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Matilda Ljunggren
Husrådet, Träffen

Något färre kommun-
invånare under 2008

Mattias Göthberg
Informatör

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

Med hjälp av fyra vuxna och nio ungdomar har träffen öppnat 

igen. Vi har ett kök med kiosk med bra priser, ett playstation-

rum med en bild över en hel vägg. Vi har ett mys-rum och ett 

biljardrum och fyra datorer. 

De nio ungdomarna har också hjälpt till med att organisera hur 

allting skulle se ut inne på träffen, samt vilka regler som ska 

gälla. De har även hjälpt till med att måla om alla rum, och varit 

med till IKEA för att handla inredning till ungdomsgården. 

I mitten av februari presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) 

befolkningsstatistik för 2008. Värmlänningarna blev färre, -452, 

och även i Forshaga kommun minskade befolkningen, -29, vilket 

innebär att kommunens invånarantal 31 december 2008 var 11 

415 personer. Glädjande för Forshagas del är det höga barnafö-

dandet, som visar att kommunen är en av tre Värmlandskom-

muner med födelseöverskott*, +16. De två övriga är Karlstad 

och Hammarö.

Den största befolkningsökningen i Värmland stod Karlstad för, 

+353, följt av Hammarö +108, Årjäng +75, Kristinehamn +52, 

och Eda +4. Övriga Värmlandskommuner har minskande befolk-

ningssiffror.

* Födelseöverskottet beräknas 
  som antalet födda under perioden 
  minus antalet döda under perioden. 
  (SCB).

Hallå där! 
Anders Lagerqvist

Nu har Träffen öppnat igen!

Vad kan du säga om årets festival?
- I år bjuds på fler nyheter än tidigare år. 

Det känns kul att utveckla festivalen, både 

för våra gamla och nya besökare. Festiva-

len kom till genom att vi tyckte att det var 

för få tillfällen att lyssna på kammarmusik. 

Musiken är komponerad under 1800-talets 

andra hälft då många av de största verken 

skrevs. Det är betydelsefulla musikstycken 

och vårt fokus är att så många som möjligt 

ska få möjlighet att ta del av den här mu-

sikskatten.

- Fler nyheter är att vi har med en artist som 

i första hand inte är kopplad till kammarmu-

sik, vokalartisten Anna-Lotta Larsson. Per 

Anders Lagerqvist är en av de 
konstnärliga ledarna för Forshaga 
kammarmusikdagar, tillsammans 
med Per Öman. De båda violinis-
terna är uppväxta i Forshaga och 
startade sina musikaliska banor i 
Forshaga kommunala musikskola. 
I år anordnar de, för fjärde året i 
rad, Forshaga kammarmusikdagar, 
27-30 juli.

och jag kommer också att spela själva mer 

än tidigare år. Dels rullar festivalen på lite 

lättare än tidigare så att vi har tid att vara 

med. Dels har vi uppfattat att publiken har 

efterfrågat vår medverkan och det är ju 

jättekul! Det är ju oss de känner. Vi har 

också ett utökat, mycket värdefullt sam-

arbete med näringslivet. Dessutom har vi 

kompletterat speltillfällena med en famil-

jekonsert som är gratis för alla barn och en 

ny spelplats i gamla kraftstationen i Deje. 

Berätta mer om familjekonserten!
- Vi vill vända oss till en lyssnarskara som 

kanske inte annars tillhör våra vanliga be-

sökare. Familjekonserten är för oss ett nytt 

grepp som ligger i linje med kommunens 

arbete med att vara en barnkommun. Vi 

vill väcka ett intresse hos nästa generation 

konsertbesökare och föra in musiken för 

nya öron. Barnen i Värmland ska få chan-

sen att lyssna till kammarmusik, och att så 

här många bra musiker kommer till Fors-

haga det händer bara en vecka per år.

Ni har en ny spelplats i år, gamla kraft-

stationen i Deje!
- Vi fick lokalen presenterad för oss redan 

2007 men trodde nog inte på den som kon-

sertlokal. Men när vi besökte gamla kraft-

stationen i Deje i december 2007 märkte 

vi att akustiken var riktigt bra. Vi började 

kolla på den ur ett konsertperspektiv och 

har nu gjort några enkla men effektiva jus-

teringar. Till exempel har scenen fått ett 

justerbart tak för att kunna rikta ljudet. 

Lokalen har en ruffig känsla med många 

delar kvar sedan kraftstationen var i drift 

vilket ger en skön atmosfär. Den är maf-

fig att spela i och skiljer sig från den miljö 

man ofta förknippar med kammarmusik.

Läs mer på:
www.forshaga.se/kammarmusikdagar

Dömle Herrgård erbjuder paket med bo-

ende, god mat och inträde till konserterna. 

Läs mer på deras hemsida: www.domle.se.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se
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Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun en tidning till kom-
muninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
tel: 054-17 20 07
Redaktör:
Lina Larsdotter Olsson
tel: 054-17 22 28
Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218
Omslagsfoto: 
Stina och Judith klinkar på pianot. 
Barnens musikupplevelse 18 februari i 
Hvilan, Forshaga. 

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Lina Larsdotter Olsson,  
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 gör detta.
Tel: 0550-832 10 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

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

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

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

23 jan
27 feb
3 april
15 maj
14 aug
18 sept
23 okt
27 nov

12-13 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
9-10 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

Utgivningsplan 2009

Äntligen börjar olika verksamheter flytta in i det nybyggda Lärcen-

tret! Varje år sparar vi därmed cirka 2,5 miljoner per år på grund 

av billigare driftskostnader.

En träffpunkt för ungdomar har nu öppnats i Forshaga Folkets Hus. 

Verksamheten Kulturhuset i Deje Folkets Hus fortsätter att utveck-

las i rätt riktning. Snart öppnar även en Öppen förskola i detta hus. 

Det finns sedan tidigare en Öppen förskola i tätorten. Vi vill uppnå 

mötesplatser där det finns utrymme för eget skapande, där det 

finns nya influenser och där det råder mångfald och respekt mot 

varandra. De båda biblioteken ligger dessutom nu i framkant vad 

gäller biblioteksutveckling! 

I världen råder lågkonjunktur. Många förlorar sina jobb i Sverige och därmed tappar ALLA 

kommuner skatteinkomster. Sveriges kommuner och landsting presenterade den senaste 

skatteprognosen för kommuner och landsting i slutet av februari. Det var chockartade 

besked! För Forshaga kommun innebär det, jämfört med budget, 6 miljoner kronor mindre 

skatteintäkter 2009 och 19 miljoner kronor 2010. Alla kommuner måste nu sänka sina kost-

nader för att få sin budget i balans.

Utmaningen för politiken och ansvariga chefer är, att få de kommunala verksamheterna att 

hålla sin budget under 2009 och tillsammans hitta möjliga besparingar inför 2010. 

Vår målsättning är att hela kommunen ska leva. De kommunala verksamheterna skall ses 

som en helhet. Ort skall inte ställas mot ort.

Var kommer besparingar att ske under 2009 och 2010? 

