slut kan du deras verk på Deje bibliotek

Den 26 september på höstens soligaste 
och varmaste dag anordnade vi för första 
gången ett klubbbmästerskap för Forsha-
ga PRO. 38 glada PRO:are hade anmält sig 
till tävling. Vi började dagen kl.12.00 med 
lite mat, energi är ju som bekant viktigt 
före tävling. Sedan började spelandet för 
att efter tre timmar kora en klubbbmäs-
tare, många hårda och dråpliga dunster 
utspelades till publikens förtjusning. Da-
gen avslutades med kaffe och kaka. Vi 
avslutar nu boulesäsongen och ser fram 
emot våren 2008.

Nu är Mölnbacka-bocken klädd! Sedan 
flera år är det tradition i Mölnbacka 
att vi samlas och klär julbocken med 
granris. En röd halsduk och julgransljus 
är pricken över i. Har Mölnbacka den 
största bocken i kommunen? Kom gärna 
och titta.
 

en social träffpunkt och kvinnorna hjälps åt och delar med sig av 
sina kunskaper kring olika tekniker inom hantverket.

Nu ställer gruppen ut sina alster i Deje bibliotek fram till årets 
slut. Hardangerhantverk, grytlappar, kläder, tovning, handväs-
kor. Mycket har de hunnit med under åren.
– Det är kultur vi håller på med och vi vill sticka (!) ut hakan 
genom den här utställningen, säger Ingrid Andersson. 

Malin Eriksson
Informatör

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

Bouleavslutning

Mölnbacka Bygdegårdsförening

Har Mölnbacka 
den största jul-
bocken månne?
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Bebisuppvaktningar
Kommunalrådet Angelica Rage ser upp-
draget att besöka alla nyfödda och de-
ras familjer som ”en guldkant på sitt 
politiska uppdrag”. Hennes besök avise-
ras alltid, både av BVC och kommunled-
ningskontoret. Med sig till den nya fa-
miljemedlemmen har hon blommor och 
mig förstås, forshaganallen Älvis.

Fler bebisar finns på sista sidan

Annie Forslund

Dante Ahlstedt Dorian Muhaxheri Elvira Paulsson

Albin Sjöblom

Freja Van Stam Gustav Johansson Hilda Edén
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Aktuellt om lärcenter

Tre hus har nu både tak, fönster och dörrar och till-
fällig värme har satts på för att börja uttorkningen. 

Bibliotekshuset målas invändigt, innerväggar monte-
ras i hantverkshuset och i köket arbetar man med fall 
till olika brunnar. 

Det sista huset får ytterväggar och tak och till års-
skiftet ska alla hus vara täta. 

Projektering av sporthallen pågår och byggstart är 
beräknad till den � april nästa år. Produktionstiden 
uppskattas till sju månader vilket innebär att den nya 
hallen är färdig den � november �008.

Vi som arbetar med att laga mat hop-
pas kunna bidra till det livslånga läran-
det genom att visa barn, ungdomar och 
äldre hur måltiderna kan vara både nyt-
tiga och goda, berättar kostchefen Maria 
Källström. Bra och näringsriktig mat är en 
del i det viktiga folkhälsoarbetet och vår 
uppgift är att kunna erbjuda detta, fort-
sätter hon.

Kostenheten är ett serviceorgan i kommu-
nen och har i uppdrag att laga mat i en-
lighet med Livsmedelsverkets näringsre-
kommendationer för mat i skola, förskola 
och omsorg. Dessutom ska maten serveras 
i en trygg och trevlig miljö. 

