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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

Byggnationen går fortsatt mycket bra 
och det är full fart inne i byggnaderna.
Bland annat pågår målning, arbeten med 
innertak, gipsning och mattläggning i de 
olika byggnaderna. Arbeten med fasad 
och fönster på det sista huset närmast 
Klarälvsbanan slutförs under mars. Torget 
gipsas, målas och får akustikplattor i ta-
ket. 

Beställning av inredning görs innan som-
maren. Inredningen till biblioteket ska på 
plats under augusti och därefter monteras 
belysningen där.

Under våren börjar arbete med marken 
framför huvudentrén och biblioteket. När 
ritning över markplaneringen är klar läg-
ger vi ut den på kommunens hemsida.

Byggtiden för den nya idrottshallen blir 
april-oktober och den gamla hallen rivs de 

första veckorna i april. Arbete med plat-
tan till de nya omklädningsrummen som 
ska ligga på yta ”utanför” den nuvarande 
idrottshallen har redan startat. Spegel-
salen är stängd under hela byggtiden då 
den ska användas till förvaring. Styrke-
träningshallen ”Atleten” stängs under 
april och maj. Skolans idrottsverksamhet 
kommer att ha sin bas vid Ängevi under 
byggtiden.

Skolgården blir ännu mindre under byggti-
den då området kring idrottshallen kom-
mer att spärras av. Avspärrningen kommer 
att ske på sådant sätt att det blir säkert 
och tryggt för alla.

Vandrarhemmet 
i Deje till nya lokaler

Vandrarhemmet i Deje som sedan som-
maren 2007 drivits av kommunen som 
ett socialt arbetsträningsprojekt kom-
mer att från sommaren 2008 befinna 
sig i nyrenoverade lokaler på övervå-
ningen i f.d kommunhuset i Deje.

Nuvarande lokaler på Älvdalsvägen 45 
övergår till annan verksamhet från 1 
april 2007. Renoveringen av övervå-
ningen på kommunhuset är i full gång 
och beräknas vara färdigt till 080430. 
Verksamheten kommer inledningsvis 
att fortsätta drivas av kommunens 
arbetsmarknadsenhet AIC, men erbju-
dande står hela tiden öppet för andra 
aktörer att ta över verksamheten.

Roger Nilsson
Enhetschef AIC

0552-109 58
roger.nilsson@forshaga.se

Full fart för Lärcenter
Hjälp oss stoppa 
skadegörelsen på 
gatubelysningen

Stor vandalisering har skett på gatube-
lysningen på Klarälvsbanan i Forshaga 
mellan prästgården, över bron och vi-
dare cirka 500 meter söderut. Ett stort 
antal armaturer har helt slagits sönder 
med ett kraftigt tilltag. De flesta spe-
cialarmaturerna på bron hade skotthål 
genom glaset från något typ av vapen! 

Samtidigt hade även Coop Näras butik 
i Skived skotthål genom entrédörren. 
Kommunteknik har inte resurser att 
byta ut armaturerna förrän till somma-
ren. Över bron är det åtgärdat. 

Vi måste hjälpas åt att komma åt sådan 
meningslös skadegörelse. Om du ser 
något eller har något att berätta om 
detta, så hör av dig till kommunteknik 
via växeln.

Morgan Häggbom
Planeringsingenjör kommunteknik

054-17 20 38
morgan.haggbom@forshaga.se

Nu börjar man ana hur det kommer att se ut inuti Lärcenter. Stora bilden visar biblioteket 
från datahyllan. Lilla bilden till vänster visar gången mot idrottshallen, den andra bilden 
ett klassrum för vuxenundervisningen i bibliotekshuset med ett glasparti mot korridoren.
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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:
Malin Eriksson
tel: 054-17 22 28
Tryck:
Citytryck i Karlstad AB
Miljömärkt trycksak, licensnr 341 144
Omslagsfoto:
Elin Lundqvist fotograferade UKM och 
bidraget Electry Chris
Illustration s. ��:
Peter Wallgren

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

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

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

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

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

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

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

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

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

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

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan �008

Reflektion är viktigt för alla organisationer. Vad hände ”egentligen” 
2007 i vår kommun. Var räckte pengarna till? Var fattades pengar? 
Uppnådde verksamheterna sina mål? Om inte - varför? Hur många var 
sjuka? Hur mycket övertid togs ut?  Alla uppgifter samlas i en skrift som 
vi kallar Årsredovisning. När den har blivit godkänd av kommunfullmäktige 
så kan du hämta ett exemplar på kommunkontoret. Det är viktigt att ta med sig erfaren-
heterna från 2007, när vi formar förutsättningarna för 2009, samtidigt som vi hanterar 
2008.

2007 satsade vi för lite på barnkultur. För att barn ska utvecklas positivt behöver båda 
hjärnhalvorna stimuleras. Spännande undervisning, idrott, musik, dans, bild, litteratur 
och eget skapande ska gå hand i hand. 2008 finns mer pengar till barn- och ungdomskul-
tur. Musikskolan förstärks, Kulturhuset i Deje Folkets Hus skapas och Lärcentret tar form. 
Under 2009 fortsätter denna utveckling.

Andra förändringar som bereds under 2008 för att förverkligas 2009: Elevantalet minskar 
i vår kommun. Därför väntar vi på ett förslag på en ny skolorganisation från barn- och 
utbildningsnämnden. För att alla barn ska utvecklas i en trygg och stimulerande miljö ska 
vi organisera arbetet med elevvård på ett annat sätt än idag. Förslag från en arbetsgrupp 
kommer snart. 

Hemsidor är en viktig informationskanal och för Forshagas del så kommer webbplatsen 
att utvecklas under året. Under tiden arbetet pågår stänger vi forumet och lägger kraft 
på att ta fram ett nytt förslag på hur klagomål, idéer och synpunkter ska hanteras. 

Vi förväntar oss en omflyttning av verksamhter i centrala Forshaga när Lärcentret står 
klart. Nu väntar vi på ett förslag från en tjänstemannagrupp. I det förslaget ingår att 
eventuellt ändra detaljplanen, så att det blir möjligt att bygga en ny färghandel, där det 
idag bara är tillåtet att bygga bostäder. Detaljplaner antas i kommunfullmäktige. Vi kan 
göra förändringar i en detaljplan men det måste ske i en viss ordning där många parter 
ska höras. 

Stationsområdet i Deje och området runt Forshagaforsen ska vidarutvecklas så att det 
blir trevliga mötesplatser. Pengar fanns, finns och kommer att finnas - på så vis knyts 
2007, 2008 och 2009 samman även här.