Vi ser över alla kommande pensioneringar. Hellre omorganisation, viss sänkning av per-

sonaltäthet och förändrade arbetssätt än att skicka ut människor i arbetslöshet. Färre 

får göra lite mer och lite annorlunda för att skydda en arbetskamrats jobb. Vi kan också 

komma att använda oss av garantipension. All administration ses över. Viss verksamhet 

läggs förmodligen helt enkelt ned. Andra verksamheter kommer att flyttas från en politisk 

nämnd till en annan för att uppnå bättre helhetslösningar. Under rådande omständigheter 

kommer vår investeringsbudget att halveras 2010. Tio miljoner ska räcka till mycket. Det 

blir att hårdprioritera. Vi ska göra vårt yttersta för att den kommunala servicen blir så bra 

som möjligt tills konjunkturen vänder igen.

Många undrar över vilken framtid Deje Vårdcentral har. Inget politiskt parti vill dess nedläg-

gelse. Landstinget bygger inte en ny vårdcentral i Forshaga tätort för att lägga ned i Deje. 

Framtiden för Deje Vårdcentral hänger på läkartillgång och vad som sker efter att reger-

ingen infört fri etableringsrätt för dem, som vill starta upp vårdcentraler. 

Information över vad som händer är viktigt. Rykten kan vara förödande. Missförstånd likaså. 

Öppenhet är ett måste. Våra informatörer, vår hemsida och Kontakten blir än viktigare 

framöver. Det gäller också att skapa utrymme för marknadsföring av allt det som är bra i 

vår kommun! 

Att tappa befolkning gör det ännu tuffare att få skattepengarna att räcka till.

Visionen att vara en barnkommun har haft framgång. Många nya familjer köper hus här, och 

många barn föds i vår kommun. Men många borde vara fler!

Maila gärna era synpunkter angående det 

ekonomiska läget i vår, samt övriga kommuner!

Barnkommun i Värmland
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Torbjörn Falk
Lärcenterchef

054-17 20 64
torbjorn.falk@forshaga.se

Forshaga Lärcenter

Intressant, utmanande 
och utvecklande arbetsplats

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner 
till barn och ungdomar sökes i 
Forshaga och Deje med omnejd.

Kontakta Social- och omsorgs-
förvaltningen: 
Rose-Marie Sundström eller 
Lars Sköld, tel. 054-17 20 00.

Forshaga kommun 
söker kontaktfamiljer

Konsumentrådgivningen på Rådrummet 

har fått många frågor från kommuninvå-

narna under 2008. Flest frågor har handlat 

om boende, 31 %. Konsumenterna har ofta 

frågat om hantverkstjänster, bygga/köpa 

hus och problem med elräkningar. Andra 

vanliga ämnesområden har varit problem 

med bilar, resor, telefoni, Internet och 

hemelektronik. 

Gå gärna in på www.karlstad.se/konsu-

ment för att få information i konsument-

frågor. Nyligen startades en ny webbplats, 

omBoende.se. Webbplatsen kan ge dig svar 

på alla frågor som rör boende. Det finns 

bland annat information om att flytta, 

bygga, köpa, hyra och äga bostad. Konsu-

mentverket och Boverket står tillsammans 

bakom webbplatsen, www.omboende.se. 

Ina Johansson, Elisabeth Eklo, 
Jane Ullman, Ulf Stefansson

Rådrummet
Besöksadress: Kungsgatan 12

/Stora torget, Karlstad
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

Under året har konsumentrådgivningen 

haft information för olika grupper i kom-

munen, t ex skolklasser, SFI och PRO. Om 

du är intresserad av ett studiebesök är du 

välkommen att kontakta oss! 

Öppettider mån – fre kl. 11.00-16.00

Telefontider mån – tors kl. 13.00-16.00

Många boendefrågor i Forshaga

Verksamheter med vitt skilda uppdrag och 

med högst skilda tidigare erfarenheter 

samlas under ett tak. Detta ställer sär-

skilda krav på lyhördhet, ödmjukhet och 

samarbetsvilja. Vi arbetar med att utveck-

la former som är ok för alla och inte bara 

för några. Arbetet med att förstå varan-

dras behov och hitta gemensamma vägar 

är svårt och påfrestande samtidigt som det 

är utmanande och utvecklande. 

Jag uppfattar att många upplever Forshaga 

Lärcenter som stort. Det är dock så att 

samtliga verksamheter har mindre ytor än 

de haft tidigare.

Verksamheterna kommer tillsammans med 

andra intressenter att bidra till en mycket 

hög nyttjandegrad av lokalerna.

 

Kommunen har valt att genomföra den 

ganska omfattande flytten av verksamhe-

ter etappvis. Jag bedömer att det var ett 

bra beslut samtidigt som det kan skapa viss 

irritation. Inflyttningen i Forshaga Lärcen-

ter var ju tidigt planerad till augusti 2009. 

Tidsplanen har av olika anledningar revide-

rats till verksamheternas fördel vilket sam-

tidigt innebär att vi bedriver verksamhet i 

en byggarbetsplats. Utifrån det faktum att 

vi är ett halvår före, har alla inblandade 

gjort ett obeskrivbart bra jobb. Å andra si-

dan så kan besökare bli förtvivlade då man 

inte finner vare sig parkering eller ingång 

till huset. Skyltning och annat som vi inte 

lyckats med kan vi inte göra ogjort samti-

digt som jag är mycket imponerad över vad 

alla bidraget med, oavsett om det gäller 

hårt arbete, kunskaper, förslag, intresse, 

lyhördhet eller samarbetsvilja. 

Självklarheter pratar vi sällan om just där-

för att det är självklarheter. Vid Forshaga 

Lärcenter har vi bara några få självklarhe-

ter såsom trygghet, flexibilitet och att vi 

vågar pröva nya former. Andra självklarhe-

ter måste

prövas i samråd med nya kritiskt granskan-

de medarbetare och besökare. Tillsam-

mans ska vi utveckla förståelse som vida 

överstiger våra tidigare erfarenheter.

Under mars kommer förhoppningsvis de 

sista verksamheterna på plats. Vi ska un-

der våren hitta former för vardagsarbetet. 

Därefter ska vi i höst hitta former för vårt 

utvecklingsarbete. Jag anser att vi, oav-

sett verksamhet, har avsevärt förbättrade 

förutsättningar att nå ställda mål vid kom-

munens nya mötesplats.

Linnea har öppnat café! Hon väntar otåligt 

på en kyldisk och har därför, just nu, ett 

begränsat utbud. Jag kan dock garantera 

att ett besök vid Forshaga Lärcenter kan 

förgyllas med en underbar fikaupplevelse. 

Välkomna!
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Forshaga IdrottsSkola anordnade en rad aktivi-

teter för sportlovslediga grundskoleelever under 

vecka nio. Barnen fick chansen att prova på bland 

annat bootcamp, streetdans och brottning. 