I Deje finns ett modernt tillagningskök där 
man lagar mat till alla förskolor, skolan 
samt äldreomsorgen. I Olsäter finns också 
ett kök där kostenhetens personal lagar 
mat till eleverna i förskolan och skolan. 
Köket i lärcenter kommer att få samma 
funktion i Forshaga och personalen på 
förskolorna och inom omsorgen kommer 
från hösten 2009 endast laga frukost och 
mellanmål.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Lärcenter ska bli en mötesplats för alla där samverkan skapar lust, 
engagemang och livskvalitet i det livslånga lärandet. Följ arbetet med lärcenter på forshaga.se/larcenter

Lärcenter: Kökets 
roll i folkhälsoarbetet

Portionsantal

Lärcenters kök, vardagar

Lunch till skolan  �300
Lunch till förskolan 3�0
Äldreomsorgen, lunch  ��0
Äldreomsorg, middag �0

Personalen i lärcenters kök kommer att 
laga mat till cirka 1.850 personer varje 
vardag. Av dessa serveras cirka 700 por-
tioner till lunchgäster i lärcenters matsal. 
Personalen lagar mat efter olika matsed-
lar och även specialkost, till exempel glu-
ten- och laktosfria rätter.
- För att underlätta planering av middagar 
i hemmet, kommer skolans och förskolans 
mat i stort sett att vara densamma, be-
rättar Maria Källström. 

Eftersom alla inte äter sin mat i lärcenters 
matsal, kommer många matportioner att  
packas i köket och sedan transporteras 
ut till olika verksamheter. Att transport-
kedjan fungerar utan problem är oerhört 
viktigt och därför kontrolleras matens 
temperatur noga. Livsmedelslagen, hög 
hygien och rätt utbildad personal säker-
ställer att kraven följs.

På uppdrag av kommunstyrelsen håller 
vi på att ta fram kostpolitiska mål, fort-
sätter Maria.  Exempel på mål kan vara: 
tidpunkt när eleverna äter lunch, måltids-
ordning inom omsorgen, huruvida godis 

och läsk ska förekomma på skolorna, i 
vilken omfattning vegetariska rätter ska 
serveras som huvudmål.

Kostenhetens vision är, avslutar Maria, 
att skapa en positiv attityd till bra mat 
genom att erbjuda matgäster i alla åld-
rar, näringsriktiga och säkra måltider i en 
trevlig miljö. Detta får vi bra möjligheter 
att göra från det nya köket i lärcenter.

Kommunstyrelsens arbets-
utskott besökte bygget
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort ett premiär-
besök på Lärcenter-bygget i Forshaga. Kommunens fast-
ighetschef Kent Nilsson visar här de blivande biblioteks-
lokalerna för kommunalrådet Angelica Rage. Vid mötet  
diskuterades även delar av den konstnärliga utsmyckning-
en av kommunens största investering.

Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

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



Kontakten nr 8 december, 2007  s. �5   

Öppet köp och bytesrätt
Både öppet köp och bytesrätt är frivilligt 
för säljaren. Det finns ingen laglig rät-
tighet att återlämna en felfri vara men 
många butiker har öppet köp eller bytes-
rätt. Fråga om butiken har öppet köp inn-
an Du betalar och få skrivet på kvittot till 
vilket datum öppet köp i så fall gäller. Vid 
öppet köp kan Du lämna igen varan inom 
avtalad tid och få pengarna tillbaka. By-
tesrätt innebär att Du inom avtalad tid får 
byta till en annan vara. Ett tillgodokvitto 
innebär att Du kan välja andra varor för 
pengarna vid ett senare tillfälle.

Avbeställning
Har Du beställt en vara, men ångrat Dig? 
Varan går att avbeställa så länge den inte 
avlämnats till Dig. Däremot måste Du be-
tala ersättning till säljaren för kostnader 
och förluster som uppstår som följd av av-
beställningen. Det kan t ex vara kostnader 
för offerter, förvaring och fraktkostnader 
tillbaka till leverantören. Observera att 
vid nybilsköp gäller andra regler. 

�4 dagars ångestfrist
Har Du köpt Din vara vid dörren eller 
handlat via Internet? Då har Du ångerrätt 
som gäller under 14 dagar, samma sak gäl-
ler vid telefon eller partyförsäljning. Ång-
erfristen vid hemförsäljning gäller om Du 
har köpt för mer än 300 kronor. Närings-
idkaren ska alltid ge Dig information om 
ångerrätten. Ångerfristen börjar löpa:
· den dag Du tog emot varan eller en vä-
sentlig del av den
· den dag då avtalet om en tjänst ingås.
Ångerfristen börjar inte löpa förrän Du 
fått informationen eller ångerblanketten. 