Träffa Forshaga kommun på 
Hot Spot-mässan på Karlstads universitet

Forshaga kommun kommer som tidigare att 
ställa ut på Hot Spot-mässan som arrang-
eras på Karlstads universitet. Mässan är en 
arbetsmarknadsdag där studenter får möjlig-
het att träffa potentiella arbetsgivare eller 
praktikplatser. Den 3 april hittar du några 

medarbetare från våra olika verksamhets-
områden i forshagamontern. Årets tema 
är friskvård och hälsa. Hoppas vi ses!

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Nu dubbelt upp i skattkistan

Flaggan i topp för årets UKM festival i 
Forshaga. Detta år har en av Sveriges 
största UKM festivaler varit invaderad av 
pirater som varit årets uppseendeväck-
ande tema. Pirater, skepp och dödskal-
lar har varit populära utsmyckningar som 
förgyllt hela upplevelsen. Man ska heller 
inte glömma känslan av alla de 1250 besö-
karna som besökte Centralskolans sport-
hall tillsammans med alla deltagare och 
funktionärer! 

Detta är fantasiska siffror för UKM i Fors-
haga. Men det vore inte riktigt sanning 

och säga att det var dubbelt så stort som 
förra året. Däremot är det sant att anta-
let föreställningar har dubblerats. Detta 
år har man nämligen varit tvungen att 
dela upp den färgsprakande festivalen i 
två olika delar för att kunna ge plats åt 
alla deltagare.

UKM bara växer och växer och det är bara 
en tidsfråga innan man måste dela upp 
festivalen i tre delar för att kunna uppfyl-
la den höga efterfrågan. Det här året har 
man fått nöja sig med två föreställningar 
åt alla de 150 deltagande som varit med 

och gjort UKM till en fantastisk upplevel-
se. Detta år har UKM fått sett en mångfald 
av bidrag såsom konst, musik, poesi, dans 
och andra härliga bidrag som deltagarna 
själva anmält.

Med en rättvisemärkt mässa, workshops 
och ett gäng kringaktiviteter har del-
tagarna kunnat sysselsätt sig under 2 
sprödande festivaldagar. Gladiatorkamp, 
spådam och stylinghörna var lite utav fa-
voriter bland kringaktiviteterna. Mässan 
var öppen för allmänheten med läckra 
provsmakningar och en intressant föreläs-

Årets UKM-festival ännu större Text: Anna Edlund • Foto: Elin Lundqvist
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Anna Edlund
UKM-arbetsgruppen

ning inom ämnet. Efter mässan fanns det 
också möjlighet att delta i den Afrikanska 
workshopen ”Gum-boot-dance”, en kom-
munikationsdans som uppfanns av gruvar-
betarna i Sydafrika under apartheidregi-
mens tid, som användes eftersom de inte 
fick tala med varandra.

Allt ifrån nybörjare till proffs fanns bland 
de 42 scenbidragen och 39 konstbidragen 
som publiken bjöds på i år. Vår sköna ur-
valsgrupp, som har till uppgift att avgöra 
vilka som ska representera Forshagas 
UKM-festival i länsfestivalen i Deje i maj, 

har inte haft en lätt uppgift kan man säga. 
Många timmars hårt arbete har lagts ner 
av UKM-arbetsgruppen för att göra allting 
större och bättre än någonsin och UKM 
Forshaga kommer inte att sluta växa! Nu 
lägger vi denna sensationella UKM festival 
i skattkistan och lämnar plats åt nästa års 
festival där nya idéer finns på plats och 
fler deltagare får chansen att vara med i 
ännu en sprudlande UKM-festival.

Läw mer om UKM-festi-
valen i nästa nummer av 
Kontakten!

· Bilder från konstutställningen
· Fler scenbilder
· Besöket från Mongoliet och det 
fortsatta samarbetet
· Utförligare reportage

På www.forshaga.se och www.ung-
kultur.nu kan du se fler bilder från 
festivalen.

Till UKM:s länsfestival i 
Deje �-4 maj har följande 
bidrag valts ut att representera 
Forshagas lokala UKM-festival: 

Konstbidrag 
Tove Tejler - Foto
Simon Lindquist - Space
Sandra Tapper - Tavlor
Rebecca Sjöblom – One day in 
slowmotion
Sanna Jonsson - Akvarellmålning-
ar
Ema - Impuls
Tove, Felicia & Tuva - Kanin
Veronica Renhult - Splitter
Adam Rosén – Smått och gott
Erica Sundberg - Alone
Robin Henningsson – Geisha, Efter 
kungamiddagen & Datavirusen Lai-
la och Rosie
Emelie Koster – Speldosan & Till 
pappa
Samuel Friman - Metalldrake
Tim Stöllman - �

Scenbidrag 
L�x 
Tetra and the pirates – Zeldaboss 
(The Final Hyrule Showdown)
Electry Chris - Warchild
Ana - Alma
Andreas, Hampus & Emil – Egen låt
Freja Stewart – Bleeding love
Mikaela Sefton - Bubbly
Axel S. Averås – Balladen om Fat-
tigman
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Kickoff för kulturhus

Kulturhuset i Deje Folkets hus startade 
sin ”nya” verksamhet på sportlovet, när 
en dag var fullmatad med allt från små-
barnsteater till ”lajv” och prova-på-olika 
slöjdtekniker. Ca tvåhundra personer kom 
och gick under dagen och största ålders-
gruppen verkade vara mellan 3-12 år. 

Anki Lindh underhöll både med visstund 
och ukuluele-spel. Smycketillverkning, 
att färglägga rollspelsfigurer, tova grytun-
derlägg och tavlor, tillverka charmiga gra-
tulationskort och att få tekniken för att 
teckna serier var också uppskattat.

I biblioteket fanns möjlighet att se före-
ställande konst på väggarna, låna böcker 
och filmer samt pyssla med pärlplattor 
och liknande. Man kunde också vinna nya 
böcker i ett gratislotteri!

Husrådet hälsade besökarna välkomna 

och serverade ”Gårń s Tasty Toast”, som 
hade strykande åtgång samt arrangerade 
en pingisturnering i biofoajén. Segraren 
vann biobiljetter! (Dock inte till Kultur-
husets biograf, som ännu väntar på sin 
”återinvigning”!)

Ungdomsrådet i kommunen gav alla en 
chans att uttrycka åsikter – om dagen, hu-
set eller livet i största allmänhet – och en 
sammanställning redovisas senare.

Jani Loka, kommunens ”egen” stuntman 
visade prov på sitt spännande jobb, fick 
många nyfikna frågor från publiken. 