Dessutom anordnades rullstolsbasket där alla, 

med och utan funktionshinder, var välkomna att 

låna en rullstol och testa. Reglerna är i princip 

de samma som i vanlig basket. Ledarna kom-

mer från Värmlands handikappsidrottsför-

bund. Sportlovstorsdagen bjöd på tre matcher. 

Först ut var elever ur årskurs 1-5 följt av 6-9 

och sista matchen var vigd åt personal och 

politiker från Forshaga kommun.

Många tog 
chansen att 
få prova på
rullstolsbasket

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se

Till Sälen med Ungdomscentrum
Vi började Sälenresan med att gå upp hur 

tidigt som helst på morgonen. Vi skulle 

ha gått upp klockan 04.00 för att hinna 

äta frukost och annat. Det hann vi inte för 

att vi råkade att försova oss. Istället vak-

nade vi 05.40, tjugo minuter innan bussen 

skulle gå. Vi fick lite bråttom men vi hann 

med bussen ändå. Väl framme vid bussen 

lade vi in alla våra grejer och åkte upp till 

Deje. Där plockade vi upp mer folk som 

skulle med. Fem minuter efter att bus-

sen åkt från Deje så somnade Samuel och 

vaknade inte förrän vi nästan var framme 

i Sälen. Jag blev lämnad ensam och fick 

underhålla mig bäst jag kunde. Bussresan 

tog ungefär tre och en halv timma, väldigt 

långtråkigt måste jag säga. Innan vi var 

framme visade temperaturmätaren -25 

grader. När vi väl var framme vid Hund-

fjället var det ändå hyfsat varmt och so-

len sken. Liftkort och matkuponger fixa-

des till alla 45-50 personer som var med 

i bussen. Sen bar det av mot backen för 

att åka snowboard och skidor. Backarna 

var helt underbara, men det var svårt och 

hitta när man stod o tittade på karten vid 

toppen av berget. Jag och Samuel spen-

derade nog mest tid vid hoppen på andra 

sidan berget, i Tandådalen. Ont fick man, 

men det var det värt. Så småningom var 

det dags och äta. Man kunde välja mellan 

två bufféer. Vi tog den där det fanns taco, 

pizza och pasta. Det var en bra blandning 

tycker jag och tog lite av varje. All gick på 

250 kronor, och det var det verkligen värt 

för god mat och en heldag i Sälen -en av 

de bästa ställena. Man kan säga att efter 

en hel dag av åkning är man så slö i krop-

pen att man inte orkar någonting alls. Föt-

terna värkte. Samuel somnade såklart på 

bussen hem också, ett tag i alla fall. Vi var 

tillbaka runt klockan 21.00, och då var det 

bara att åka hem och sova. 

Magnus Larsson
Sälenresenär
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Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se

Miljöplogen är en innova-

tion från Forshagaföretaget 

Maskinutveckling GEKAB. 

Plogen testas just nu av en 

branschgrupp bestående av 

NCC, Skanska, Peab och 

Svevia med Vägverket som initiativtagare. 

Maskinutveckling GEKAB startades upp för 

runt 15 år sedan. Man jobbar med inno-

vation och utveckling av vintervägsutrust-

ning, främst plogar. I företaget arbetar 

idag Claes Källqvist, men det var Claes far 

som tog fram de patentskyddade skärhål-

Ny miljöplog från Forshaga testkörs
larna som gör plogen unik. 

- Han ville sälja hållarna, men det fanns för 

få intressenter så han tog fram en helt ny 

plog, berättar Claes. Och det verkar vara 

helt rätt väg att gå. Ger testerna ett bra 

utfall hoppas Claes på intressenter bland 

de stora entreprenörerna i branschen. 

Förra vintern testades en plog på vägarna i 

Luleå. Denna vinter körs ytterligare sju på 

olika platser spridda över Sverige, den när-

maste i Hagfors. Miljöplogen har förtjänat 

sitt namn genom en rad fördelar framför 

konventionella plogar. Den är bland annat 

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se

Den 24 mars startar Affärsnätverk Tysk-

land & Handelskammaren Värmlands ett 

nätverk för dig som vill starta eller stärka 

din verksamhet i Tyskland.

Läs mer på: 
www.handelskammarenvarmland.se

Låter det intressant? 
Anmälan senast 20/3 till 

info@handelskammarenvarmland.se 

eller 054 - 22 14 80

Information från Näringslivscervice

Nya företag

Tallbergs VVS
Bransch: VVS arbeten

Travdirekt Sverige
Bransch: Tävling med hästar

Vibeke Skytte
Bransch: Värme och sanitetsarbeten

Lycka till önskar Näringslivsservice
Tidsperiod: Januari 2009. Källa: www.uc.se

Det händer många intressanta saker i nä-

ringslivet i Forshaga kommun. Läs och låt 

dig inspireras av all den kraft och framå-

tanda som finns hos våra entreprenörer.

• Northernrails och Ricochet expo AB 

  har etablerat ny verksamhet i en del 

  av gamla Norsjöfastigheten.

• sKatter och HUNDerverk kan i samar-

  bete med en veterinär erbjuda enklare 

  smådjursmottagning var fjortonde dag.

• Palle Media AB har flyttat till större 

Investera för framtiden
Ska du investera i ditt företag och är i behov av fler finansiärer än banken? 
 

Till ALMI vänder du dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. 

ALMI kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering när ingen annan 

gör det. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till 

exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Almi sätter inga formella 

begränsningar utan lyssnar på varje kunds speciella förutsättningar. 

Till Länsstyrelsen i Värmland vänder du dig om du har ett företag som är lokaliserat på 

landsbygden. De administrerar ett regionalt företagsstöd med syftet att stimulera inves-

teringar som främjar en hållbar tillväxt i företagen och i regionen. Bidrag lämnas för pro-

duktutveckling, marknadsföring och utbildning, men inte för normala driftskostnader. 

Vill du veta mer, kontakta mig så

hjälper jag er att komma vidare.

nästan hälften så tung som vanliga plogar, 

vilket ger en lägre bränsleförbrukning. Man 

kan även köra den i högre hastigheter vil-

ket för med sig att färre plogar behöver 

användas och utsläppen minskar. Tack vare 

att skärhållarna är gjorda av ett elastiskt 

material, polyuretan, minskar bullret både 

inne i kupén och i kringmiljön. I maj ska en 

utvärdering av testerna vara klar och en 

rapport framtagen.

Inbjudan till 
affärsnätverk

  lokaler i samma fastighet.

• Deje Verkstad AB har investerat 8,5 

  miljoner kronor i nya maskiner och 

  större lokaler.

Har du något intressant att berätta 

om din verksamhet? Hör av dig!

Notiser från näringslivet

Nyheter i 

näringslivet
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CustomMania

CustomMania gjuter glas- och kolfiberdelar 

till gat- och racerbilar och lagar t.ex. bå-

tar. Johan Bovin Löndahl jobbar ensam i 

företaget som han drivit i två och ett halvt 

år. Vid behov hoppar brorsan Björn eller 

någon hjälpsam kompis in. I ett och ett 

halvt år har han huserat i Cellcombs gamla 

lokaler på Framgårdsvägen i Forshaga. Jo-

han jobbade fem år med att bygga båtar 

och bussar för ett annat företag innan han 

startade upp själv. Idén till företaget väck-

tes ur bilintresset.