Tips från Rådrummet i julklappstider

Det kan vara svårt att hitta rätt julklapp så se till att 
den går att byta. Fråga alltid vad som gäller vid köpet för 
att undvika problem efter julklappsutdelningen.

Ångerrätten gäller inte om du ingår avtal 
på allmän plats, exempelvis i ett köpcen-
trum.

Internethandel
Kontrollera företagets uppgifter. Sök gär-
na information om företaget på Internet. 
Bilda Dig en uppfattning om totalkost-
naden för varan, ta reda på porto- och 
expeditionsavgift, tullavgift, leveranstid 
samt kontrollera vilken returrätt Du har. 
Om Du betalar i förskott förlorar Du ditt 
bästa påtryckningsmedel. Ett gott råd kan 
vara att nyttja bankernas tjänster för att 
handla och betala säkert, använda ett 
tillfälligt e-kreditkort som aktiveras för 
engångsköp, eller betala mot faktura. Du 
kan även ibland betala till en mellanhand, 
s.k. Escrowbolag som har pengarna fram 
tills köparen fått produkten och godkänt 
köpet.

Dröjsmål
Har Du beställt något som Du skulle ge 
bort i julklapp och inte fått varan för-
rän efter julafton, trots att Du och sälja-
ren gjort upp om leveransdag? Då är det 
dröjsmål. Låt köpet gå tillbaka!

Kreditköp
Kreditkostnaden och kontantpriset ska 
anges vid marknadsföring av kreditköp. 
Konsumenten ska få veta vad det kostar 
att köpa den erbjudna varan på kredit 
samt hur mycket extra det kostar jämfört 
med att köpa den kontant. Detta gäller 
även ”räntefria” köp där kreditkostnaden 
kanske bara består av uppläggningsavgift 
och aviavgifter. Kreditkostnaden ska anges 
i kronor. Kredittiden eller delbetalningar-

nas antal ska anges när det i marknadsfö-
ringen finns uppgift om delbetalningarnas 
storlek t.ex. ”endast 380 kr/månad”.

Fel i varan
Är det fel på en produkt har Du tre år 
på Dig att klaga. Har Du fått garanti som 
räcker i mer än tre år kan Du klaga garan-
titiden ut. Vänd Dig till affären där varan 
är köpt så fort Du hittar felet. Tag med 
kvittot och varan. Har affären ”försvun-
nit” kan Du vända Dig till tillverkaren eller 
importören istället. Du kan också skriva 
och klaga. Behåll kopia och rekommen-
dera brevet, det är bra att ha som bevis. 
Om varan du köpt är felaktig har Du rätt 
att få den reparerad eller utbytt mot en 
ny. Är felet stort kan Du ha rätt att häva 
köpet och få pengarna tillbaka. Detta gäl-
ler även om Du har köpt en vara på rea 
och du inte har någon bytesrätt. 

Om du vill klaga
När Du vill klaga på en felaktig vara, vänd 
Dig i första hand till säljaren. Kommer Ni 
inte överens kan Du vända Dig till konsu-
mentrådgivningen.  Mer information finns 
på www.konsumentverket.se och www.
konsumenteuropa.se.

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
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Stipendieregn under Seklingnatta

Kommunens stipendiater samlade samt höjdhopparen och forshagasonen Stefan Holm. Stipendiaterna från vänster: Anders Larsson, Erik 
Bornstedt, Louise Larsson och Anders Lagerqvist

Stipendiemotiveringarna:

Miljöstipendium: 
Anders Larsson
”Anders Larsson, Svanenmärkt 
ICA-handlare i Forshaga, bidrar 
genom sin satsning på ekologiska, 
lokalt producerade och rättvise-
märkta varor till en bättre miljö 
och en rättvisare värld.”

