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Våga Vara Vuxen

Den senaste tiden har vi i vår kommun haft incidenter av 

ovanstående karaktär. Konsekvenser av drogandet och 

fyllan blir ibland krossade fönsterrutor och annan skade-

görelse. Unga ska naturligtvis få roa sig och ha fest under 

ordnade former men tyvärr händer det att vissa av dessa 

fester urartar. 

Vad gör din tonåring?

Samhällets insatser i form av polis, socialtjänst och fältas-

sistenter kan inte ensamma klara av att förhindra att detta 

sker. Här kan vi hjälpas åt och alla parter måste ta sitt an-

svar. Det du som förälder i enklaste mening kan göra är att 

ha koll på vad din tonåring gör när han/hon är ute på sam-

hället, åk ut och prata med ditt barn under kvällen. Våra 

barn som är det käraste vi har, behöver denna hjälp i sin 

många gånger ”vilsna” tillvaro mellan barn- och vuxenlivet. 

> Joachim Aude 0730-482834 
   joachim.aude@forshaga.se

> Lena Gustafsson 070-5�07770 
   lena.gustafsson@forshaga.se

> Linda Olson 070-3�62888 
   linda.olson@forshaga.se

Projekt Pax
5-6 kvällar/vecka finns en bil patrullerande runtom i vår 
kommun, det är frivilliga medborgare som åker och upp-
märksammar skadegörelse o dyl. 

Du som är intresserad av att vara med och åka vid något 
tillfälle ta kontakt med projektansvarige, 
Tommy Jonsson Tel. 070-3�6 28 62 el. kontor 0552-�03 79. 
E-post: tommy.jonsson@forshaga.se

klipp ur och spara klipp ur och spara klipp ur och spara klipp ur och spara klipp ur och spara klipp ur och spara klipp ur och spara klipp ur och spara

Fältarbetet intensiferas

Vi måste sätta ner foten och visa att vi inte accepterar hän-

delser av ovan beskriven karaktär. Från kommunens sida så 

kommer vi att intensifiera upptäckararbetet genom fältar-

bete på oregelbundna tider. Utöver detta så finns Ungdoms-

centrums personal i tjänst varje fredag och lördag kväll mel-

lan kl 17-01. Vi kommer också att jobba tillsammans med 

Polis och Forshagaakademins personal på helger. Det är när 

vi TILLSAMMANS gör något som underverk skapas, vi kän-

ner alla till drogernas och alkoholens skadeverkningar. Våga 

Vara Vuxen så får vi en bra vår och sommar i vår kommun.

Vid uppmärksammad skadegörelse eller annat brott ring 

Polisen ��4 �4. Vi är också tacksamma om du kontaktar 

Ungdomscentrum via telefon eller e-post. Se telefonnum-

mer nedan.

Vi måste våga vara vuxna, visa våra barn och unga att det inte är okej 
att ta droger, snatta, slå sönder fönster, terrorisera handikappade m.m.

Viktiga telefonnummer
Ungdomssamordnare/fältassistenter (tjänstgör varje helg fred-lörd 
�7.00-0�.00 samt vissa oregelbundet inlagda vardagkvällar)

> Jan Johansson 0730-482805
   jan.johansson@forshaga.se

> Enhetschef 
   Roger Nilsson 070-5639996 
   roger.nilsson@forshaga.se
> Kontor UC 054-�72�07 el. �72272

Det här kan du göra:
- Håll koll på ditt spritförråd en del 

tonårsfyllor kommer från stulen 

sprit från föräldrars förråd.

- Bjud inte på alkohol hemma.

- Köp inte ut! Många tonåringar 

får alkohol från föräldrar, äldre 

kompisar och syskon.

- Lär känna föräldrarna till ditt 

barns kompisar och kom överens 

om vilka regler som gäller.

- Var tydlig mot andra föräldrar 

att du inte köper ut och att du inte 

tycker att dom heller skall göra det.
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Kontakten-arkiv
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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 2008

Under vecka 17 ska det städas i vår kommun. Vi är många som tror och 
hoppas att många går ut och hjälper till att snygga upp. Egentligen ska 
ju inte en sådan här dag behöva anordnas. Var och en ska alltid hålla 
snyggt omkring sig och inte skräpa ned eller förstöra. Det självklara är 
dock långt ifrån självklart för alla. Vi får hjälpas åt. Det hjälper inte att 
bara skälla över dem som struntar i vår gemensamma miljö. Vi får kavla 
upp ärmarna och bli bra föredömen.

Forshaga kommunfullmäktige har ställt sig bakom visionen att kommunen ska vara en 
barnkommun. En plats där man tänker lite mer på barn än man gör i andra kommuner. 
Vad betyder då det? Att alla barn mår bra idag? Nej. Att all personal som arbetar med 
och för barn är nöjda med sina löner och sina arbetsvillkor? Nej. Att alla barn får godkänt 
i alla ämnen när de slutar grundskolan? Nej. Att alla föräldrar förmår hantera sina barn? 
Nej. Att all förstörelse upphört? Nej. Vad betyder det då?

Det betyder att alla kommunala verksamheters anställda ska arbeta för att barn och unga 
ska få det bra/bättre. Varje verksamhet ska sätta upp minst fem mål för hur verksamhe-
ten ska bidra till att alla barn får en rättvisare chans till ett hyggligt liv som vuxna. De 
kommunala verksamheterna måste samverka mycket bättre för barns bästa. Mår barn 
och unga bra, så mår även vi andra bra.

De kommunala verksamheterna ska bli bättre på att samordna sina insatser runt barn och 
unga i riskzon. Tyvärr orkar inte alla föräldrar bära sin föräldraroll. Då måste samhället 
stödja. Din insats behövs också. Ring Ungdomscentrum eller polisen så fort du ser något. 
Ta gärna kort när du ser något som inte borde få hända. Vi kommer annonsera om tele-
fonnummer dit du kan ringa. (Se sidan intill.)

Det är förstås föräldrarna som har ansvaret för sina barn. Prata gärna med dem direkt. 
De flesta blir faktiskt tacksamma. Jag har aldrig mött en föräldrer som inte vill sitt barns 
bästa men jag har mött några som behöver stöd i sin föräldraroll. Av dig, av kommunen, 
av föreningsledare och många fler. Varje barn som faller genom skyddsnätet är ett förlo-
rat liv. Det kan vi inte acceptera. Vi måste gripa in i tid och vi måste hjälpas åt.

Nattvandrare sökes till Valborg!
Vi på Ungdomscentrum vill att så många som möjligt kan vara med och nattvandra på Val-
borgsmässoafton, då vi vet att fylla förekommer bland våra unga. På Valborgsmässoafton är 
det många ungdomar som dricker alkohol för första gången och vi vuxna behöver finnas till 
hands för att förebygga alkoholkonsumtionen i den mån det är möjligt. 