Ulleruds teateraktörer hade ”öppen mot-
tagning” och flera ungdomar deltog i im-
provisationsteater, medan jazzfunk-work-
shopen inte rönte någon större framgång. 
När arbetsdagen i handarbetsaffären var 
slut kom Gun-Britt Berg tillsammans med 

sina stickande medsystrar och demonstre-
rade teknik tovning för några ungdomar. 

Avslutningen på dagen gick i biosalongen 
där Calle och Elin från Melodic Distortion, 
poeten Ismael Ataria samt Dejes eget 
band Swingminx rundade av.

Det finns all anledning att särskilt tacka 
alla barn och unga, som tog tillfället i akt 
att kolla vad Kulturhuset kan innehålla, vi 
vill också tacka alla unga i Husrådet, som 
gjorde ett jättefint jobb tillsammans med 
alla instruktörer och inspiratörer från Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, ABF och Stu-
diefrämjandet samt byns egen ”sticktant” 
Gun-Britt Berg!

Deje simhall redovisar glädjande nog bäs-
ta bokslutet sedan 2000. Efter flera års 
minskade besökssiffror har trenden 
vänt. Under 2006 renoverades 
delar av simhallen och en ny 
motionslokal togs i bruk. 

Detta har säkert en stor 
del i att vuxendeltagan-
det ökar. Dessutom har vi 
märkt att riktade öppettider 
som t ex vårt motionssim (ö 
14 år) har blivit  väldigt populärt. 

Gott bokslut för Deje simhall
Då simmas det till levande ljus och soft 
musik. Vattengympa är en annan populär 

aktivitet liksom babysim. Vår 
strävan är att det ska fin-

nas en aktivitet för alla 
och att vi ska utnyttja 
simhallens relativt 
begränsade ytor så 
mycket som det bara 
går.

Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

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

Annica Karlsson
Simhallsföreståndare

0552-446  71
annica.karlsson@forshaga.se

Fakta Deje Simhall: 
Några nyckeltal i urval:

Antal besök totalt
Antal skolbad
Antal besök vuxna
Sålda familjekort
Sålda årskort barn/pens 

�007

67 �44
�� �88
�6 89�

��6
�5�

�006

5� 586
�6 8�6
�5 590

�0�
8�

Smycketillverkning, tovning, åsiktstorg, musik, uppträdanden och 
många barn och unga fyllde Kulturhuset i Deje Folkets hus på sportlovet
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Byggnaderna kom till i början av - och fram till mitten av förra 
seklet och för pappersindustrins ändamål.  Majoriteten av bygg-
naderna är i dåligt skick och innebär en säkerhetsrisk genom 
nedfallande byggnadsmaterial. En av byggnaderna, en tegel-
byggnad från början av förra seklet, har brunnit, saknar tak och 
behöver rivas. Nuvarande verksamhet, plaståtervinningen ger 
upphov till vad som lätt kan uppfattas som plastavfall som finns 
i stora mängder på fastigheten. Detta är både balat och ligger 
löst i stora högar på området i väntan på sortering och transport 
till olika återvinningsanläggningar. Återvinningsplasten är i hu-
vudsak lokaliserad till älvsidan, (norra sidan) av fastigheten men 
en del syns även från Älvdalsvägen.

Sola-Båten Rederi AB har ett flertal äldre, ej sjödugliga, vat-
tenfarkoster liggande. Även några äldre motorfordon som inte 
heller är i trafikdugligt skick, står parkerade där.  

Det här ska göras
Kommunen har medverkat vid planering av åtgärder som be-
höver vidtas för att säkerställa att inga ev. gamla föroreningar 

Sanering av 
Deje fabriksområde

sprids. KommunTeknik har kartlagt kommunens ledningar inom 
området. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige 
att kommunen står för kostnaderna när man river den brand-
skadade byggnaden samt ytterligare en byggnad. Kommunen be-
kostar även jord- och tegelanalyser. Kommunens kostnader får 
uppgå till högst 100 000 kronor. Det är inget bidrag till Deje Bruk 
AB och deras verksamhet. Alla kostnader ska verifieras.  

Rivningen av byggnaderna sker av säkerhetsskäl och anledningen 
till att Forshaga kommun föreslås bekosta rivningen är att bygg-
nadsresterna är kvar från tidigare verksamhetsutövare. 

Innan man genomför rivning av byggnader ska man ha rivningslov 
och man ska ha en plan för hur man ska hantera rivningsmas-
sorna som man planerar att deponera inom området. Man ska 
förvissa sig om att materialet inte innehåller skadliga ämnen och 
att platsen för deponering ska vara fri från föroreningar. 

Deje Bruk AB städar och snyggar till fastigheten, upplåter plats 
under tak till de båtar som finns på planen, samt praktiskt bi-
stå Sola-Båten Rederi AB med hjälp och fordon för transport av 
båtarna.

Tomas Ivansson
Miljö- och byggchef

054-17 20 31
tomas.ivansson@forshaga.se

Under 2008 kommer kommunen byta 
hemsidesverktyg och förbättra/förenkla 
informationen som ligger på webbplatsen. 
Det tidskrävande utvecklingsarbetet för 
vår nya webbplats gör att ambitionsnivån 
för den nuvarande hemsidan sänks. Detta 
medför bland annat att vi från och med 
1 mars har stängt diskussionsforumet. 
Forum kommer på sikt att ersättas men i 
en annan form. Målet är att skapa en bra 
plattform där tjänstemän, politiker och 
invånare kan mötas.

Kommunens webbplats utvecklas
– Man använder Internet på ett annat sätt 
idag. Istället för att läsa information på 
nätet är man delaktig. Då kan det givet-
vis ses som att vi tar ett steg tillbaka i 
utvecklingen genom att stänga forumet. 
Men det är inte så. Att öka delaktigheten 
hos invånarna är ett verksamhetsmål, sä-
ger Malin Eriksson informatör.

– Vi stängde inte på grund av någon sär-
skild händelse som har debatterats på fo-
rum. Och de som haft pågående debatter 

har fått tid på sig att avsluta dem, säger 
Mattias Göthberg informatör.

– Vi är fortsatt måna om att under tiden 
som webbutvecklingsarbetet pågår veta 
vad invånarnas synpunkter. Därför ber 
vi att invånare använder den officiella 
e-postadressen (kommun@forshaga.se) 
samt hoppas att man har överseende och 
tålamod, säger Malin Eriksson.