Ungdomsledarstipendium:
Erik Bornstedt
”För ett flerårigt och engagerat 
arbete för Dejes ungdomar”

Stefan Holm-stipendiet: 
Louise Larsson
”För din osedvanligt stora talang 
och för ditt föredömliga uppträ-
dande inom Golfsporten”

Kulturstipendium: 
Anders Lagerqvist, Per Öman
”För ert stora och levande enga-
gemang för bygdens musikliv”

Mats Jonsson, Bjarne Olsén, representant för Anders 
Olsson Deje SS samt Conny Andersson

Mats Jonsson, Forshaga MC Rally
Bjarne Olsén, Forshaga Jakt- och sportskytte-
klubb Nationell Skett +60 veteraner
Anders Olsson, Deje SS Handikappsim distanserna 
50 m bröstsim, 100 m ryggsim, 50 m fjärilsim, 100 m 
frisim, 100 m medley samt 400 m frisim som samti-
digt innebar nytt världsrekord
Conny Andersson, Forshaga Amatörfiskeklubb 
Traditionellt mete veteraner

För åttonde året bjöd kulturföreningen Seklingnatta och Vistens 
Notdragarförening till kulturmönstring i Deje Folkets hus och 
Västbynäset den 10 november. I Deje folkets hus före stipen-
dieutdelning och SM-hyllningar berättade kommunens sportfis-
keutvecklare och seklinggeneral Lars Emilson om traditionen 
och visade bilder från Västbynäset. Det fanns utställningar i 
såväl biblioteket som i danssalongen. Klarälvsblåset underhöll i 

danssalongen och Dejefors Musikkår spelade i biosalongen. Gert 
Olsson, riksspeleman och föreläsare invigde Seklingnatta och 
berättade historier ur livet. Folkets Hus-föreningen hade bakat 
Dejekringlan som uppladdning inför kvällens Emilburgare (stekt 
sekling i tunnbröd) som traditionsenligt serverades vid Västby-
näset i samband med notdragningen.

Malin Eriksson

Stolta SM-vinnare
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Medlemsförmånen 
släpkärran

Forshaga-Deje Hyresgästförening
har inköpt en mobiltelefon med tele-

fonnummer:

070 – 650 00 53

Genom att ringa ovanstående num-
mer kan du boka lån av kärran

Utlåning: för alla medlemmar efter 
överenskommelse

Telefontid: vardagar mellan klockan 
08.00 och 19.00

Styrelsen för 
Forshaga-Deje Hyresgästförening

Lediga uppdrag
Behoven fi nns runt oss. Ensamhet, 
känsla av att vara utanför, önskan 
att hitta in i gemenskapen.

Vi har bra idéer om vad som kan 
göras, men vi behöver fl er frivil-
ligmedarbetare. Just nu för -

* Besök och kontakt
* Mötesplats Kupan
* Träffar för nya forshagabor

Tycker du om att arbeta med män-
niskor? Kan du avsätta några tim-
mar per månad till ideellt arbete? 
Vi erbjuder utbildning och stöd.

Kom till Café Kompis på B.T.L. 
den 13 december eller kontakta 
(kvällar) Gun Olsson, 871950, 
Gunnar Ström 873255.

Information angående 

Sophämtningen 

under Jul & 
Nyårshelgen i 

Forshaga kommun

V. 52:  Tömning av kärlen börjar 
Onsdag 26/12-07 och pågår till och 
med Lördag 29/12-07.
Tänk på att ställa ut kärlen i god tid 
och att låta dom stå tills tömning skett.

V. 1:  Tömning av kärlen börjar 
Onsdag 2/1-08 och pågår till och med 
Lördag 5/1-08.
Tänk på att ställa ut kärlen i god tid 
och att låta dom stå tills tömning skett.

Vi tackar för året som gott och önskar 
Er en riktigt 

God Jul & Ett Gott Nytt År.
Ragn-Sells AB med personal.

Miljöalmanackan för 2008 delades ut till 
alla hushåll den 6 december. Almanack-
an är ett samarbete mellan Forshaga, 
Grums, Hammarö och Kils kommuner. 