Vi har träffpunkter i Forshaga och Deje som vi samlas vid, där bjuds det på smörgås och kaffe, 
så vi håller oss pigga och alerta hela kvällen! I Forshaga har vi mötesplats på övervåningen av 
Familjecentrum/Träffen kl 19 och i Deje samlas vi på Gårn/Kulturhuset kl 19 samt 22. Kon-
taktuppgifter till oss, se sidan 2.

Linda Olson
Ungdomscentrum
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Så har 2008 års UKM-festival varit och en 
något utmattad men mycket nöjd arbets-
grupp säger tack för det här året och på 
återseende. Den 7-8 mars var det full-
späckat av pirater, dödskallar och otroliga 
UKM-deltagare vilket fick oss att känna 
en glädje och lättnad; efter 
allt arbete blev det så himla 
bra! För att framställa Sve-
riges (?) största UKM-festi-
val är inte alltid enkelt. I år 
tog det oss lång tid att be-
stämma vart vi skulle vara, 
vilket annars brukar vara 
ganska enkelt, men oklara besked om hu-
ruvida Centralhallen skulle rivas eller inte 
lagom till UKM i Forshaga senarelade vå-
rat arbete en aning. Vilken tur vi hade när 
vi till sist fick veta att Centralhallen inte 
skulle rivas vid UKM-datumet!

Som Anna skrev i förra Kommunkontak-
ten hade vi fler besökare och deltagare 
än någonsin! Det höga deltagarantalet 
gjorde att vi fick ändra om vårat koncept 

Rapport från UKM-arbetsgruppen genom Ida Lindquist

Lugnet efter stormen

en aning och skapa två istället för en fö-
reställning. Fortsätter vi växa såhär så får 
ni snart chansen att gå på tre UKM-före-
ställningar här i kommunen under samma 
helg. Vi är störst i Värmland, frågan är; 
Är vi störst i Sverige? Det tror vi i arbets-

gruppen!

Arbetet med att framställa 
UKM har gått smidigt även 
i år! Några hinder på vägen 
röjdes snabbt undan, trots 
vår omgruppering i arbets-
gruppen! Från förra året 

förlorade vi Emelie, Isabel, Markus och 
Emil som flyttade landet över så i år har vi 
fått rekrytera fyra nya förmågor; Therese 
Östman från Deje, Simon Lindquist och 
Jennifer Sjöö från Forshaga samt Maria 
Edlund från Kil. Samtidigt har vi kvar fyra 
i arbetsgruppen från förra året; Carolina 
Wesley, Anna Edlund, Robert Andersson 
och undertecknad. I år fick vi dessutom 
hjälp av Karin och Annica från Kils ung-
domsgård! Vi säger tack för hjälpen och 

på återseende till dem också! För UKM är 
ju inte bara till för Forshagas ungdomar. 
Just vår lokala festival riktar sig till Deje 
och Kil, dessutom. I Deje råkar förresten 
vår Länsfestival att hållas, den 2-4 maj!

Det har varit fantastiskt roligt att jobba 
med UKM i år igen! Det är en helt enormt 
häftig känsla när publiken gått hem, del-
tagarna likaså, och man blickar ut över en 
hel Centralhall fylld med skräp, rekvisita, 
scen, konstutställning och vad det nu kan 
vara, och inse att vi ungdomar gjorde det 
här, UKM 2008, så grymt bra! Det är en 
bra tanke att hålla i bakhuvudet när man 
sedan sopar upp skräp efter alla slarviga 
besökare!

Nu åker vi i arbetsgruppen till Mongoliet 
i sommar och höst, sedan är det dags att 
planera ännu en UKM-festival! Vi ses väl 
på Läns? Tack för i år!

Fortsätter vi växa 
såhär så får ni 
snart chansen att 
gå på tre UKM-fö-
reställningar här i 
kommunen under 
samma helg. 

Ida Lindqvist
Arbetsgruppen för UKM
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Vill du vara med och 
göra en UKM-festival?

Vill du som ung i Forshaga kommun 
känna på hur det är att göra en 
UKM-festival? 

Anmäl dig som funktionär för Läns 
i Deje på www.ungkultur.nu som är 
den 2-4 maj! Läs mer om festivalen 
i artikeln här intill >>>
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UKM-arbetsgruppen bestämde sig tidigt för att förnya årets festival, som är den elfte 
i ordningen. Den största förändringen är att festivalen flyttar ut. Från att ha haft bo-
ende och aktiviteter i olika skolor runt om i Värmland tidigare år så blir det ett stort 
”cirkustält” som blir navet i årets festival. Det kommer att inrymma matsal, café, öp-
pen scen, pysselhörna och mingelområde. Runt tältet kommer en by av militärtält att 
resas för att logera festivaldeltagarna. Arbetsgruppen tänker att det kommer att öka 
festivalkänslan och få UKM att närma sig sommarens musikfestivaler något i sin form. 
Scenen och konstutställningen är dock inomhus, som tidigare år. Den kommer att byg-
gas upp i Idrottshallen i Deje men inte heller här kommer vana UKM-festivalsbesökare 
att känna igen sig. 

Konstutställningen hamnar inte i något separat rum eller som en avskild del som bruk-
ligt, utan kommer att finnas intill scenen. På det sättet hoppas planeringsgruppen att 
få scen- och konstbidrag att bli mer av en helhet där båda blir lika framträdande delar 
av festivalen.

Även aktiviteterna för deltagarna ser ut på ett annat sätt i årets länsfestival. Antalet 
workshops är nedbantat men riktigt vassa kvalitetsmässigt. Istället är de öppna drop-in 
aktiviteterna rejält utökade, eftersom de tenderat att dra allt fler besökare på tidigare 
års länsfestivaler.

Hela UKM:s länsfestival kommer att inramas av ett cirkustema. Det kommer att gå som 
en röd tråd genom workshops, utformningen av festivalområdet, rekvisitan runt sce-
nen och i konstutställningen och scenföreställningarna. Festivalen har också en egen 
cirkusorkester från Köpenhamn.

Vill du också uppleva festivalstämningen är du varmt välkommen på någon av de fyra 
offentliga föreställningar som ges under helgen. I samband med dem visar också konst-
utställningen. Ta vara på tillfället att vara med när Ung Kultur Möts i Deje!

Festivalnyheter när 
Ung Kultur Möts i Deje

UKM:s länsfestival

När:
Lördagen den 3 maj 
klockan �3.00 och �9.30
Söndag den 4 maj 
klockan �2.30 och �7.30

Plats:
Idrottshallen i Deje

Vad;
Scenföreställningar och 
konstutställning

Entré:
Biljetter säljs i entrén
7-18 år: 40:-
19 år och äldre: 60:-

Mer info:
www.ungkultur.nu
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En hel del nya grepp kommer att möta de 300 ungdomar från 
hela Värmland som möts i Deje på UKM:s länsfestival den 2-4 maj. 
Deltagarna har valts ut att representera sina hemkommuner på de 
lokala UKM-festivalerna som genomförts under våren. Festivalen 
är ett samarbete mellan Forshaga kommun och Region Värmland 
och planeras av en ungdomsarbetsgrupp. 