Malin Eriksson
Informatör

I december �007 träffades representanter från 
Forshaga kommun och Deje bruk samt Sola-Båten 
Rederi AB för att diskutera situationen vid Deje 
Fabriksområde och hitta metoder för att komma 
tillrätta med de nedskräpnings- och säkerhetspro-
blem som finns vid fastigheten.
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Olsätersskolan blev efter 1,5 års hårt arbete Hälsodiplomerad 
skola i november förra året och den 4 februari firades det med 
storslagen och välbesökt show i skolans gymnastiksal. Det är den 
andra skolan i Värmland som är hälsodiplomerad samt den första 
förskolan i Sverige.

Förutom show i idrottens tecken fick skolan celebert besök då 
världsmästaren Anders Olsson besökte skolan och svarade på 
elevernas nyfikna frågor samt pratade om vad träning och hälsa 
betytt för honom. Sen bjöds det på utställning kring hälsoarbe-
tet tillsammans med hälsosam fika. Det bjöds också på världs-
premiär av Olsätersskolans egen låt ”Olsäter rockar mest”.

Olsätersskolan rockade när hälsodiplomering firades

Alla elever på den numera hälsodiplomerade Olsätersskolan rockade i showen som innehöll sång, jazz/funk-dans, fotbollskonster, och 
inte minst världspremiär av skolans egen sång: Olsäter Rockar Mest. Världsmästaren Anders Olsson pratade om sin syn på hälsa. Kom-
munrepresentanter däribland Olsätersskolans rektor Håkan Eilard tar emot diplom.

Hälsodiplomeringen genomförs av Korpen och dess representant 
Åsa Segolsson fanns på plats för att dela ut diplom till kom-
munledning och skola. Till sist var det dags för en tuff utmaning 
nämligen hopprepstävling. Hopprepsutmaningar har varit flitigt 
förekommande på Olsätersskolan där såväl skolpersonal som 
hockeyproffs fått sig en match. Denna gång utmanades kom-
munledningen som givetvis var chanslösa mot eleverna. Elev-
erna som i senaste hopprepstävling hamnade på en fjärdeplats i 
Sverige siktar nu mot toppen.

Malin Eriksson
Informatör

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

• Tips: Lyssna på Olsäterskolans sång Olsäter Rockar Mest på www.znapmusic.com/orm •

I början av februari invigdes Forshagas nya mötesplats, Kupan. 
Det drivs i Röda Korsets regi och ligger där Bishoppen tidigare 
låg (Skivstagatan 4). Kenneth Eriksson, social- och omsorgs-
nämndens ordförande, talade om vikten av mötesplatser och 
avtäckte under trumpetfanfar den nya skylten.

I Mötesplats Kupan kan du slinka in för en pratstund och en 
kopp kaffe. Du kan också passa på att fynda i second handbu-
tiken (skänk gärna saker du inte längre behöver). 

Ny mötesplats i Forshaga

Gunnar Ström (t.vä.) från Röda Korset, 
Forshaga som tar över rodret efter 
den kommunalt drivna Bishoppen. Den 
symboliska bilden är tagen vid ett tidi-
gare tillfälle, inte från invigningen.

Invigningsbandet 
klipptes av Ma Ngeh 
från Burma.

Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se
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Bättre smak 
på dricksvattnet

Vid vattenverket gällande Forshaga har 
reservkraft installerats vid vattenintaget 
i Svenstorp samt vid vattenverket i Viste-
rud. Det innebär att driften kan fortsätta 
i stort sett normalt vid strömavbrott. In-
trimning av ozonrening pågår. Denna re-
ningsprocess ska förbättra lukt, smak och 
färg på dricksvattnet. I vattenverk Möln-
backa har ny radonavskiljning installerats 
och vattenverket får nya pumpar till våren.

Information från kommunteknik

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Kommunalt vatten 
i Östra Deje i vår

Boende i Berg och Bergstorp, Östra Deje, 
kommer att få kommunalt vatten under 
våren. Grävningsarbeten pågår som bäst 
och totalt tretton hushåll har möjlighet 
att ansluta sig. 

För att öka driftsäkerheten finns planer 
att bygga ihop vattenledningen vid Östra 
Deje med den på västra sidan älven. Den-
na åtgärd medför att det blir två vatten-
ledningar mellan Forshaga och Deje. 

Skulle det bli driftstopp på en av led-
ningarna, kan boende i Deje fortfarande 
få vatten via den andra ledningen. När 
detta arbete kan ske beror på budgettill-
delning.

Uppfräschning av 
gator och ledningar i 
Bengtsbol

Bengtsbolsvägen och Ängåsgatan har 
under hösten och vintern fått nya vat-
ten- och avloppsledningar. Arbetet med 
gatorna fortsätter i sommar då de också 
kommer att asfalteras.

Sopningen har börjat

Efter den milda och snöfattiga vintern har 
sopningen startat och Klarälvsbanan är 
redan sopad. 

När det gäller gång- och cykelvägar samt 
gatorna i tätorterna börjar vi i år att sopa 
i norra kommundelen, det vill säga Deje 
och Olsäter. 

Ansiktslyft för 
Familjecentralen 

Familjecentralen på Järnvägsgatan i Fors-
haga har fått en rejäl ansiktslyftning. De 
lokaler Landstinget hyr för mödra- och 
barnavårdsverksamheten har byggts om 
och blivit mer ändamålsenliga. Öppna för-
skolan kommer att få nya lokaler i samma 
hus och dessa är klara för inflyttning i 
början av april. Total budgeterad inves-
teringskostnad 1,7 miljoner kr. Ungdoms-
verksamheten Café Träffen har temporärt 
flyttat till BTL-huset på Skivstagatan.

Skredrisk Deje

Kommunteknik har med hjälp av en kon-
sult börjat utreda risk för skred längs 
Klarälven i Deje. Utredningen ska resul-
tera i ett underlag för ansökan om bidrag 
till Räddningsverket.

Det kommunala bostadsbolaget Fors-
hagabostäder AB (FABO) planerar att 
bygga ett hus med sexton lägenheter i 
centrala Deje. Lägenheterna är i första  
hand till för äldre som vill ha ett mo-
dernt och lättillgängligt boende utan 
trösklar och med rymliga duschrum. Lä-
genheterna får två eller tre rum och en 
boyta på 53-69 kvadratmeter. 

Upplåtelseformen blir kooperativ hyres-
rätt som påminner om bostadsrätt med 
den skillnaden att lägenheten inte kan 
säljas på den öppna marknaden. Den 
upplåtelseavgift som hyresgästen beta-
lar in man får tillbaka när man flyttar. 
För mer information och anmälnings-
blankett, kontakta FABO, Anne Hell-
ström, telefon 054-17 20 40.