Den innehåller nyttig information om 
bland annat avfallssortering, miljö och 
energi. Varje kvartal finns en tävling i 
almanackan då du kan vinna biobiljet-
ter. 

Tänk på att almanackan delas ut till-
sammans med all julreklam, så bläddra 
bland den så att du hittar almanackan. 
Har posten missat så du inte fått en al-
manacka, hör av dig till kommunen på 
telefonnummer 054-17 20 40 eller 054-
17 20 04, så skickar vi en till dig.

Tack alla ni som på ett eller annat sätt hjälpt oss med vår hjälptransport till Sidi ifni i 
Marocko och tack till er som skänkt pengar till Khadijas fotoperationer.

Vi passar också på att hälsa från Khadija och hennes familj. Khadijas första fotope-
ration av två, gick bra, och nästa operation är på gång. Dagbok och bilder från trans-
porten kommer snart på hemsidan: www.karavanen.org

Specialleverans
Pojkhemmet i Sidi ifni behöver mycket mer hjälp, därför skickar vi en specialtran-
sport med bil va 52. Till denna transport önskar vi hjälp med att samla ihop följande: 
fräscha badhanddukar och lakan, leksaker för ute och inneaktiviteter, idrottskläder 
och skor, idrottsmaterial,  tennis + pingisracketar, fotbollar innebandyklubbor, puckar 
mm, tvspel, pussel, lego, bilbanor allt som kan syselsätta killar, Pojkkläder, 6–20 år.

Miljöalmanacka -08

Tack! hälsar Karavanen

Inger Stenström
Karavanen

Sigbritt, styrelsemedlem i Ka-
ravanen överlämnar en rullstol. 
Vänsterbilden visar Khadija
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Vecka 50 (10 december - 16 december)
Mån: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tis: Stekt salt sill, löksås, pot., morötter. Fruktcocktail
Ons: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Tors: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde
Fre: Köttbullar, stuv. makaroner, grönsaker. Kräm m. mjölk
Lör: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Sön: Porterstek, sås, pot., blomkål. Äpplemaräng m grädde   

Vecka 51 (17 december - 23 december)
Mån: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa
Tis: Biff a la  Lindström, sås, pot., gröns. Jordgubbskräm
Ons: Fiskarens festgrat. el. Dragonfisk, pot., ärter. Ananaskompott
Tors: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt
Fre: Julbord
Lör: Strömmingslåda, pot.mos, rårivna morötter. Äppel-kanel-
kräm/mjölk
Sön: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse m crisp

Vecka 52 (24 december - 30 december)
Mån: Helgmatsedel
Tis: Helgmatsedel
Ons: Helgmatsedel
Tors: Helgmatsedel
Fre: Helgmatsedel
Lör: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Sön: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 1 (31 december - 6 januari)
Mån: Helgmatsedel
Tis: Helgmatsedel
Ons: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Tors: Soppa. Fruktkaka, vaniljsås 
Fre: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lör: Helgmatsedel
Sön: Kycklingfilé, sås, pot., broccoli. Päron m. vaniljsås/grädde 

Vecka 2 (7 januari - 13 januari)
Mån: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tis: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Ons: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt
Tors: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm med mjölk
Fre: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lör: Fiskpud/Fiskgrat., smörsås, pot., grön. Bärsymfoni, grädde
Sön: Schnitzel, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage

Vecka 3 (14 januari - 20 januari)
Mån: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Soppa
Tis: Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Ons: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tors: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fre: Fylld lunchkorv, pot.mos, grön. Apelsinsoppa m. banan
Lör: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Sön: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

vecka: 50 (10 dec - 14 dec)
Mån: Skinksås, pasta
Tis: Korvgryta med rotfrukter, potatis
Ons: Pytt i panna, rödbetor
Tor: Risgrynsgröt, köttpålägg på hårt 
bröd, frukt i bitar
Fre: Hamburgare, potatismos, bröd, 
dressing

vecka: 51 (17 dec - 21 dec)
Mån: Sprödbakad fisk, filsås, potatis
Tis: Soppa, mjukt bröd, frukt i bit
Ons: Julbord
Tor: Köksbuffé
Fre: Lov

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 4 (21 januari - 27 januari)
Mån: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm, mjölk
Tis: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa
Ons: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Tors: Ugnstekt falukorv stuv. grönsaker. Päronkräm m mjölk
Fre: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa
Lör: Köttfärsgratäng (Goda lådan), gröns. Persikor m grädde
Sön: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås.