- Det finns inte direkt någon utbildning att 

gå, man får prova själv och lära av sina 

misstag, säger Johan och berättar att han 

började att öva på sin egen bil.

- Ganska bra blev det väl, men skulle jag 

kolla på det idag så skulle jag nog inte vara 

så nöjd, men lär sig ju en del med tiden. 

Ganska bra är inte svårt att fixa men ska 

det bli perfekt krävs det tid.

Man kan lugnt säga att Johan har optime-

rat användningen av lokalen, det är saker 

överallt. 

- Kitcarsatsen och att bygga den här kostar 

runt en miljon och sen har man nog lagt 

ner ytterligare en miljon på ändringar av 

den, säger Johan och pekar på en rymd-

skeppsliknande Ultima GTR han håller på 

att gjuta delar till. En kitcar köper man 

som byggsats och bygger själv.

- Jag försöker få till aerodynamiken på den, 

berättar Johan som har gjutit ny kaross både 

bak och fram samt en massa mindre delar.

När jag frågar om vilket hans roligaste pro-

jekt varit hänvisar han till samma skapelse.

- Men det har varit många roliga projekt, 

tillägger han.

Fördelen med glas- och kolfiber är att det 

är mycket lätta material som ger fördelar 

vid banracing. Johan visar mig en dörr som 

exempel.

- Originalvikten på den här dörren med 

glasruta ligger på 24 kilo. I kolfiber och 

med plastruta väger den ungefär 5 kilo. 

- Men man får ju väga om det är värt kilona 

man sparar mot pengarna det kostar, säger 

Johan.

De flesta jobb som Johan har är till racing-

bilar där man såklart ständigt jagar detal-

jer för att få ner tiderna. 

- Det blir inte så mycket ren stylig, jag för-

söker rikta in mig på att göra lätta, starka 

delar med funktion, säger  Johan.

För att ta fram en ny del måste man ha en 

form att gjuta i. Den tar men enklast fram 

från en originaldel. Materialet kommer på 

rulle och ser ungefär ut som tyg. Man klip-

per till rätt storlek och blöter med plast/

epoxy för att göra det formbart. Johan 

jobbar med gasmask, på grund av alla star-

ka lösningsmedel. För att forma materialet 

använder man endera vakuum och suger ut 

materialet i formen eller så rollar man ut 

det. Kolfiberdelar är både dyrare och svå-

rare att tillverka, jämfört med glasfiber.

- Man kan göra mycket andra saker än bil-

delar också, säger Johan. Man kan göra 

möbler till exempel. Men det har jag inte 

provat, tillägger han. 

Men visst vore det ganska häftigt att ha en 

formgjuten fåtölj av kolfiber i vardagsrum-

met!

CustomManias kunder finns över hela Sve-

rige och i utlandet, främst England, Tysk-

land och Italien. Lokalmarknaden utgör 

inte en så stor del. Företaget marknadsför 

sig genom sin hemsida och mun mot mun 

metoden.

Läs mer om CustomMania på företagets 

hemsida: www.custommania.se

Mina höga förväntningar är helt klart över-

träffade! Nu är det bara att börja spara till 

en Ultima GTR. Nja, familjekombin får nog 

duga ett tag till…

Jag har rätt höga förväntningar när jag 
slänger kameraväskan över armen och knallar 
iväg mot CustomMania. Företaget är inte helt lätt att 
hitta så jag får ringa till Johan som jag ska träffa. Det visar 
sig att jag står tio meter från dörren när Johan sticker ut ett 
rufsigt och ganska dammigt huvud.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se

Johan Bovin Löndahl - väldigt stark eller bara bra på att tillverka lätta dörrar i kolfiber? 
Lokalen i Forshaga rymmer flera spännande projekt!

Pågående projekt 
- Ultima GTR

Information från Näringslivscervice
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Text: Göte Falk 
Foto: Staffan Fridh

Öppettider

Vardagar  07.30-15.30
(Onsdagar öppet till 19.00)
Lördagar  09.00-12.00

Återvinningscentralen är stängd 
helgdagsaftnar, samt lördagar 
veckorna 25-31.

Öppettiderna får du också via 
vår telefonsvarare 054-17 20 50
eller på www.forshaga.se 

Från 1 juni inför vi nya öppet-
tider. Se annonsering under maj.

Katrinebergs 
återvinningscentral

Om några år kan många hushåll i kommu-

nen ha börjat sortera ut sitt matavfall. 

Detta är nämligen ett av målen i den nya 

avfallsplan som började gälla den 1 mars. 

Ungefär hälften av avfallet i hushållets sop-

tunna är matavfall. Målet i avfallsplanen är 

att minst 80 procent av hushållen ska sor-

tera ut sitt matavfall 2012. Samtidigt ska 

en anläggning för biologisk behandling av 

matavfall där biogas konverteras till for-

donsgas vara i drift i regionen.

Enligt miljöbalken är alla kommuner skyl-

diga att ha en renhållningsordning. Avfalls-

planen och lokala föreskrifter för avfalls-

hanteringen är tillsammans kommunens 

renhållningsordning. Avfallsplanen anger 

mål för hantering av avfallet med fokus på 

att minska mängden avfall och dess far-

lighet, öka material- och energiutvinning, 

minska klimatpåverkan och resursförbruk-

ningen vid hantering av avfall samt att op-

timera hanteringen genom samverkan.

Kommunen ansvarar för att samla in och 

ta hand om hushållsavfallet med undantag 

av det avfall som ingår i producentansva-

ret. Producenterna ansvarar för att samla 

in förpackningar, returpapper, batterier, 

Sortering av 
matavfall år 2012 

elavfall och däck. Hushållen ansvarar för 

att från hushållsavfallet sortera ut det av-

fall som ligger under producenternas an-

svar, grovavfall, farligt avfall, läkemedel, 

trädgårdsavfall, latrin, slam, stickande och 

skärande avfall. Det utsorterade avfallet 

ska hushållen lämna på återvinningssta-

tionerna, återvinningscentralen eller till 

exempel Forshagabostäders sophus med 

fastighetsnära sortering.

Ett viktigt mål i avfallsplanen är regional 

samverkan eftersom det är en förutsättning 

för att målet om utsortering av matavfall 

ska kunna bli verklighet. Forshaga samar-

betar med Hammarö, Grums, Kils och Karl-

stads kommuner. Kommunerna ska senast 

den 31 december 2012 inrätta en gemensam 

renhållningsorganisation och redan i år ska 

en gemensam drift- och skötselorganisation 

för återvinningscentralerna ha bildats.

Både avfallsplanen och föreskrifterna om 

avfallshanering kan du läsa i sin helhet på 

kommunens hemsida.