Planer för nytt 
bostadshus i Deje

Anne Hellström

När nyckelbiotoperna i Forshaga kom-
mun rankades i en tio-i-topp-lista ham-
nade kommunens skog på 1, 4 och 10 
plats. De områden som det handlar om 
är Långtjärnsberget, Gruvberget och 
Harberget som ligger sydväst om Bu-
torp. Ytan uppgår till 13,5 ha. 

Kommunen har nu avsatt dessa som 
Biotopskyddsområden. Platserna får 
permanent skydd för att bevara och ut-
veckla de biologiska värdena. Platserna 
är så kallade hyperitbranter med mos-
sor, lavar och svampar. Skogen är en 
blandning av gran och löv med inslag av 
grov asp och björk, rikligt med dödved 
och även värdefull kärlväxtflora.

Långtjärnsberget, 
Gruvberget, Harber-
get biotopskyddas

Katrin Johansson
Naturvårdshandläggare

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

Intresserad 
av odlingslotter? 

Om du bor i lägenhet i Forshaga kommun 
och är intresserad av att ha en odlingslott, 
hör av dig till Lars-Åke Svensson, teknisk
chef, telefon 054-172033.
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Hösten 2006 trädde lagen om energide-
klarationer i kraft. Den innebär att hyres- 
och bostadsrättshus, lokaler (byggnader 
upplåtna med nyttjanderätt) och speci-
albyggnader över 1000 m2 ska energide-
klareras senast den 31 december år 2008. 
För nybyggda villor och befintliga villor 
som säljs kommer det vara krav på energi-
deklaration från och med den 1 januari 
år 2009. 

Fördelarna med energideklarering
Den nya energideklarationen ska hjälpa 
byggnadsägare att se vilka energiåtgär-
der som är lönsamma. Den ska fungera 
som ett verktyg för att sänka energikost-
naderna och samtidigt skapa en bättre 
inomhusmiljö. Genom att få en bättre 
överblick över husets eller lokalens ener-
gisituation och möjliga effektiviseringsåt-
gärder kan byggnadsägaren göra vinster i 
såväl energi, pengar som i miljö.

Fakta:

· Hyres- och bostadsrättshus, loka-
ler (byggnader upplåtna med nytt-
janderätt) och specialbyggnader 
över �000 m� ska energideklareras 
senast �� december �008
· Efter den � januari �009 måste 
nybyggda villor och villor som säljs 
energideklareras.

Ansvaret för sotningen ligger på fastighets-
ägaren. Vid sotningen avlägsnas brännba-
ra sotbeläggningar i rökkanalerna för att 
minimera risken för skorstensbrand. I och 
med 2004 års bestämmelser kan fastig-
hetsägare ansöka hos räddningsverket om 
att själva få utföra sotningsmomentet. Det 
krav som ställs är att sotningen sker på ett 
ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Hur 
ofta de olika typerna av anläggningar ska 
sotas bestäms av kommunen. Det tidigare 
kravet på sotning av imkanalen, köksfläk-
tens anslutning till skorstenen/ventila-
tionssystemet i bostadshus har upphört. 
Det är dock viktigt att dessa kanaler ändå 
rengörs kontinuerligt.
 
Brandskyddskontroll
Det är endast yrkesutbildade sotare med 
särskild vidareutbildning som utsetts av 

Bertil Ahlin, 0554-�94 ��
Kåre Arvidsson, 0554-�9� 75

Energirådgivningen
Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

Behöver du 
energideklarera i år?

Påminnelse om sotningsregler

Hur energideklarerar man?
Energideklarationen görs av en energi-
expert i ett ackrediterat kontrollorgan. 
Det är företag som har minst en certi-
fierad energiexpert per lokalkontor. (På 
SWEDAC:s hemsida, www.swedac.se un-
der rubriken ”Energideklaration för bygg-
nader”, kan du hitta en aktuell lista på 
företag du kan anlita för deklarationen.) 
Innan du kontaktar en energiexpert be-
höver du ta fram underlag där det bland 
annat sammanställs uppgifter om hur en-
ergin används idag och vilka åtgärder som 
har genomförts. Energiexperten tar sedan 
fram uppgifter för att få fram förslag på 
kostnadseffektiva åtgärder för byggnaden 
tillsammans med byggnadsägaren. Energi-
experten överför sedan de uppgifter som 
krävs till Boverkets elektroniska blankett 
och godkänner energideklarationen. Sam-
tidigt överförs energideklarationen till 
Boverkets register.

Boverket är den statliga myndighet som 
ansvarar för energideklarationerna. På 
deras hemsida, www.boverket.se/energi-
deklaration finns mer utförlig information 
att läsa om den nya lagen.

I reglerna för sotning från år �004 särskiljs sotningen från brandskyddskontrollen och utförs nu som två sepa-
rata uppdrag. De nya reglerna ger även möjlighet för dig som privatperson att ansöka till räddningsverket om 
att själv få sota din egen fastighet.

kommunen som får utföra brandskydds-
kontrollen. Alla värmeanläggningens olika 
delar samt taket och takskyddsanord-
ningarna måste kunna kontrolleras och 
rengöras. Räddningsverket har satt upp 
bestämmelser för hur ofta brandskydds-
kontrollen ska ske. Nedan kan du se in-
tervallen för brandskyddskontroll för de 
vanligaste objekten i småhus:

Värmepannor
· Eldning med fasta bränslen, ex ved, pel-
lets eller flis – 2 år
· Eldning med olja eller gas – 4 år

Köksspisar
· Eldning med fasta bränslen – 2 år
· Eldning i mycket begränsad omfattning 
(ej för uppvärmning el matlagning) – 8 år
· Eldstaden belägen i ett fritidshus – 8 år

Lokaleldstäder
· För lokaleldstäder som utgör den primä-
ra källan för uppvärmning av det utrymme 
i vilken den är uppställd – 2 år
· För lokaleldstäder som inte utgör den 
primära källan för uppvärmning av det ut-
rymme i vilket den är uppställd – 8 år
· Eldstaden belägen i ett fritidshus – 8 år

Visste du att: 

Det finns lag på att varje fastighet 
som stadigvarande eller tillfälligt 
används för bostadsändamål ska ha 
minst en fast installerad brandvar-
nare

Bertil Ahlin, Kåre Arvidsson
Energirådgivningen
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I projektet deltar flera värmländska kommuner däribland Forshaga för att minska 
sin negativa påverkan på klimatet och få ner sina energikostnader. Det är en 
kraftsamling hos de deltagande kommunerna för att ta sitt ansvar för klimatet.