Mongoliet och Norrland var på besök under vår UKM-festival, se nästa sida

Text: Janne Johansson, Ungdomscentrum • Illustration: Stina Bergström, UKM-arbetsgruppen
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Under fredagen 7 mars kom det åtta ung-
domar från tre olika ungdomsråd. De kom 
från Gällivare, Haparanda och Umeå. De 
kom för att ta del av UKM-festivalen. Det 
är nämligen så att ”Norrlänningarna” inte 
har någon UKM festival, när de fick höra 
att vi hade en festival som var bara för 
ungdomar så ville de komma och kolla. Vi 
kollade inte bara in festivalen utan vi dis-
kuterade också. 

På fredags kvällen var det lite aktiviteter 
för de medverkande i UKM. Vi hängde då 
på i några av aktiviteterna. Bland annat 
så var det en tävling som vi deltog i, vi 
till och med vann tävlingen! Det var vårt 
mongoliska besök som anordnade tävling-
en och den gick ut på att rabbla så många 
asiatiska länder som möjligt!

Lördagsmorgonen var lite seg för vissa, 
klockan var runt elva på förmiddagen då 

Under Forshagas UKM-festival hade vi besök från Mongoliet

Nu har projektet om demokratiutveckling 
genom kultur börjat. Projektet finansieras 
av SALA IDA. När man får beviljat bidrag 
från SALA IDA ska man arbeta med att 
bekämpa fattigdomen, demokratisk sam-
hällsutveckling och mänskliga rättigheter. 
Under 2007 gjorde vi en förstudie till ett 
projekt. Studien ledde till att vi sökte bi-
drag för att starta ett projekt, den ansö-
kan blev beviljad och nu är vi igång. För 
att få ett projekt beviljat krävs att det 
finns en ledningskommitté. Under UKM 
festivalen träffades hela ledningskommit-
tén för ett första möte. Sedan deltog gäs-
terna från Darkhan i UKM festivalen för 
att lära sig mer om hur vi arbetar med 
ungdomsinflytande i Forshaga. Vi har nu 
tillsammans kommit fram till vad vi vill 
göra i projektet under 2008. 

Under Värmlands länsfestival i UKM som 
hålls i Deje den 2-4 maj kommer vi att 
få besök av fyra ungdomar och två ung-
domsledare från Darkhan i Mongoliet. 

De ska delta i festivalen och lära sig hur 
ungdomarna i arbetsgruppen har arbetat 
med att förbereda och arrangera festiva-
len. Det är representanter för deras fes-
tivalarbetsgrupp som kommer hit i maj. 
När de kommer hem till Darkhan ska de 
påbörja arbetet med en kulturfestival 
som ska vara i september. I juli ska fyra 
ungdomar ur arbetsgruppen i Forshaga 
åka till Mongoliet tillsammans med mig 
och Jan Johansson på Ungdomscentrum. 
Vi ska besöka Darkhan och deras arbets-

grupp. Gemensamt ska vi arbeta med att 
förbereda deras kulturfestival och våra 
ungdomar ska lära ut vår arbetsmetod 
som bygger på ungdomsinflytande. 

I september kommer ledningskommittén 
från Forshaga tillsammans med tre ungdo-
mar ur arbetsgruppen, att besöka Mongo-
liet och Darkhan. Vi ska då delta i deras 
kulturfestival och ha ett andra möte med 
hela ledningskommittén. Förhoppningsvis 
kommer ungdomarna från arbetsgruppen 
få möjligheten att uppträda på festivalen 
i Mongoliet och lära sig mer om deras ar-
bete och kultur. 

I november kommer vi i Forshaga att få 
besök från Darkhan igen då ska vi utvär-
dera vårt projektår. Våra ungdomar ser 
fram emot att få delta i projektet och 
besöka Mongoliet som är ett fantastiskt 
land, men väldigt fattigt. 

UKM fick besök från Norrland

Norrlänningarna och jag (Bea-
trice Olsson) gick mot loka-
lerna där UKM festivalen 
höll hus, vi kollade 
in hur det var 
innan sho-
wen skulle 
b ö r j a . 
Allt såg 
jättebra 
ut inför 
den för-
sta av två 
föreställ-
ningar. 

Den första före-
ställningen var publi-
ken lite ”död” om man kan säga 
så, andra föreställningen var det mer fart 
i. Men norrlänningarna var häpna över att 
det var så många som var medverkande 

och att det fanns helt underbara bidrag. 
Det var en kanondag, bra framträdanden 

m.m.

Under söndags morgonen 
var det dags att packa 

ihop alla sina saker 
och göra klart för 
avfärd. Vi satt och 
diskuterade ock-
så, vi diskuterade 
bl.a. om hur de-
ras ungdomar kan 

påverka samhället i 
deras stad/ kommun. 

Men även kom det upp 
vad de gör med sina pengar 

som de ska spendera på ungdo-
marna där de bor. Det blev riktigt bra 

diskussioner. 

Beatrice Olsson 
Ordförande i Forshaga Ungdomsråd  

Lena Gustafsson
Ungdomscentrum

Bilden är från Forshagas besök i Mongoliet 
förra året

Mongolietprojektet har börjat
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Forshaga Kammarmusikdagar är tillbaka och firar ännu ett år med fler artister, fler kon-
serter och naturligtvis ännu mer kammarmusik! Nu presenter de konstnärliga ledarna 
Anders Lagerqvist och Per Öman årets artistskara och program. Det är tredje året för 
den värmländska festivalen och för varje år har evenemanget breddats och förlängts. 
I år är den fem dagar och innehåller totalt åtta konserter.

Anders och Per som är sprungna ur den kommunala musikskolan berömmer kommunens 
satsning på evenemanget. Då andra kommuner sparar in på kulturaktiviteter gör Fors-
haga det motsatta. Forshagas kommunalråd Angelica Rage förklarar att man ser det 
som en långsiktig investering, det man satsar får man tillbaka.
– När vi startade för tre år sedan var vår vision att placera Forshaga på den musikaliska 
kartan. Idag är den visionen redan uppnådd. Tre år är normalt en kort tid för ett eve-
nemang att få fäste, men vi är ett bevis på att det går, säger Per Öman.
– Bland artisterna finns internationellt firade stjärnor från Sverige, Danmark och Fin-
land. Vi vågar lova att denna sommar blir något alldeles extra. Det är bäddat för mu-
sikfest igen, säger Anders Lagerqvist.