Läs mer om avfall 
på Internet

Naturvårdsverket: 
www.naturvardsverket.se

Håll Sverige rent: www.hsr.se
Avfall Sverige: www.avfallsverige.se

Sopor.nu: www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidnings-
insamlingen: www.ftiab.se

El-Kretsen: www.el-kretsen.se

Så här mycket förpackningar 
samlade vi in 2008 på åter-
vinningsstationerna

Plastförpackningar 16 ton

Tidningar 411 ton

Pappersförpackningar 82 ton

Glas, färgat 57 ton

Glas, ofärgat 60 ton

Metall 8 ton

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Sopning

Snart är våren här, all snö är 

borta och det är dags att sopa 

upp sanden från gatorna.

I år börjar vi sopa i Forshaga 

innan vi fortsätter med Deje 

och Olsäter. Som tidigare sopar 

vi först gång- och cykelvägarna 

innan vi börjar med gatorna. 
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Att Mölnbackacaféet arrangerades just i 

år var väldigt passande, eftersom det i år 

är 65 år sedan MAIS bildades. I en histo-

risk återblick om idrotten i Mölnbacka gick 

Göte Falk, (föreningens sekr.), igenom vilka 

idrottsgrenar som varit mest uppmärksam-

made under åren.

 

Bandy spelades på olika sjöar i Mölnbacka-

området och redan 1944, startåret, debu-

terade klubben i seriespel. Till säsongen 

1947 stod en landbana med belysning klar 

att tas i bruk. Bandysäsongen 1952/53 blev 

den sista i seriesammanhang för klubben. 

Söndagen den 11 januari 1953, en riktigt 

kall vinterdag, spelade man sin sista serie-

match i division 4 östra mot blivande stor-

laget Boltic, som vann med 14-0.

 

Fotboll spelades på idrottsplatsen Ånberga 

från senare delen av 1930-talet, men riktig 

fart sköt intresset först när Örtenvi togs i 

bruk 1947. Samma år bildades Mölnbacka 

Fotbollsförening (MFF). Vid invigningen av 

Örtenvi 1947 spelade laget seriematch mot 

IFK Väse som slutade med vinst för MFF 

med 3-2. Laget spelade sedan i olika serier 

fram till 1959 då man den 27 september 

spelade sin sista seriematch, (förlust 6-0), 

mot Geijersfors AIF.

 

Friidrott var väl den idrott som väckte 

mest uppmärksamhet och 1959 fick klub-

ben sin första DM-mästare genom Hasse 

Skoglund som segrade i femkamp. Det följ-

des upp av flera DM-tecken och även goda 

resultat i friidrottsserierna av MAIS.

Skidor var en populär verksamhet och 

bland dem som hade störst framgångar 

runt 1960-talet fanns Sven Ivarsson och 

Gösta Carlsson. Den sistnämnde placerade 

sig 1966 på 177:e plats bland nästan 7000 

startande i Vasaloppet. Men vid tidpunk-

ten när klubbens verksamhet var vilande 

åkte vår nuvarande ordförande Sven Pers-

son Vasaloppet 1983 på 4,54 tim, vilket är 

det snabbaste tiden någon i Mölnbacka bo-

ende har gjort.

 

Örtenstafetten som startade 1944 blev 

mycket populär och arrangerades av MAIS 

fram till 1968 för att sedan vara vilande till 

1985 då HK Brukspöjkera och Genbäckens 

RF återupptog tävlingen. Den arrangerades 

i en följd fram till 2001 med ett något an-

norlunda upplägg.

 

Efter denna genomgång var det dags för 

Agne Andersson att beträda scenen. Som 

11-åring debuterade han i Mölnbacka FF:s 

pojklag. Men mer än en match i MFF:s A-

lag - mot Östra Deje IK – blev det dock inte 

innan han lämnade klubben för spel i stör-

re sammanhang. Inom friidrotten var hans 

främsta gren längdhopp där han som längst 

hoppade aktningsvärda 6,45 m vilket tro-

ligtvis fortfarande är klubbrekord.

Minnen berättade också Nils-Erik Gunnars-

son duktig stafettlöpare i MAIS som också 

tävlade framgångsrikt på alla sträckor upp 

till 1000 m. 

Näste man på scenen var Hasse Skoglund 

som berättade att när kom med i MAIS kom 

också hans framgångar slag i slag. Hasse 

vann ett antal DM-tecken både i femkamp 

och tiokamp och han var också med i 

Värmlands landskapslag som tävlade både 

i Sverige och utomlands. 

Stig ”Vig” Larsson berättade om friidrotten 

i Mölnbacka och kom också in på tyngd-

lyftningen hos AoIF Ulven i närbelägna Bu-

torp. Där fanns hans ungdomsidol i form av 

klubbkamraten Bo ”Butorparn” Svensson, 

den första mellantungviktare i Sverige som 

1958 i de tre momenten lyfte över 400 kg. 

sammanlagt.

Också Rolf Oskarsson förmedlade minnes-

bilder om tyngdlyftningens stora år i det 

lilla samhället Butorp.

Erling Nilsson omtalade att den första klub-

ben i Olsäter var Olsäters IF som spelade 

fotboll på 1930-talet och kallades för ”Ont 

i foten”. En ny klubb bildades 1950 som 

fick namnet Olsäters SK. Men 1963 lades 

fotbollsverksamheten ner och var vilande 

fram till 1984 då man nystartade i serien 

och vann sin premiärmatch. Och då stod 

det sedan i tidningarna med stora rubriker 

dagen efter att OSK inte förlorat en serie-

match på 20 år. 

Ishockeyn i Olsäter startade 1956. Publik-

rekordet lyder på 500 personer som såg en 

match mot Sunne IK på Brovallen i början 

av 1960-talet. Sedan flyttades planen 1965 

till skolområdet och fick namnet Olevi 

(Månskensrinken).

 

Två bildspel visades under kvällen av Göte 

Falk och Staffan Fridh och de handlade om 

idrotten i Mölnbacka, Butorp och Olsäter.

 

Under kvällens gång kunde besökarna gå 

runt och titta på skärmar som var upp-

ställda med tidningsurklipp och foton från 

förr. Vid en vägg i lokalen, som lystes upp 

av spotlights, fanns gamla skidor, skridskor, 

klubbor och bandymaterial uppställt och 

på väggen hängde gamla matchtröjor av 

olika slag. I den väl tilltagna pausen bjöd 

MAIS på kaffe, smörgås och pepparkakor. 

Efter denna paus var det dags för andra 

halvlek innan värdföreningen efter drygt 

3,5 tim. tackade alla medverkande och in-

tresserade besökare för en innehållsrik och 

trevlig kväll.

Idrottscafé blev publik-
succé i Mölnbacka
Tisdagen den 27 januari anordnades för första gången ett idrottscafé i 
Mölnbacka Bygdegård arrangerat av Mölnbacka AIS (MAIS) i samarbete 
med Forshaga kommun och Värmlands Idrottshistoriska Sällskap. Närma-
re 120 personer infann sig, när MAIS som värdförening hälsade gästerna 
välkomna. Troligtvis har inget av de många idrottscaféer som hållits runt 
om i Värmland genom åren samlat så mycket folk.