Minska kommunens energikostnader
Forshaga kommun tar i projektet fram en handlingsplan för hur kommunen rent 
konkret ska göra för att minska energiförbrukningen och ställa om till förnyelse-
bara energikällor de närmaste åren. Åtgärder som kommer att innebära att man 
samtidigt sparar pengar, till exempel genom att byta ut dyr oljeuppvärmning 
mot biobränslen eller minska förbrukningen av el. Lägre energikostnader ger 
pengar över till annan verksamhet i kommunen.

Plan för klimatet
Handlingsplanen som kommunen ska ta fram kallas för klimatplan. Den är anpas-
sad till de förutsättningar som finns i Forshaga vad det gäller energianvändning-
en. Alla kommuner i projektet kommer att ta fram en egen klimatplan. Fokus lig-
ger på att planen ska vara inriktad på genomförande och handling för att inte bli 
en hyllvärmare. Främst kommer planen att gälla kommunens egna verksamheter 
och lokaler men den kommer också att behandla exempelvis planerad utbyggnad 
av fjärr- och närvärme.

Rätt utformad kan en klimatplan vara ett kraftfullt verktyg för att jobba med 
energiomställning och energibesparingar på ett effektivt sätt. Kommunfullmäk-
tige ska fastställa planen. Förhoppningen är att kommunen har tagit beslut om 
en plan under 2008. En klimatplan är också en förutsättning för att söka olika 
sorters bidrag för åtgärder.

Forshaga ska minska 
sin klimatpåverkan

Mer om projektet Klimatplaner för Värmland

De deltagande kommunerna är Kil, Hagfors, Sunne, Torsby, Munkfors, Forsha-
ga, Storfors, Filipstad, Grums, Eda, Årjäng, Säffle, Hammarö, Kristinehamn. 
Med i projektet finns också Länsstyrelsen i Värmland. Energikontor Värmland 
samordnar projektet.

Internationellt projekt
Klimatplaner för Värmland ingår i ett europeiskt projekt, ASPIRE, tillsam-
mans med andra europeiska regioner i landsbygdsområden. Länsstyrelsen 
i Cornwall, Storbritannien, är koordinator för projektet och följande andra 
partners ingår i projektet: regionerna Alukse, Lettland; Val di Scalve, Italien; 
Suuphoja, Finland; Roznovsko, Tjeckien och Värmland, Sverige.

Finansiering 
Projektet finns inom ramen för EU-programmet Intelligent Energy Europe och 
finansieras regionalt av Region Värmland och Länsstyrelsen. De deltagande 
kommunerna finansierar också en del. Budgeten ligger på ca 2 miljoner kr.

Mer att läsa om Klimatplaner för Värmland finns på Energikontor Värmlands 
hemsida: www.varmland.se/energikontoret 

Deltar i projektet ”Klimatplaner för Värmland” 

Anna Grenholm
Bitr. miljö- och byggchef

054-17 20 31
anna.grenholm@forshaga.se

Forshaga kammarmusikdagar är 
tillbaka för tredje året i rad och 
presenterar i sommar fler artister, 
fler konserter och naturligtvis ännu 
mer fantastisk kammarmusik än 
någonsin. Liksom tidigare år lovar 
vi även denna sommar välkända 
profiler blandat med yngre stjärn-
skott. Artister från Sverige, Finland, 
Danmark och Norge strålar under 
fem intensiva dagar samman i vår 
kommun och tillsammans med Er, 
vår fantastiska publik är det bäddat 
för en riktigt härlig musikfest igen.

I sommar lägger vi fokus på yngre 
stjärnor, både de redan etablerade 
samt kommande förmågor. 

Förra sommaren delades som be-
kant det kammarmusikpris som in-
stiftats med ekonomisk hjälp av fö-
retaget BISON ut för första gången 
och så även i år. Priset går till en ung 
musiker, med tydlig riktning mot en 
internationell karriär.

Prisutdelningen av BISON/Forsha-
ga kammarmusikpris sker vid årets 
finalkonsert i Forshaga Kyrka. 

Alla konserter kommer som van-
ligt att vara förlagda till kyrkorna i 
Forshaga och Ulleruds församlingar 
samt Dömle Herrgårds kapell. 

Nytt för i år är också att samtliga 
konserter kommer spelas in och 
att delar ur sommarens program 
sänds senare i Sveriges Radios klas-
siska sändningar. Det känns viktigt, 
inte bara för att visa vilka fantastiska 
konserter som presenteras utan 
också för att sätta Forshaga än mer 
tydligt på Sveriges karta!
 
En riktigt skön vår & sommar till er 
alla! Vi ses och hörs/ Per&Anders

w
w

w
.forshaga.se/kam

m
arm

usikdagar

28 juli-1 augusti 2008
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Ina Johansson, Elisabeth Eklo
Jane Ullman, Ulf Stefansson

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

konsumentkarlstad@karlstad.se

Om du är missnöjd med din resa 
och anser att du inte har fått vad 
du blivit lovad, ska du klaga hos 
researrangörens representant på 
resmålet så snart som möjligt. 
Kommer ni inte överens, kontakta 
konsumentrådgivningen när du 
kommit hem. Kan inte tvisten lösas, an-
mäl då till Allmänna reklamationsnämn-
den, www.arn.se. Råd&Rön presenterar 
regelbundet namn på reseföretag som 
inte följt ARNs beslut på sin svarta lista, 
www.radron.se. 

Vid bokning, tänk på: Vilka krav har du på 
resmål, innehåll, hotell mm? Arrangören 
ska kunna ge svar om resmålet, inkvarte-
ringens standard, t.ex. läget, handikapp-
anpassat. Tänk på att standarden mellan 
länder skiljer sig åt.

Läs avtalsvillkoren. Bokar du över telefon, 
be att researrangören skickar villkoren till 
dig. Om du Internetbokar, läs avtalsvillko-
ren innan du gör din beställning. Köpet av 
resan är bindande när arrangören har be-
kräftat beställning och resenären betalat 
överenskommen anmälningsavgift. Se att 
bekräftelsen stämmer med beställningen. 
Är du under 18 år och reser ensam krävs 
intyg från målsman.