Kärnan för programupplägget finns i den centraleuropeiska kammarmusikmyllan, be-
skriver Anders Lagerqvist. Nytt för i år är också att festivalen kan presentera ett ny-
skrivet verk av Johan Ullén som kommer att uruppföras under festivalveckan. Det 
blir också kammarmusik i jazzformat, öppna repetitioner på Dömle Herrgård vilket är 
festivalens centrum, utdelning av BISON-Forshaga Kammarmusikpris och så avrundas 
festivalen med en pianokvartett av Johannes Brahms. Spelplatserna för konserterna är 
Övre Ulleruds kyrka, Forshaga kyrka och Dömle Kapell.

Information om program och biljetter med mera hittar du på www.forshaga.se/kam-
marmusikdagar

Årets artister

Marika Lagercrantz recitation, 
Kungsbacka pianotrio, 
Göran Söllscher gitarr, 
Hans Mosesson reciation, 
Lars Björnkjaer violin, 
Katrine Gislinge piano, 
Ida Falk- Winland sopran, 
Klara Hellgren violin, 
Terés Löf piano, 
Staffan Mårtensson klarinett, 
Leo Winland cello, 
Karl-Martin Almqvist saxofon, 
Fredrik Söhngen oboe,
Ann Elkjär-Hansen flöjt, 
Poulencensemblen, 
Sonny Jansson dirigent, 
Viktoria Power piano, 
Mathias Landaeus piano, 
Håkan Olsson viola, 
Martin Vogel gitarr, 
Lennart Wallin piano, 
Hanna Niisonen viola, 
Per Högberg piano, 
Jonas Palsten trumpet
 
Konstnärliga ledare: 
Anders Lagerqvist och Per Öman

Marika Lagercrantz, Kungsbacka pianotrio, Göran Söllscher, Hans Mosesson m.fl. till Forshaga Kam-
marmusikdagar i sommar. Bäddat för musikfest igen!

Med anledning av att undertecknad inled-
de arbetet som utvecklingsledare föddes 
idén att göra en kammarmusik-konsert 
ihop med sina kollegor vid musikskolan. 

Bland det bästa jag vet är att spela 
kammarmusik  ihop med folk,dessutom 
ett mycket bra sätt att lära känna 
varandra,inte bara som musiker då musi-
cerande i det lilla formatet förutsätter ett 
stort mått av egna initaitiv och lyhördhet.

Dessutom finns ett gyllene läge för kom-
munens innvånare att höra sina barns 

Kommunens musiklärare bjuder på konsert
musiklärare i en omvänd sitution. Nu blir 
det barnen som får lyssna när deras lä-
rare spelar vilket kan vara spännande för 
såväl elever som lärare. Jag ser detta som 
en naturlig följd av den fina tradition av 
kammarmusik vår kommun börjar få och 
hoppas kunna permanenta denna form 
av konsert som visar på vilka fina musi-
ker som finns i lärarkåren vid kommunens 
musikskola. 
  
Konserten är förlagd till församlingshem-
met i Forshaga kyrka 19 maj kl 19. och 
kommer att vara lite drygt en timme lång. 

Programet bjuder musik av Mozart,Bach,D
vorak,Telemann samt jazzinfluerade inslag. 

Medverkar gör Peter Sundqvist 
violin,Kim Wikstål flöjt,Gunde Peterson 
klarinett,Inga Hallberg trombone,Louice 
Hellgren piano,Thomas Ahlbäck piano 
samt Anders Lagerqvist violin. Det är fri 
entré till konserten.

Anders Lagerqvist
Utvecklingsledare Musikskolan/Kultur 

0768-21 36 36
anders.lagerqvist@forshaga.se

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Nyligen avgjordes Karlstadsregionens Schack4anfinal i Marie-
bergsskogen i Karlstad. 133 elever från 8 klasser gjorde upp om 
en biljett till riksfinalen. Allra bäst gick det för Grossbolsskolan. 
Klass 3/4 röd vann och som god tvåa blev klass 3/4 lila. Det be-
tyder att det vinnande laget, klass 3/4 ska få delta i riksfinalen 
som äger rum i Globen i Stockholm den 10 maj.

– Värt att nämna är att tävlingen riktar sig till fjärdeklassare 
men i vår klass går även tredjeårselever, säger läraren Mona 
Lundqvist. De har gjort stora framsteg på mycket kort tid.

Såhär går det till: För varje parti som barnen spelar får klassen 
poäng. Vinner någon får klassen 3 poäng, spelar någon oavgjort 
får klassen 2 poäng och när någon är med och förlorar får klas-

Grossbolskoleelever drar till Globen

Malin Eriksson
Informatör

Mellanstadieklass distriktsmästare i Schack4an

Grossbolsskolans Gröna hus vill detta läs-
år titta ut över världen och lära lite hur 
det är att leva på andra ställen. Hur firar 
man t.ex. nyår? Ca 60 barn från år 1 till 
och med år 6 har varit med och firat på 
olika sätt. I mitten av februari fick vi till-
sammans gå in i Råttans år, då kineserna 
firar nyår.

På skärtorsdagen var det dags för nyår 
igen. Då firas Nawros, enligt den persiska 
och kurdiska almanackan. En solig vårdag-

Grossbolsskolans Gröna Hus 
studerar flera kulturers högtider

jämning gjorde det extra roligt att hälsa 
ett nytt år välkommen. Några av skolans 
elever har sina rötter i Afghanistan, Iran 
och Irak. Med hjälp av modermålslärarna 
Sana och Maryam dukades det upp ett 
frukostbord med alla givna ingredienser. 
Några av brödsorterna hade eleverna fått 
vara med och bakat. Sedan gick de runt 
i grupper och fick veta hur denna högtid 
firas, såg på film, provade på danser, må-
lade ägg mm. Efter lunch var det uppvis-
ning av danser som barnen övat in. Dagen 

Mette Kvassman
Lärare

avslutades i vårsolen med att alla hop-
pade över en eld. På så sätt tror vi att det 
blir ett gott nytt år.

Det här är Schack4an

Schack4an är en klasstävling som anordnas av Sveriges 
Schackförbund. Tävlingen startades för över 30 år sedan 
i Västerås och växer stadigt. Det är en lagtävling där alla 
elever i klassen ingår i laget och bygger på att alla ska 
kunna bidra. Ju fler som är med och spelar desto mer 
poäng får klassen.

sen 1 poäng. Schack4an avgörs i två steg. Först spelas en eller 
flera kvaltävlingar i distrikten, därefter spelas riksfinalen.

Laget från Grossbollskolan består av 15 elever vilket är minimi-
antalet. De började sin schackträning i samband med vårter-
minsstarten. En timme i veckan övar de. Till sin hjälp har de 
haft Bo Berg som är schackinstruktör och ansvarig för Shack4an 
i Karlstadsregionen. Han har besökt klassen flera gånger för att 
lära dem grunderna. Numera tillägnas också merparten av fre-
dagsmyset, en aktivitet som eleverna bestämmer över, till ett 
parti schack. 
– Jättekul! säger klassen i kör, om sin bragd. Vi har firat med 
glass och fika och bullar! 
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För första gången på trettio år, bygger Forshagabostäder (FABO) 
nu nya lägenheter i Deje. 
- För mig som var med och tvingades fatta beslut om att riva 
hus, är det en glädjens dag att vi nu bygger i Deje igen, säger 
Reidar Nordlander, ordförande i Forshagabostäders styrelse.
- Det känns mycket roligt att kunna bygga moderna och cen-
tralt belägna lägenheter i Deje, instämmer bolagets VD Lars-Åke 
Svensson. Det är just sådana lägenheter som våra hyresgäster 
frågar efter. 