Text: Göte Falk
Foto: Staffan Fridh

Hasse Skoglund berättar 
minnen från sina aktiva år som 

friidrottare i Mölnbacka AIS
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Lovisa Palmquist

Milton Ljung Andersson

Kommunalrådet Angelica Rage 
ser uppdraget att besöka alla 
nyfödda och deras familjer som 
”en guldkant på sitt politiska 
uppdrag”. Hennes besök avi-
seras alltid, både av BVC och 
kommunledningskontoret. Med 
sig till den nya familjemedlem-
men har hon blommor och mig 
förstås, forshaganallen Älvis.

Cornelia Grenskog Bergström

Sally Pontinder

Alma SjöstedtAdriana Hysa

Liam Svalling

Märtha Smedh

Bebis-
uppvaktning

s. 10   Kontakten nr 7 november, 2008
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Tilde Syvertsson Viktor Grenskog Bergström

William Wastesson

Victor Westberg

Kontakten nr 7 november, 2008  s. 11   

Att uppleva musik som litet barn utvecklar flera av barnets sin-
nen. Därför ges barn i Forshaga kommun en musikupplevelse av 
personal på musikskolan. Ta gärna med en filt eller något annat 
mjukt att sitta på.

28/4 kl. 13 i Kulturhuset, Deje Folkets hus
16/6 kl. 13 i Hwilan, Slottsvägen 2, Forshaga

Varmt välkommen!

Rättelse!

I förra numret av Kontakten fick 
Idar fel efternamn. Idar Klasson 
ska det vara och inget annat.

Ett gäng glada ungar kom och 
lyssnade på musikupplevelsen 
18 februari i Hvilan, Forshaga. 

Ella, Stina och Judith lyssnar på 
klassisk musik och myser på filten. 
(Till vänster)

Laura vill gärna bidra 
med några toner. 
(Nedan)

Förstora din älskling

Visste du att du kan beställa en 
inplastad förstoring av bilden på 
din älskling ur Kontakten?

A4 = 20:-
A3 = 30:-

Kontakta Peter på vårt tryckeri, 
tel 054-17 20 93.

Musikupplevelse för 
de allra yngsta

Fri entré!
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PRO summerar 2008

Den 12 februari bjöd Forshaga PRO in sina 

medlemmar till årsmöte för att summera 

vad som hänt under 2008. Till ordförande 

för mötet valdes Stig Asker, vår ordfö-

rande för PRO Värmland och som sekre-

terare Elisabeth Karlsson, Karlstads PRO. 

Ordföranden läste upp vår verksamhets-

berättelse och allt om vår ekonomiska 

situation.

Till ordförande i Forshaga PRO 2009 val-

des Enok Strandberg och i styrelsen ingår 

Elvira Hellander, kassör och Sonja Lind-

blad, sekreterare.Övriga i styrelsen är 

Sandor Budai, Karin Hagelin, Olle Persson 

och Lisbeth Budai.

Ersättare blev Georg Rydh, Kurt Wallin 

och Lennart Andersson.

Mötet avslutades med avtackningar och 

vår sy-grupp bidrog med fina vinster till 

ett lotteri.Nu var det dags för sång-grup-

pen att uppträda och även få med oss alla 

i flera allsånger. Efter denna sångstund 

smakade det bra med kaffe och en trevlig 

samvaro.

 

Vill du bli medlem i vår PRO-avdelning 

kom till våra månadsmöten i Forshaga 

Folkets Hus andra torsdagen i varje må-

nad. ”Om du på framtiden vill tro, gå 

med i Forshaga PRO”.

Lisbeth Budai
PRO Forshaga

Daglig verksamhet 
i Forshaga kommun

www.forshaga.se/ky

KY
Behandlings-

assistent

I Forshaga kommun arbetar 45 
personer med utvecklingsstörning 
inom daglig verksamhet. Det finns 
tre olika arbetsplatser – Grossbols-
gatan, Tryckerigatan samt Tittain-
butiken på Storgatan. 

Det bedrivs verksamhet och arbetsupp-

gifter som är anpassade för varje individs 

förutsättning. Att arbeta på dagcenter är 

naturligtvis viktigt för dessa personer, för 

att kunna få stimulans och utveckling. Det 

är också viktigt att få komma ut i samhäl-

let och få prova på att arbeta på ett riktigt 

jobb, därför tar ett antal företagare i Fors-

haga varje dag emot personer från Dagcen-

ter, då de får komma dit och arbeta.

Det är en mycket positivt och uppskattad 

verksamhet, både för företagarna och för 

de personer som får tillfälle att prova på 

detta. Några arbetar några timmar i veckan 

och andra förmiddagar eller eftermiddagar.

Exempel på företag som är involverade är: 

Cosmos, Happy station, Café kakan, cåpa 

kiosken, Lindtjärns vaktmästeri, Ängevi, 

djuraffären Deje Favoriten, Uffes blås i 

Deje, samt Hunddagis. När vi har varit ute 

och pratat med de berörda företagen så 

har vi fått enbart positiva reaktioner på 

samarbetet. Det är vi på Dagcenter mycket 

glada för. Vi är också tacksamma för att 

dessa företag ställer upp utan att få någon 

ersättning för det.

Uffes blås Deje – Per-Inge Nilsson 

tycker att det är roligt att jobba i mu-

sikaffären i Deje och han trivs väldigt 

bra. Ulf Andersén säjer att Per-Inge är 

en stor tillgång för han är duktig och 

ordningsam och han kan hjälpa till 

med vad som helst. De har dessutom 

väldigt roligt ihop.

Happy Station – Roine Carlsson som 

har jobbat där i 20 år tillsamman med 

föreståndaren Mikael Johansson, säger 

att han trivs bra. Roine arbetar bl.a 

med att plocka fram dricka, städa och 

fylla på godis. Mikael tycker att det 

fungerar jättebra och att Roine har ut-

vecklats mycket under den här tiden. 

Café Kakan – Sofie Hellström jobbar 

två e.m. i veckan hos Maria Mossfeldt 

på caféet. Hon torkar bord och stolar 

och hjälper till med smörgåsar. Maria 

säjer att hon kan rekommendera till 

andra att prova på ett utbyte och att 

det är ”riktigt trevligt”

Eva Edberg och Laila Albinsson 
Habiliteringsassistenter

Daglig verksamhet i Forshaga kommun
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Forshaga Hemträd-
gårdsförening har 
hållit årsmöte

Söndagen den 22 februari bjöds vi in 

till årsmöte i Forshaga Hemträdgårds-

förening. Ordföranden Sofia Nibblen-

Berndtsson öppnade årsmötet. Vi fick en 

lägesrapport och en resultat och balans-

räkning. Versamhetsberättelsen lästes 

upp och vi fick följa varje månads ak-

tiviteter, väder och växtligheten i våra 

trädgårdar under året. Valberedningen 

har haft ett tufft år med att söka nya le-

damöter i styrelsen men det var trevligt 

att se så många nya ansikten.