Har du köpt paketresa, se om arrangören 
har resegaranti. Går arrangören i konkurs 

Missnöjd med resan?
eller om resan blir inställd eller 
avbruten kan du få ersättning ur 
resegarantin. Paketliknande re-
sor bestående av transport och 
inkvartering omfattas också av 
resegarantin. Har du bara bokat 
flygstol omfattas den av resega-

rantin om transporten sker tillsammans 
med andra paketresor. En vanlig regul-
järbiljett är inte skyddad av resegarantin.  
Kontrollera resegarantin hos Kammarkol-
legiet, telefon 08-700 08 00,  www.kam-
markollegiet.se. Det finns företag som 
markandsför resor med att de har ställt 
resegaranti hos Kammarkollegiet fast de 
i verkligheten bara betalat en liten del 
av garantin. Du är skyldig att ha giltigt 
pass och visum. Arrangören ska informera 
dig om vad som krävs. Arrangören ska 
informera om hälsobestämmelser, t.ex. 
nödvändiga vaccinationer. Kolla ditt rese-
skydd/försäkring. Konsument Europa ger 
råd för gränslös handel www.konsumen-
teuropa.se och info om Timeshare och se-
mesterklubbar. 

Information från Rådrummet i Karlstad

Håll Forshaga Rent Skräpplockardagarna ��-�4 april

Gör så här:

1. Hämta säck och karta över städområde på kampanjkontoren.

2. Kampanjkontor är Kulturhuset i Deje Folkets Hus och Forshagabo-

städers (FABOs) kontor vid torget i Forshaga.

3. Kontoren är öppna 21-24 april kl 8-21 i Deje, 8-17 i Forshaga.

4. Anmäl dig gärna på Håll Sverige Rents hemsida www.hsr.se. Om 

många anmäler sig kan Forshaga utses till Sveriges renaste kommun.

Var med du också och hjälp till att få en renare kommun. 

Överallt finns det skräp att plocka. Du kan städa på gator, trottoarer, 

i bostadsområden eller i skogen.

5. Alla städare deltar i utlottning av biobiljetter.

6. Torsdag den 24 april sker huvudinsatsen. Då insamlas även alla 

säckar. Dagen avslutas kl 17 vid kampanjkontoren med manifestation 

mot nedskräpning.

7. Du kan givetvis städa i ditt bostadsområde. Hör med grannarna om 

ni kan städa tillsammans.

I förra Kontakten berättade vi om att alla 
föreningarna var mitt uppe i sin verksam-
het. Jo då, många har lyckats med stor-
dåd och nådde det mål de i förväg satt 
upp: Skidföreningen kom till Åre, Hälsa-
föreningen kom till Selma Spa i Sunne och 
Movie Maker blev klar med sin nya film. 
Allt detta tack vare ett mycket engage-
rat arbete. Discoföreningen gick med bra 
vinst (unga entreprenörer!) och använ-
der vinstpengarna till att åka med Ung-
domscentrum till Liseberg i vår. Några i 
föreningen tyckte dock att det var så kul 
att anordna ett disco så de använder sin 
del av vinsten till att göra ett nytt arrang-
emang längre fram i vår!
 
Mässan var välbesökt, många passade 
på att se på allt som ungdomarna visade 
upp, samma kväll som de såg showen. 
Från scenen i Folkets Hus fick vi många 
exempel på vilka härliga sångare och mu-
siker vi har på Centralskolan.

Centralskolans 
show och mässa

Lena Westman
Studievägledare



Kontakten nr 2 mars, 2008  s. ��   

Adam Åhlin Alexander Wållgren Alma Glans

Alva Hayd Alvin Nord Anna Nilsson

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sista sidan

Kommunalråd Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla nyfödda och deras familjer som ”en guldkant på sitt politiska uppdrag”. Hennes 
besök aviseras, både av BVC och kommunledningskontoret. Till den nya familjemedlemmen har hon blommor och forshaganallen Älvis.

Det är nu många år sedan Nisse Nilsson 
och Uffe Sterner åkte land och rike kring 
och gjorde Forshaga känt som ”hockey-
metropol”. Nu verkar det hända saker 
- Forshaga IF bedriver en mycket fram-
gångsrik ungdomsverksamhet med många 
talangfulla ungdomar under duktiga le-
dare. Ett bra exempel är niondeklassaren 
och forshagabon Fredrik Falk som nyligen 
representerade Sverige i U-16-landslaget.

Fredrik har utvecklats som ishockeyspe-
lare i Forshaga IF men representerar nu-
mera Färjestads BK. I november 2007 blev 

Forshagabon Fredrik Falk - en av många unga hockeytalanger

Jan C Hagstrand
Fritidschef

054-17 20 78
jan.hagstrand@forshaga.se

Fredrik uttagen till U-16 landslaget, som 
under ledning av Jim Brithén, blev Nord-
iska Mästare. Turneringen genomfördes i 
danska Åhlborg. Sverige vann mästerska-
pet obesegrade. Därefter har han spelat 

två vänskapsmatcher mot Finland, som 
också vanns av Sverige. 

Fredriks framgångar kan också komma att 
sporra andra ungdomar från Forshaga att 
satsa hårdare på sin sport – Fredrik har 
ju visat att det går att nå framgångar i 
dagens ishockey. Till Fredrik och andra 
idrottsungdomar i Forshaga, lycka till med 
ert idrottande!
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Matsedel vecka: 12
Måndag: Oxjärpar, brunsås, kokt potatis
Tisdag: Chicken a la King, pasta  
Onsdag: Påskbord
Skärtorsdag: Köksbuffé  
Lååångfredag: Lov

Vecka: 13
Påsklov

Matsedel vecka: 14
Måndag: Lunchkorv, potatismos
Tisdag: Blodpudding/pot.bullar, lingonsylt
Onsdag: Köttfärssås, salsa, wraps
Torsdag: Lax, fisksås, ris
Fredag: Köttgryta, potatis, Creme fraiche

Matsedel vecka: 15
Måndag: Pytt i panna, rödbetor  
Tisdag: Kallskuret, potatisgratin
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt
Torsdag: Fiskburgare, potatismos, dressin
Fredag: Farmarbiff, pasta
    
Matsedel vecka: 16
Måndag: Fisk, stuvad spenat, kokt potatis
Tisdag: Köttfärssås, spagetti 
Onsdag: Piroger   
Torsdag: Kycklinggryta med curry, ris 
Fredag: Kokt korv, potatismos  

Matsedel vecka: 17
Måndag: Stek, sås, kokt potatis, gelé
Tisdag: Fisk Bordelaise, kokt potatis
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt
Torsdag: Tunnpannkaka, keso, sylt  
Fredag: Köttbullar, makaroner

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

Skolmatsedeln hittar du på vår webbplats: 
www.forshaga.se

Vecka 12
Måndag: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Helgmatsedel
Fredag: Helgmatsedel
Lördag: Helgmatsedel
Söndag:  Helgmatsedel 