Lägenheterna
Forshagabostäder bygger sexton lägenheter med två och tre 
rum. Huset byggs i fyra våningar med fyra lägenheter på varje 
plan. Lägenheterna får en öppen och ljus planlösning och föns-
ter från mer än ett väderstreck. Badrummen är rymliga och där 
finns dusch, tvättmaskin och torktumlare. Alla lägenheter har 
balkong. Målgruppen för de nya lägenheterna är äldre som vill 
sälja sin villa och flytta till ett bekvämt boende. Platsen för 
byggnaden är en tomt nära Ullerudsgården i korsningen Bryg-

FABO bygger 
�6 lägenheter 
i Deje

gerigatan och Klarälvsgatan. Produktionsplaneringen pågår som 
bäst och huset beräknas vara klart för inflyttning i slutet av för-
sta kvartalet 2009.

Kostnader
Lägenheterna hyrs ut som så kallade kooperativa hyresrätter. 
Det innebär bland annat att hyresgästen betalar en upplåtel-
seinsats som man får tillbaka när man flyttar. Hyresgästen har 
möjlighet att välja nivå på hyran och upplåtelseinsatsen. Betalar 
man högre insats blir hyran lägre och vill man betala en lägre 
insats blir hyran högre. 

Kontakta Forshagabostäder Anne Hellström för mer informa-
tionsmaterial och anmälningsblankett. Informationen finns även 
på kommunens hemsida under Bostäder.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Morgan Häggbom
Planeringsingenjör kommunteknik

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

Gång- och cykelvägen har varit planerad 
ända sedan Lundahöjd byggdes dvs 1991 
men har inte kommit till stånd förrän nu. 
Den innebär en kortare och säkrare förbin-
delse mellan Lundahöjd/Lundagårdsområ-
det ner till Skivedsskolan då man slipper 
korsa Karlstadsgatan. Via Rudskogsvägen 
nås Skivedsskolan säkrast genom att följa 
Trollstigen och Nyckelstigen.

Väglängden är 550 meter och bredden blir 
3,0 m. Det läggs en stor trumma vid bäck-

Ny gång- och cykelväg mellan 
Lundahöjd – Bokliden - Rudskogsvägen

passagen och en anslutning utförs från 
Bokliden vid lekparken. De två närmast 
belägna fastigheterna får ett skyddsplank 
utfört utanför tomtgräns. Belysning kom-
mer också att sättas upp längs gc-vägen.

På Rudskogsvägen utförs två nya upphöj-
da farthinder för att få ner hastigheten. 
Ett blir där den nya gc-vägen ansluter, 
strax norr om Rönnliden och ett i höjd 
med förskolan Maskrosen där det även är 
30 km/timme.

Arbetet med en ny gång- och cykelväg 
påbörjas i april och beräknas färdigt un-
der juli 2008.

Kommunteknik har fått i uppdrag att bygga en ny gång- och 
cykelväg mellan Lundahöjd och Rudskogsvägen via Bokliden

Skiss: Klara Arkitektbyrå AB
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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

�,6 miljoner 
till utsmyckning 
av Lärcenter

Café i lärcenter
Med utgångspunkt från kommunens krav-
profil för caféverksamheten, har arbets-
gruppen för lärcenters café undersökt 
förutsättningarna att driva ett café på af-
färsmässig grund. Detta har inte visat sig 
möjligt och kommunstyrelsen har därför 
beslutat att lärcenter får ett elev- och 
personalcafé. För de som inte är elever 
eller personal ska det finnas dryck och va-
ror i automater. 

Caféet ska ha en tydlig miljö- och hälso-
inriktning, eleverna ska på olika sätt vara 
delaktiga och verksamheten ska utvärde-
ras efter ett år.

Konstnärlig utsmyckning
Kommunfullmäktige har beslutat att en 
procent av projektkostnaden vid om- och 
nybyggnation ska användas till konstärlig 
utsmyckning. För lärcenters del innebär 
det 1,6 miljoner kronor. Den grupp som 
arbetar med den konstnärliga utsmyck-
ningen består av bland andra elever, skol-
personal och politiker. Gruppen har en 
konstkonsulent som sakkunnig. Vid grup-
pens senaste möte utsågs konstverk och 
konstnärer (se faktarutan). Arbetsgrup-
pen kommer att följa konstnärernas ar-
bete från förslag till färdiga konstverk.

Namn
Samma grupp som arbetar med den konst-
närliga utsmyckningen agerar jury i den 
tävling som kommunen utlyst för att ge 
lärcenter ett namn. Mellan tjugo och tret-
tio förslag har kommit in och juryn har nu 
fått alla förslag för utvärdering. 

Ledningsgruppen
I ledningsgruppen för Forshaga lärcenter 
ingår kommunchefen, personalchefen, 
skolans utvecklingschef samt ledarna för 
lärcenters olika verksamheter. Lednings-
gruppens uppdrag är att förverkliga lär-
centertanken genom att skapa och ge-
nomföra rutiner, arbeta med policyfrågor 
och förhållningssätt samt ta fram mål, 
strategier och arbeta med dessa i en bä-
rande långsiktighet. Ett led i detta arbete 
är bland annat att genomföra lärcenter-
dagar för cirka 120 medarbetare från de 
olika verksamheterna.

Vad händer just nu på bygget?
När detta skrivs är det inte mycket kvar 
av Centralhallen. Rivningen började den 
1 april och beräknas vara helt klar den 11 
april. Allt rivningsmaterial sorteras i oli-
ka fraktioner, t ex trä, isolering och plåt 
som fraktas bort för återvinning, deponi 
eller förbränning. Detta redovisas sedan 

till kommunens miljö- och byggnämnd. 
När rivningen är färdig inleds arbete med 
grundplattan för den nya idrottshallen 
och i maj börjar stålstommen monteras. 
Samtidigt muras väggarna i omklädnings-
rummen.

Fakta konstverk och dess 
konstnärer till Lärcenter

Entrétorg, ute: 
Byron Hulsart: Installation med 
skulpturer, bänkar och vattenspel.