Blommor gavs till avgående ledamöter 

och till vår festkommite som hade ord-

nat mat och dryck från ICA Supermar-

ket. Innan maten serverades fick vi se 

bilder från Ingvar Pettersson och hans 

prisbelönta trädgård. Efter kaffet blev 

det ett stort lotteri med fina vinster som 

skänkts av våra medlemmar.

Välkommen in på vår hemsida:  

www.forshagahemtradgard.se

 
Lisbeth Budai

Forshaga Hemträdgårdsförening

Dane Persson från Deje har spridit 
glädje med sitt dragspel i 58 år

Dane var bara elva år när han fick sitt första dragspel. Vid 14 års ålder skrev han 

sin första dragspelslåt; Vals vid Forstjärn. Sedan dess har det blivit en lång rad av 

låtar, över 200 stycken. Dane debuterade i Dejeparkan i mitten av femtiotalet. 

Klarälvsvalsen är ett av de något senare tillskotten bland låtarna, skriven 1985. 

Dane Persson har komponerat musiken och Ola Ekh, bördig från Ekshärad, har 

skrivit texten. Liksom klarälven flyter fram genom landskapet dansar tonerna 

fram ur dragspelet. ”Genom de djupa skogar, som här i stillhet står, ringlar den 

genom Värmland miltals sen många år.”

Foto: Sandor Budai

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

Cåpa spel och café – Ida Johansson 

som arbetar hos Camilla Engqvist och 

Katarina Bäckström torkar bord, skär 

sallad och servar kunderna. Hon tyck-

er att det är roligt och det är enligt Ca-

milla ömsesidigt för hon tycker att Ida 

alltid är glad och trevlig. Hon tycker 

också att det är viktigt att få komma 

ut och se hur ett yrke kan gå till.

Ängevi – Andreas Hjelm jobbar till-

sammans med vaktmästarna på Änge-

vi. Han städar läktarna, byter pap-

perskorgar städar m.m. Jan-Inge Boris 

tycker att det fungerar ”hur bra som 

helst” med Andreas och Andreas själv 

tycker att det känns bra att jobba på 

en idrottsaréna.

Cosmos – Sonja Kolberg har jobbat 

c.a 12 år på Cosmos. Hon stickar, pris-

märker varor m.m.  Margit Sveder som 

förestår Cosmos tycker att det är jät-

tebra att Sonja är där. Hon betonar att 

det är viktigt att de får komma ut och 

prova på ett riktigt jobb och Sonja in-

stämmer - hon vill väldigt gärna vara 

på Cosmos. 

Hunddagis – Daniel Andersson och An-

nika Johansson jobbar med att gå ut 

och gå med hundar. De ”gosar” med 

dem och ibland kammar de dem. Båda 

två tycker att det är toppen att få vara 

på hunddagis några timmar i veckan. 

Ulrika Eriksson och Rosanne Lundström 

tycker att det fungerar ”kanonbra”.
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Vecka 13
Måndag: Pytt i panna, rödbetor 
 Rotfruktlåda, potatis
Tisdag: Köttfärssås, spagetti 
 Vegetarisk sås, spagetti
Onsdag: Dragonfisk, potatis
 Bondomelett på grönsaker, potatis
Torsdag: Fläskgryta, ris  
 Quorngryta, ris
Fredag: Vad köket erbjuder 
 Vad köket bjuder

Vecka 14
Måndag: Lunchkorv, potatismos 
 Wok grönsaker med nudlar, ris
Tisdag: Blodpudding/potatisbullar, lingonsylt
 Potatisbullar, lingonsylt
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Lax, fisksås, potatis
 Fyllda paprikor, potatis
Fredag: Nötköttgryta, potatis, crème fraiche
 Cous Cousgratin, potatis, Crème fraiche

Vecka 15
Måndag: Grönsakssås, pasta 
 Grönsakssås, pasta 
Tisdag: Kassler, potatisgratin
 Vegetariska Biffar, potatisgratin 
Onsdag: Påskbord 
 Påskbord
Torsdag: Vad köket bjuder
 Vad köket bjuder
Fredag: LOV  

Vecka 16 LOV

Vecka 17
Måndag: Nötstek, sås, potatis, gelé
 Paprigano, kokt potatis
Tisdag: Panerad fisk m stuvad spenat, potatis 
 Grekisk mousaka, kokt potatis 
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Köttbullar, Stuvade makaroner
 Vegetariska färsbiffar, 
 stuvade makaroner
Fredag: Ugnspannkaka, keso, sylt 
 Ugnspannkaka, keso, sylt

Vegetarisk rätt i kursiv stil
Till varje måltid serveras salladsbuffé, 

mjölk, hårt bröd och smör.
Med reservation för eventuella ändringar

Skollunch
Deje & Forshaga

Skolm
atsedeln hittar du på vår w

ebbplats: w
w

w
.forshaga.se

Vecka 13
Måndag: Rimmad Oxbringa, sås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa med grädde.

Tisdag: Fisk Bordelaise, sås, potatis, morötter. Bärkräm, mjölk.

Onsdag: Pytt i panna, ägg, rödbetor. Färsk frukt.

Torsdag: Soppa. Fruktkaka, vaniljsås.

Fredag: Pannbiff m. lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa.

Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding.

Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, grönsaker. Päron med vaniljsås eller grädde.     

Vecka 14
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Fruktkräm, mjölk.

Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor. Bärsoppa.

Onsdag: Strömming, potatismos, råriven morot. Frukt.

Torsdag: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm.

Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa.

Lördag: Fiskgratäng, sås, potatis, grönsaker. Bärsymfoni, grädde.

Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage.

Vecka 15
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Fruktsoppa.

Tisdag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, grönsaker. Färsk frukt.

Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Fruktkräm, mjölk.

Torsdag: Ärtsoppa. Pannkaka, sylt.

Fredag: Helgmatsedel.

Lördag: Helgmatsedel.

Söndag: Helgmatsedel.                                    

Vecka 16 
Måndag: Helgmatsedel.

Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Fruktsoppa.

Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.

Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker. Päronkräm.

Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Fruktsoppa.

Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), Sallad. Persikor med grädde. 

Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås.           

Vecka 17
Måndag: Köttbullar, stuvade makaroner, sallad. Hallonsoppa.
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, råriven morot. Fruktcocktail.
Onsdag: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker. Färsk frukt.
Torsdag: Kött och grönsakssoppa. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag: Korvrätt, potatis. Fruktkräm, mjölk.
Lördag: Kokt fisk, sås, potatis, ärter. Nyponsoppa. 
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng. 
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2-31 mars
Utställning på Café Kakan, Forshaga
Artisimo-gruppen, oljemålningar & Lena 
Johansson, keramik.

28 mars, kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Hedins bjuder upp till dans. 

1-30 april
Utställning på Café Kakan, Forshaga
Fotoklubben i Dyvelsten.
10 april, kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets hus, Forshaga
Claes Lövgrens bjuder upp till dans. 