Vecka 5 (28 januari - 3 februari)
Mån: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tis: Stekt salt sill, löksås, pot., morötter. Fruktcocktail
Ons: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Tors: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde
Fre: Köttbullar, stuv. makaroner, grönsaker. Kräm m. mjölk
Lör: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Sön: Porterstek, sås, pot., blomkål. Äpplemaräng m grädde   

Vecka 6 (4 februari - 10 februari)
Mån: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa
Tis: Biff a la  Lindström, sås, pot., gröns. Jordgubbskräm
Ons: Fiskarens festgratäng el. Dragonfisk,pot., ärter. Ananaskompott
Tor: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt
Fre: Lunchkorv, senapsås, potatis, grönsaker. Soppa
Lör: Strömmingslåda, pot.mos, morötter. Äppel-kanelkräm/mjölk
Sön: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse m crisp

Skolmatsedeln hittar du på vår webbplats: 
www.forshaga.se
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Evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

Har du ett evenemangstips? Anmäl det på vår turistwebb på forshaga.se. De publice-
ras på forshaga.se, på varmland.org och samt här i Kontakten. Du kan även lämna tips 
till Turistbyrån, tel: 054-�� �0 �5, e-post: tourism@forshaga.se

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

Maja och jaguaren
Kjersti Scheen

Maja tycke att Siv och Karoline är som 
två malliga tanter när de står och viskar 
ihop. Och hon ser avundsjukt hur deras 
fina sommarkjolar svänger i vinden när de 
springer hand i hand. Själv har Maja jeans 
med gräsfläckar på… En dag upptäcker 
hon något stort och mörkt i hasselsnåren 
i Lillskogen. Kvistar knäcks och två gula 
ögon glimmar därinne. En jaguar! Nu vet 
Maja precis hur hon ska ge de två mallgro-
dorna en läxa.

Cupido
André Brink

Kapprovinsen i södra 
Afrika på 1700-talet. 
Den legendariske 
Cupido Cockroach 
berömmer sig av att 
vara traktens värste jägare, historiebe-
rättare, drinkare och kvinnokarl. Men han 
möter sin jämlike i den omättliga Anna 
Vigilant, en berömd tvålkokerska som 
sägs kunna göra ”vilken man som helst så 
utmattad att han är färdig att begravas 
nästa morgon”.
Plötsligt tar Cupidos liv en ny vändning. 
Under påverkan av engelska missionärer 
låter han döpa sig och bli kristen.

Han tar avstånd från sitt tidigare liv, ut-
ses till den svarta ursprungsbefolkningens 
förste missionär och sänds ut i ett avläg-
set område för att predika och omvända.

Lilis bok
Valérie Dayer

Lili verkar vara en helt 
vanlig skolflicka. Men 
bakom fasaden döljer sig 
en annan bild – i sin dagbok berättar Lili 
om sitt liv som hemlös uteliggare, 

I ett undanskymt hörn på rastplatsen vid 
motorvägen gömmer hon sig undan värl-
den. Hennes enda sällskap är en övergi-
ven hund. Och Solange förstås, som blir 
hennes nära vän och trygghet i tillvaron.

Här lämnas Cupido åt sitt öde av sina vita 
uppdragsgivare. En efter en försvinner 
hans församlingsmedlemmar ut i öknen 
och till slut predikar han bara för stenarna 
och sköldpaddorna…

Visste du att: 

Biblioteket har fått in ett antal 
DVD- filmer till utlån

9 november - �� december Konst & hant-
verk på Café Kakan, Forshaga Handsnidade 
troll och akvarellmålningar av Bjarne Hög-
kvist. Småtomtar och vättar i fina arrang-
emang av Margaretha Öhman. 