Entrétorg, inne:
Jonathan Josefsson: Tuftad textil

Entrétorg, inne: 
Ann Carlsson Korneev: Ros i marmor

Skolgården: 
Ingmar ”Lolo” Andersson: 
Drake i granit

Matsalen: 
Ditte Reijers: Keramisk mosaik

Biblioteket: 
Gunilla Kihlgren: Glaskonst

Biblioteket: 
Börje Whalström: Träfigurer

På skolor i Munkedal och i Ängelholm 
finns den här draken, en över 10 
meter lång drake i bohusgranit, av 
konstnären Ingmar ”Lolo” Andersson. 
I Munkedal har eleverna givit draken 
namnet Fjordor. Nu får även Forshaga 
lärcenter en drake
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Konsumentrådgivningen får ofta samtal 
från upprörda konsumenter som blivit 
uppringda av ihärdiga telefonförsäljare. 
Men Du kan slippa detta genom att gratis 
anmäla ditt hushåll till spärrregistret NIX-
telefon. Konsumentverket har en överens-
kommelse med Föreningen NIX-telefon om 
spärregistret som spärrar mot försäljning, 
marknadsföring och insamlingar.

Den som vill spärra sin telefon ringer 
020–27 70 00 och knappar in sitt telefon-
nummer. Inom mellan två dagar och fyra 
veckor ska Du ringa en andra gång för att 
spärren ska aktiveras. Du kan även skriva 
till Nix-telefon, Box 600, 833 24 Ström-

”Resor med tåg och båt står för några av mina starkaste resminnen. Gangesexpress 
genom Indien och mjölkté serverat i små, handgjorda lerkrus samtidigt som monsun-
moln och risfält vecklar ut en impressionistisk tapet i blåsvart och glödande grönt. 
../.../ Hur hade det varit om jag flugit samma sträcka? Fyra millimeter kyckling och 
kaffe i plastmugg? I bästa fall utsikt över moln, i sämsta fall mot grannens smårutiga 
ryggstöd.” (Mikael Persson, Klimatsmart, Din guide till en miljövänlig vardag) 

Att resa klimatsmart innebär att sätta hela resan i fokus, att få spännande upple-
velser med liten miljöpåverkan. Man kan se det som att man gör hela resan till en 
positiv upplevelse och inte bara en nödvändig transportsträcka till ett exploaterat 
chartermål. 

Inför stundande semestertider vill energirådgivningen därför ge tips på hur du kan 
välja energi- och klimatsmarta resor. Resor som ger högre kvalité samtidigt som de 
är bra för miljön och många gånger bra för plånboken.

Bli energi- 
och klimatsmart
Energirådgivningen ger dig värdefulla tips på hur du kan bli en-
ergi-  och klimatsmart. Detta nummer: Klimatsmart semester

5 tips om du vill resa på ett 
energi- och klimatsmart sätt!

1) Välj tåg i första hand och flyget i un-
dantagsfall Flyget släpper ut ca 80% mer 
fossil koldioxid per kilometer än vad tåget 
gör. Redan idag står flyget för en bety-
dande del av klimatpåverkan på jorden.

2) Res tillsammans Försök att fylla så 
många platser som möjligt när du reser 
med bil. Utsläppen kan minska med 80 % 
om 5 personer samåker i jämförelse med 
att de skulle ha rest i 5 bilar. 

3) Om du tar färjan – välj rätt båt Välj att 
åka med färjor som är långsamgående, 
har en hög passagerarbeläggning och har 
NOx–rening. Undvik snabbfärjorna. 

4) Välj rätt boende på semestern Det 
finns miljömärkta hotell, exempelvis finns 
en lista på hotell märkta med EU-blom-
man. I Sverige, Finland, Island och Norge 
finns det även svanenmärkta hotell. På 
hotellet kan du vara klimatsmart genom 
att återanvända handdukar och stänga av 
energislukande luftkonditionering.

5) Gynna ekoturism och den lokala 
ekonomin Ekoturism resor ger en låg 
miljöpåverkan samt gynnar lokal kultur 
och ekonomi. Genom att bo på bed & 
breakfast, bondgårdar eller resa genom 
agroturism eller läs&res turism ser du till 
att direkt gynna ekonomin för den lokala 
befolkningen. Det ger även en helt annan 
närhet till landets människor och kultur-
liv. Seriös ekoturism finner du på Svenska 
Ekoturismföreningens hemsida www.eko-
turism.org)

Bertil Ahlin, 0554-�94 �2
Kåre Arvidsson, 0554-�93 75

Energi- och klimatrådgivare 
Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

sund, och begära att få slippa telefonför-
säljning. Räkna med att det dröjer unge-
fär tre månader innan registreringen blir 
aktiv eftersom många anmäler sig. 

Spärren gäller inte företag som Du som 
konsument redan har ett etablerat förhål-
lande med eller företag som du gett till-
stånd att ringa upp. Hemligt telefonnum-
mer och nummer till mobiltelefon kan 
inte heller spärras. Spärren gäller i tre år 
och cirka tre månader innan spärren löper 
ut får du ett påminnelsebrev om detta 
och en förfrågan om Du vill fortsätta vara 
med i registret.

Blir Du uppringd trots spärren kan Du an-
mäla detta till konsumentrådgivningen 
eller Etiska nämnden för direktmarknads-
föring, tfn 08-534 807 30, som bedömer 
marknadsföring av telefon- och direktre-
klam. Mer information: www.nix.nu och 
NIX-telefons kundtjänst 08-738 40 70. 

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

Fax: 054-29 73 10
konsumentkarlstad@karlstad.se

NIX - För dig som är trött på telefonförsäljare

Klarälvsbanan är ett exempel på en spännande upplevelse med liten miljöpåverkan.
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Forshaga kommun deltog i den årligt återkommande mässan Hanseschau i Wismar, 
Tyskland. Detta som en del av samarbetet med vår blivande vänort Klűtz. Mässan be-
skrivs som en ”upplevelsemässa för hela familjen” med många utställare och många 
besökare, 40 – 45 000 personer. Från Forshaga kommun deltog turismchef Victoria 
Göthberg och kommunstrateg Lillemor Bäckström.

Kommunerna Forshaga, Hammarö, Säffle, Åmål och Laxå har alla vänorter i närheten 
av varandra i Tyskland. Kommunerna delade på en monter, som var uppbyggd som 
en röd stuga med vita knutar. Intresset för semester i Sverige var mycket stort och vi 
förväntar oss att tyska turister besöker vårt område. De flesta hade tidigare besökt 
södra Sverige, men vår förhoppning är att man nu fått upp ögonen för vår del av landet. 
Intressant är också att vårt område är det enda svenska som representeras på mässan, 
vi får således stort fokus och har stort ansvar för den Sverigebild vi förmedlar.

Lisebergsresa
Häng med 

Ungdomscentrum 
till Göteborg

Lördag 24 maj åker vi till Lise-
berg och har kul!

För �00 kr ingår bussresa tur 
& retur samt inträde till nöjes-

parken.

Du behöver fickpengar till 
åkpass och mat/fika.