Vecka 13
Måndag: Helgmatsedel
Tisdag: Biff a la  Lindström, sås, potatis,grönsaker. Jordgubbskräm
Onsdag: Fiskarens festgratäng alt.Dragonfisk,potatis, ärter. Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt
Fredag: Lunchkorv, senapsås, potatis, grönsaker. Soppa
Lördag: Strömmingslåda, pot.mos, rårivna morötter. Äppel- & kanelkräm/mjölk
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp

Vecka 14
Måndag: Värmlandskorv/Köttkorv, potatismos,grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Stekt fläsk,raggmunk, lingon. Aprikosoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis. Banan
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 15
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, pot., gröns. Nyponsoppa grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk
Onsdag:  Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Soppa. Fruktkaka, vaniljsås 
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås eller grädde 

Vecka 16
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt
Torsdag: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm med mjölk
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Fiskpudding/Fiskgratäng, smörsås, pot., grönsaker. Bärsymfoni, grädde
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage

Vecka 17
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Soppa
Tisdag: Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Söndag:  Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

-Med reservation för eventuella ändringar-
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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 publi-
ceras på forshaga.se, på varmland.org och samt här i Kontakten. Du kan även lämna 
tips till Turistbyrån, tel: 054-�7 �0 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

Boktips från biblioteket
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

�-�� mars
Utställning på Forshaga bibliotek. Maud 
Ljunggren visar decoupage med påskmotiv 
under mars

�8 mars - �5 april
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga
Akvarell av Myrna Jönsson från Forshaga

�9 mars Kl �7
Balla ballader, trötta trudilutter och gapiga 
gospels. Allsångskonsert med Tord, Nisse 
och Håkan och revyorkestern i Deje Fol-
kets hus. Kom sjung och fika

�0 mars Kl �7-�0:�0
Forshaga PRO dans, Forshaga
Jicos på Forshaga Folkets hus. Inträde: 70:- 
Knyt! Välkomna!

9 april Kl �0, kl �4, kl �9
Om stress & floating i Kulturhuset i Deje 
Folkets hus, Deje Personalvetare Andreas 
Lindahl föreläser om stress & floating – vad 
är stress & hur kan man behandla stresslik-
nande symptom? 

�� april - �9 april
Teater ÄVENTUREN - en sagolik upple-
velse, Deje, �4 föreställningar spelas vid 
Deje Kraftstation. Äventuren är ett häftigt 
teateräventyr med dans och skön musik, 
spännande scenografi, dramatisk ljud- och 
ljusteknik och en omtumlande kärlekshis-
toria förstås! För mer info se: www.uta.se.
Arr. Ulleruds Teateraktörer

��-�7 april
Kampanj i Forshaga v �7: Håll Forshaga 
rent, kampanj mot nedskräpning. Var med 
du också i arbetet för en renare kommun! 
Skräpplockardagar, information m.m.

�7 april Kl. �7.00-�0.�0
Forshaga PRO dans, Forshaga
Svantes på Forshaga Folkets hus. Inträde: 
70:- Knyt! Välkomna!

� maj Kl �0-�6
Samlarmässa - Vykort & kuriosa, Forshaga
Sjätte upplagan av Forshagamässan. Fynda, 
byt och hitta guldkorn bland vykort, fri-
märken, mynt, skivor m.m. i Ängevi ishall. 

Zoomysteriet
Martin Widmark, Helena Willis

Varför mår djuren inte bra i zooaffären? 
Lasse, Maja och Miranda börjar tro att 
någon förgiftar dem. Men vem kan vara 
så grym? Och på natten ser de att någon 
tar sig in i butiken… Lasse och Maja- bar-
nens favoriter som ständigt toppar bok-
listorna!

Mina fastrars mat-
Menyer från Maddaloni
Paolo Roberto

”Vad har du ätit idag?”Det är det första 
de frågar mig, samtidigt som de ger mig 
kraftiga men kärleksfulla kindnyp. Jag 
har, efter en lång resa, äntligen klivit in 
på mina fastrars bakgård - och när jag re-
dogjort för den torftiga flygplansmaten 
och besvarat en mängd andra livsviktiga 
frågor - dukas det fram den ena ljuvlighe-
ten efter den andra på matbordet.

Det här är en kokbok som lockar till bords 
och till skratt. Ta del av fastrarnas klas-
siska italienska mat, tolkad av Paolo, och 
få dig samtidigt till livs hans hisnande be-
rättelser om sig och sin italienska släkt.

En egen hund
Faktabok för barn och ungdomar 
om hundar och hundaktiviteter
Lisbet Helleberg

Hur många har inte någon gång drömt om 
en egen alldeles egen hund med stora 
bruna ögon, blöt nos och lagom lurvig 
päls? En egen hund är en bok för alla som 
drömmer om en egen hund, kanske främst 
för barn och ungdomar, men också för 
föräldrar som behöver veta vad de ger sig 
in på när de ska skaffa hund.

Hittade du något som pas-
sar dig när Kulturhuset i Deje 
Folkets hus hade Kick off på 
sportlovet? Du är välkommen 
tillbaka en dag på påsklovet!

Bildväv, teaterskoj, slöjd-
klubb, film och bio, läsinspira-
tion eller vad du vill? Mejla:

kulturhuset@forshaga.se 
Håll utkik efter mer info. 

”Kom Igen!” 
på påsklovet!

Extra påsköppet 
i Deje Simhall

Under påsklovet finns EXTRA 
öppettider för allmänheten. 
Tiderna är tis, tors och fre kl 10-
14 samt ons kl 10-13.

Tisdagen den 4 mars hölls en inspi-
rationsdag på Värmlands museum för 
politiker och tjänstemän, värmlands-
kommunerna, landstinget, idrotts-
rörelsen, frivilligorganisationer m.fl. 
Dagen handlade övervikt och fetma 
bland barn och ungdomar. I Värmland 
har en regional handlingsplan i ämnet 
påbörjats. 

Bland lyckade projekt, goda exempel 
och satsningar som visades upp un-
der inspirationsdagen fanns Forshaga 
Idrottsskola, representerad. Skolans 
verksamhetsansvarige Anethe Byberg 
talade om hur man jobbar i Forshaga 
kommun med barns och ungas idrotts-
vanor.

Forshaga 
Idrottsskola 
inspirerar

Malin Eriksson
Informatör

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

I evenemangkalendern på 
hemsidan kan du läsa mer om 

aktiviteterna i huset
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Gustaf Rosvall Hilda Olsson Jessica Lind

Leo Noresäter Lilly Lång Linus Arntsson

Stina Falck

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 13

Victor Hane Vilhelm Johnsson