10-13 april Start lördag den 11/4, kl. 11.00
Tour de Värmland - 4-dagars orienterings-
tävling, Deje
Fyra dagar och en natts orienteringslöp i 
flera kommuner i Värmland. Deje SF och SISU 
Forshaga arrangerar en medeldistanstävling 
vid Activum i Deje som avgörs på Smårisber-
get. Det är ett samarbete med flera klubbar 
och innehåller spurtpriser bonuspoäng, 
jaktstarter m.m. Alla är välkomna och pröva 
på lätta direktanmälningsbanor.

18 april, kl. 10-16
Loppmarknad , Forshaga
Forshaga Hembygdsgård.

Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån 10.00-17.00, tis-tor 9.00-12.00 och 17.00-21.30, fre 17.00-23.30      

Forshaga mån-tor 08.30-20.00, tor-fre 10.00-16.00, sön 11.00-14.00

Mellan husen 
- Bilder från Lofoten

Lars Lerin

I tolv år bodde Lars Lerin på 

Lofoten. Alltsedan tonåren 

hade han drömt om att få 

komma dit. Han ville måla allt. De isblå 

skuggorna, måsarnas flykt, vintermörkret, 

melankolin, de vita husen, snön, havets 

svärta, valfångstbåtarna, sommarens mus-

selstrand.

På Lofoten träffade han Y, som blev hans 

livskamrat ”i gode og onde dager”. När för-

hållandet tog slut bröt Lars Lerin upp och 

återvände till Värmland.

I Mellan husen visar Lars Lerin det yppersta 

av sitt konstnärskap. Han bjuder in till en 

stor flödande fest där ingenting saknas.

Krakel Spektakel 
gör det själv
Lennart Hellsing

Poul Ströyer

Krakel Spektakel och Kusin 

Vitamin hänger och slänger i sin gardin – 

och så går den sönder! Men man kan göra 

mycket av en trasig gardin. Kusin Vitamin 

får en ny klänning -  och av resten bygger 

Krakel Spektakel ett tält. Under tiden roar 

de sig med en ny vers  om Agare bagare 

kopparslagare.

1001 1/3 Galna gåtor
Reid Persson

Vad får man om man korsar 

en elefant med en mus?

Stora hål i väggen! Varför 

har giraffen så långa ben?

Annars skulle den inte nå 

ner till marken! Nu är det dags att värma 

upp hjärnan och stretcha skrattmusklerna. 

Här kommer en jätteladdning galna, klu-

riga och helt tokigt roliga gåtor! Läs, klura 

och garva!

Nim och den hemliga ön
Wendy Orr

Nim har världens bästa liv! 

Hon bor på en ö mitt ute i 

havet med sin pappa Jack, 

havsleguanen Fred, sjölejo-

net Selkie och havssköldpad-

dan Chica. När Nim inte hjälper sin pappa 

med hans vetenskapsarbete, spelar hon ko-

kosnötsfotboll och åker vattenrutschbana 

med sina djurvänner eller läser spännande 

böcker om Hjältar och Skurkar. Trots att de 

både har dator och ett mejlprogram så är 

det ingen som mejlar till Nim, fast det gör 

inte så mycket.

Nim och den hemliga ön är en spännande, 

varm, rolig och allvarlig berättelse om 

mod, vänskap och det fria livet.

Veteran SM
Leif Johansson som jobbar på kostenhe-

ten på Forshaga kommun har ännu en 

gång varit på Veteran SM, denna gång 

i Huddinge. Han tog två silver i 60 och 

400 meter och kom på en fjärdeplats i 

200 meter. Detta var hans nionde SM och 

han har tagit 23 medaljer hittills. Leif 

tävlar för KIls AIK i åldersklass M55.

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 publi-
ceras på forshaga.se, på varmland.org och samt här i Kontakten. Du kan även 
lämna tips till Turistbyrån, tel: 054-17 20 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

Forshaga bibliotek
Nu har vi haft öppet i drygt en 
vecka och många gamla och nya 
besökare har hittat hit. 

Vi som jobbar på biblioteket har haft en 

intensiv period men tycker nu att det är 

oerhört givande att få ta emot er alla 

i nya fina lokaler. Vi hoppas också att 

våra nya utlåningsautomater ska komma 

på plats under nästa vecka. Då kan vi 

äntligen använda den nya tekniken fullt 

ut, det ska bli mycket spännande. 

Vill du ha en guidad rundtur i bibliote-

ket erbjuds detta en gång i veckan. Mer 

information om det finns på biblioteket. 

Passa på att hämta vårt programblad, 

där finns information om vad som hän-

der på biblioteket under våren. I sam-

arbete med musikskolan planerar vi t 

ex en intressant kväll med en författare 

ackompanjerad av piano.

Ulrika Svensson
Bibliotekarie
054-17 22 24

ulrika.svensson@forshaga.se
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1200 besökte UKM-
festivalen i Forshaga
UKM, Ung Kultur Möts, engagerar ungdomar i Forshaga och Kils 
kommun! Årets festival, som genomfördes 6-7 mars, utgjorde inget 
undantag.

Publiken, som uppgick till omkring 1200 personer jämnt fördelade på de två 

scenföreställningarna, bjöds på en bred show med bland annat dans, hårdrock, 

ballader, rap, trumsolo och rockopera. Scenen inramades på ett smakfullt sätt 

av konstutställningen med exempelvis skulpturer, teckningar, målningar i många 

tekniker, smycken och ett hus byggt av pasta! Totalt medverkade 110 ungdomar 

fördelade på 33 sceninslag och 27 konstbidrag.

Janne Johansson
Ungdomssamordnare

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

Foto: Emil Jonsson

En urvalsgrupp valde efter mycket vånda 

ut följande bidrag till att representera 

Forshagas UKM-festival i länsfestivalen i

Storfors i maj:

Scen:
Elin  Traveling soldiers
Electry Chris Living for a day
Bellish Hallelujah
Ronja Angels - Within temtation
Unknown Love the time with you
Super Ninja Forever Funktional
Monkey Team
Dustrats Brainkiller

Konst:
The blå maränger The nose job
Miranda Wigander Foton
Simon! Faces
Sandra Tapper TappArt
Kitty Kitty
E.J Foto Isens värme från solen
Jeanette Dahlström Dripp drop, Svartvitt i färg
Lina  Eiskuchen (smycken), 
  Iced (foto) och
  DMT (konst)
Robin Henningsson Självporträtt (tavla), 
  Bortom korallrevet (tavla)
  Aktivitetsbehandlaren 
  (skulptur)
Emma Sjölin Gränslöst läbbigt
Carl  CeeEss, Í m sorry clown, 
  Dubbel kärlek
Lisa Reenbom Tolkning av Salvador    
  Dali-målning, 
  Seismografisk kurva i 
  dåligt väder, Fönsterbild, 
  Tomte i mörker
Fanny Håman De älskar också sina barn
Wilhelm Evil Eye, Warm trip,   
Forsnäsgård  Endless Prison, 
  Crack and Blood
Tapper, Frösarna  Fyra bitar av vänskap
& Johansson
Tove Tejler OWC
Therese Östman Levnadsvillor

Festivalens konferencierer Konstutställning