(heldags åkpass 290:-)

Anmälan tar vi i mot på 
Flächen/BTL och Gåŕ n

Älvorna i Forshaga 
nya namnet på den 
kvinnliga företagarför-
eningen

Nätverket för kvinnliga företagare i 
Forshaga har bytt namn. Numera går 
föreningen under namnet Älvorna i 
Forshaga. På senaste styrelsemötet val-
des Anita Hedelin till ny ordförande för 
nätverket.

Föreningen kommer att arbeta för att 
utvidga kontakterna med nätverk i an-
gränsande kommuner, göra utbildnings-
paket och locka hit intressanta före-
läsare. Förutom det görs också andra 
aktiviteter. Den 27 april görs en resa 
till det turkiska Hamam-badet i Arvika. 
Den 14 maj arrangeras även en Chok-
lad- och Vinprovning. Håll utkik efter 
mer information. För att komma i kon-
takt med föreningen ring Anita Hedelin 
tel: 0707-25 24 70.

Forshaga välbesökt på 
tysk upplevelsemässa

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054-17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se

Och nu besöker tyska 
Wismar Sverige och Forshaga
På samma sätt som vi deltog vid mässan i 
Wismar kommer de tyska vänortskommu-
nerna, som kallar sig Schwedennetzwerk 
att presentera sig turistiskt och företags-
mässigt i Nordstan i Göteborg den 14 – 15 
maj. De svenska kommunerna kommer att 
hjälpa till.

Den 21 – 23 april får Forshaga kommun be-
sök från Klutz. Det är första gången tys-
karna besöker oss och då kommer kommu-
nerna att underteckna ett vänortsavtal. 

Lillemor Bäckström

Bussen avgår från Deje 07.45
 Bussen avgår från Träffen 8.00

Hemma i Forshaga/Deje igen 
ca 24.00

HÄNG MED UNGDOMSCENTRUM PÅ 
ÅRETS ROLIGASTE RESA!

Malin Eriksson
Informatör

På mässan som pågick 6-10 mars fanns 250 utställare och upp emot 50 000 besökare. 
Kommunerna Forshaga, Hammarö, Säffle, Åmål och Laxå delade monter. Den fick stor upp-
märksamhet och valdes till mässans mest populära. Här syns forshagas turismchef Victoria 
Göthberg och Hammarös kommunutredare Christina Olsson.
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Forshaga kommun erbjuder i år praktik-
arbete till i första hand ungdomar födda 
1992. Äldre ungdomar med ej avslutad 
gymnasieutbildning kan söka i de speci-
ella projekten Badvärd, eller Skapa ditt 
drömjobb, se beskrivning nedan. 

Jobben kommer i största omfattning att 
fördelas inom kommunala förvaltningar 
och föreningar.  På ansökningsblanketten 
kan du se vilka platser som kan sökas. 

Badvärdar           
Deje simhall inbjuder till en utbildning 
av 6 st. badvärdar. Efter genomgången 
utbildning erbjuds 3 veckors arbete som 
badvärd vid Skivtjärn i två perioder un-
der tiden 30/6 – 9/8. Kursen pågår under 
vecka 25 i Deje simhall. Obs! Ej lön under 
utbildningstiden. Utbildningen riktar sig 
till dig som är född –91 i första hand och 
–92 i andra hand. (Vid otjänlig väderlek 
gäller underhållsarbeten vid simhallen). 
Övriga upplysningar och ansökningsblan-
kett: Annica Karlsson, tfn 0552-44670.     
               
Skapa ditt drömsommarjobb                       
Låter det för bra för att vara sant? Att du 

Praktikarbete sommaren 2008    

Fakta praktikarbete

Vem kan söka?
Ungdomar födda �992 i första hand

Lön:
37: -/tim inkl semesterersättning

Arbetstid: 
6 tim/dag i 3 veckor

Arbetsperioder: 
� = V 25-27, 2 = V 28-30, 3 = V 3�-33

Här hittar du ansökningsblankett:
Kommunkontorets reception, bib-
lioteken, Deje simhall, kommunens 
webbplats samt på arbetsförmed-
lingen. 

Vi tar emot ansökan på e-post: 
leif.larsson@forshaga.se
 
Sista ansökningsdag: 20 maj

själv får bestämma vad du ska arbeta med 
i sommar och dessutom få betalt för det. 
Det kan vara sant. Du fyller i en ”Dröm-
plan” där du berättar om ditt drömsom-
marjobb och hur du tänkt genomföra det, 
ensam eller tillsammans med kompisar. 
Representanter från Ungdomscentrum 
och AIC utser vilka av de inskickade dröm-
planerna som skall bli verklighet. Efter 
sommarjobbets slut får du/ni skriva en 
rapport där det beskrivs vad som gjorts 
och vilket resultat som uppnåtts. Vad kan 
man jobba med? Det är upp till dig och din 
fantasi och kreativitet. För att sätta igång 
tankeverksamheten kommer här några 
förslag på vad man skulle kunna hitta på. 
Du har säkert fler… Ordna en modevisning, 
en konsert, en konstutställning, planera 
aktiviteter på fritidsgården eller Träffen, 
bygg en skateboardramp, ge ut en tidning, 
arrangera en tävling, etc. 

Sommarjobbet varar i 3 veckor. Ungdoms-
centrums personal är handledare under 
dessa veckor och hjälper dig bolla idéer, 
strukturera upp arbetet, hjälpa till med 
kontakter etc. Projektet riktar sig till dig 
som går på gymnasiet.

Att tänka på: Du som söker Drömsommar-
jobb eller Badvärd, lämna gärna in en an-
sökan på blanketten Praktikarbete 2008 
också.

För mer information kontakta: Leif Lars-
son, tel. 0552-12156 el 109 58. 

Föreningen MEK, som gått på sparlåga en 
tid, har nystartat sin verksamhet! Att star-
ten var efterlängtad går inte att ta miste 
på. Fem minuter efter att föreningen slog 
upp portarna till sin nya lokal så stod det 
sex mopeder och två A-traktorer i loka-
len och på påsklovet var det full aktivitet 
hela dagarna.
 
Föreningen startade 2002, på Centralsko-
lans föreningstid. När arbetet på skoltid 
avslutades valde MEK att fortsätta sin 
verksamhet på fritiden. 15-20 ungdomar 
träffades minst en kväll i veckan och skru-
vade på mopeder, tillverkade mek-stolar, 
verktygslådor och annat smått och gott i 
Centralskolans tekniksal. Verksamheten 

Ny lokal för ungdomar med motorintresse

Janne Johansson
Ungdomscentrum

utökades till att omfatta folkracebilar. 
Föreningen köpte in ett par bilar som ung-
domarna byggde om och gjorde tävlings-
klara, samtidigt som de arrangerade en 
folkraceförarlicensutbildning. När så lär-
centerbygget tog sin start för ett drygt år 
sedan blev föreningen uppsagda från lo-
kalen och någon ny har inte stått att finna 
förrän helt nyligen.