�9 november - �8 december Handarbets-
utställning på Deje bibliotek Gamla och nya 
tekniker. 

�3 november - �4 december Konstutställ-
ning på Deje bibliotek ”Intryck som utryck”- 
Akvareller av Sven-Åke Modin.

�� december Kl. �4.30 Innebandy, damer 
div. �, Forshaga GS 86 - Åmotsfors IF Gross-
bolshallen

�� december Kl. ��.00-�0.30 PRO dans, 
Forshaga Stig Arne & Buskas på Forshaga 
Folkets hus. Inträde: 70:- Knyt! 

4 januari Kl �9:30 Ullerudsrevyn i Deje 
Folkets hus: ”Både lättnad och besvikelse” 
Biljetter till samtliga föreställningar säkrast 
kvällstid tel: 0552-101 50 OBS! Numrerade 
platser. Vuxna 120 kr, barn under 15 år 50 kr

5 januari Kl �5 Ullerudsrevyn i Deje Folkets 
hus: ”Både lättnad och besvikelse” Biljetter: 
tel: 0552-101 50

� januari Kl. ��.00-�0.30 Forshaga PRO 
dans, Stig Arne & Buskas på Forshaga Folkets 
hus. Inträde: 70:- Knyt!

� januari Kl �5 Trettondagsfest för gamla 
och unga i Missionskyrkan, Forshaga 

�� januari Kl �9:30 Ullerudsrevyn i Deje 
Folkets hus: ”Både lättnad och besvikelse” 

�� januari Kl. �9.30 Innebandy, damer div. 2, 
Forshaga GS 86 - Hagfors IF Grossbolshallen

�� januari Kl �5 Ullerudsrevyn i Deje Fol-
kets hus: ”Både lättnad och besvikelse”

�3 januari Kl. �4 Innebandy, herrar div. 2, 
Forshaga GS 86 - Lindås IBK Grossbolshallen

�9 januari Kl. �3.30 Innebandy, damer div. 
2, Forshaga GS 86 - Skoghalls IBK Grossbols-
hallen

�5 januari Kl �9 Revy i Forshaga folkets 
hus Teaterpacket presenterar ”På rymmen 
med packet” Biljetter: Forshaga bibliotek 
Pris: vuxen 120 kr, barn under 15 år 60 kr. 
Onumrerade platser

�5 januari Kl. �9.30 Innebandy, herrar div. 
2, Forshaga GS 86 - Lesjöfors/Filipstads IBK 
Grossbolshallen

26 januari Kl 17 ”Glimtar från flykting-
lägrens Tchad”, Elisabeth Lipcsey von Bilke 
berättar. Missionskyrkan, Forshaga

�� januari Kl �9 Revy i Forshaga folkets 
hus  ”På rymmen med packet” 

�� januari Kl. ��-�0.30 PRO dans, Forshaga
Åke Törsfeldts på Forshaga Folkets hus. 
Inträde: 70:- Knyt! Välkomna!

�9 januari Kl �9 Revy i Forshaga folkets 
hus ”På rymmen med packet”

30 januari Kl �9 Revy i Forshaga folkets 
hus ”På rymmen med packet” 

3� januari Kl �9 Revy i Forshaga folkets hus 
”På rymmen med packet” 

� februari Kl �9 Revy i Forshaga folkets hus 
”På rymmen med packet”

� februari Kl. �4 Innebandy, herrar div. 2, 
Forshaga GS 86 - IBK Lidköping Grossbolshallen

9 februari Kl. �3.30 Innebandy, damer div. 
2, Forshaga GS 86 - SK Örnen Grossbolshallen
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Vilmer Bergman

God jul och 
Gott nytt år

önskar redaktionen
och tackar för bidrag 
och tips under året!