Föreningens nya hemvist är i Cellcombs 
gamla lokaler på Framgårdsvägen i Fors-
haga. Föreningens medlemmar träffas 
vanligtvis på onsdagskvällar och ska vid 
sidan av mopeder och A-traktorer också 
återuppta folkraceverksamheten. Under 
påsklovet var det som tidigare nämnts ex-

traöppet men lokalen kan nyttjas i myck-
et större utsträckning. Nya medlemmar är 
därför varmt välkomna hälsar en av för-
eningens ledare, Anders Hedgren. Om det 
blir för trångt får vi utöka med en kväll 
till avslutar Anders.
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Sortera rätt i vårstädningen

Förpackningar
I Sverige sorterar vi förpackningar för 
återvinning för att spara på jordens re-
surser. Det gäller att göra rätt för att det 
ska bli resurseffektivt. Förpackningar av 
blandmaterial sorteras som det domine-
rande materialet den består av. Förpack-
ningarna ska vara rena och torra. Det är 
mycket viktigt att förpackningen är ren, 
men slösa inte med mycket varmt vatten 
och diskmedel för att få den ren. Använd 
diskborsten och lite ljummet vatten det 
räcker.

Tänk på att även om t.ex. en pulka är 
gjord i hård plast så är det inte en för-
packning och därför ska den läggas i  Hus-
hållsavfall/brännbart.

Glasförpackningar 
Färgat och ofärgat glas har varsina behål-
lare. Observera att dricksglas, fönster-
glas, porslins- eller keramikmuggar samt 
olika prydnadsföremål av glas inte ingår i 
återvinningshanteringen.

Metallförpackningar
Här läggs alla typer av metallförpackning-
ar, formar av aluminiumfolie, värmeljus, 
tuber t.ex. kaviar eller ost, (låt hatten sit-
ta på så att det inte luktar av matrester), 
konservburkar, dryckesförpackningar av 
metall som inte ingår i retursystemet.

Pappersförpackningar 
Alla typer av pappersförpackningar ingår 
här. Även om förpackningen har ett vax 

eller aluminiumskikt inuti, går den att 
återvinna. Tänk på att platta till pappers-
förpackningarna eftersom de är så skrym-
mande.

Hårda plastförpackningar
En ketchupflaska är en hård plastförpack-
ning, det är ganska självklart men det 
finns många andra förpackningar som är 
mera i gråzonen. Knyckla ihop förpack-
ningen, återtar den sedan sin form, så 
är det en hård plastförpackning. Spricker 
den däremot går den i ”Brännbart”. Sepa-
rera kork från flaska eftersom dessa kan 
vara av olika material. Mjukplast läggs i 
det brännbara avfallet.

Tidningar/papper 
I denna kategori hamnar tidningar, kata-
loger, reklamtryck, kontorspapper m.m. 
Kuvert ska däremot läggas i hushållsavfal-
let.

Deponi
Glas som har gått sönder samt det som 
inte är en förpackning t.ex. en vas, ett 
dricksglas, en trasig spegel sorteras som 
deponi. Här läggs också porslin samt iso-
lering

Farligt avfall 
Allt som är skadligt för miljön ska sorteras 
som farligt avfall t.ex. lim, sprayburkar, 
kemikalier, oljor, kvicksilvertermometer, 
bekämpningsmedel, färgburkar, m.m. Är 
färgburken däremot droppfri, alltså tom 
och den lilla resten av färg som är kvar är 

intorkad, ska den sorteras som en metall-
förpackning. I Forshaga kan du lämna ditt 
”Farliga avfall” vid Shellmacken, fråga i 
butiken så får du nyckel till Miljöstatio-
nen.

Elektronik
Här hamnad allt som har sladd eller in-
byggda batterier t.ex. telefoner, mobilte-
lefoner verktyg, leksaker m.m. 

Batterier 
Sortera alla typer av småbatterier som 
förekommer, (batterier under 3 kg) Vid 
de flesta mataffärer finns en s.k. ”batte-
riholk” där man kan lämna småbatterier. 
Fråga din handlare.

Bilbatterier 
Sorteras för sig eller lämnas till bilfirman 
där du köper dit nya batteri

Glödlampor
Innehåller bly så det är viktigt att dessa 
inte hamnar i hushållsavfallet utan om-
händertas på ”Återvinningscentralen”.

Lågenergilampor/lysrör
Innehåller kvicksilver och måste sorteras.

Metallskrot
Barnvagnar, stuprännor, cyklar etc.

Träavfall
Rena träprodukter t ex brädor, spånski-
vor, trämöbler, fönsterbågar utan glas. 
Impregnerat virke sorteras för sig.

Här kommer lite information om hur vi ska sortera våra olika avfall i kommunen. Det finns några 
nyheter på återvinningsfronten men det mesta är sig likt men behöver kanske ändå repeteras då och då? 
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Bokning i 

Kulturhuset:

Anders Silling, kulturinspiratör

0552-446 63, mobil: 0768-144 663

Bokning via 

Deje Folkets hus-förening 

(Kvällar, vuxenprogram och pri-

vata arrangemang o dyl)

0552-�00 84

Det här händer 
i Kulturhuset i Deje 

Trädgårdsavfall
Består av löv, gräs, rens, frukt, sågspån. 
Kan med fördel komposteras i den egna 
trädgården, men det ska inte dumpas i en 
skogs- eller älvslänt. 

Hushållsavfall
Avfall från hushållet som inte kan sorteras 
t.ex mjukplast, hushållspapper o.s.v. ska 
läggas i fastighetens egen soptunna. 14- 
dagars hämtning är det vanligaste men 
om man har en godkänd varmkompost kan 
man få månadshämtning.

Mer information

Mer info finns på www.forshaga.se 
och i Kommunhandboken
Bra hemsidor www.ftiab.se, www.
sopor.nu 

Har du några frågor är du alltid väl-
kommen att kontakta oss på Miljö- 
och Byggförvaltningen.

Katrinebergs 
Återvinningscentral

Kommunen har en återvinningscentral 
som ligger vid Katrineberg utanför Deje 
på vägen mot Mölnbacka. Här kan pri-
vatpersoner och företag från Forshaga 
kommun lämna sorterat grovavfall. 

På återvinningscentralen kan man inte 
lämna hushållssopor som innehåller 
matrester. Hushållsavfallet ska läggas i 
soptunnan.

Öppettider
Vardagar 07.30 - 15.30, onsdagar till kl 
19.00 samt lördagar 09.00 - 12.00. 

Helgdagsaftnar stängt samt lördagar 
veckorna 25-31. Telefon: 0552-108 58, 
070-564 71 91

Katrin Johansson
Vik. Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Kulturhuset kan nu hälsa den förste 
kulturinspiratören välkommen! An-
ders Silling är 34 år och  kulturvetare 
i filmkunskap, konst och idéhistoria. 
Han har med stor entusiasm startat 
med att träffa lärare i Dejeskolan, 
ungdomar och personal på fritidsverk-
samheten Gåŕ n, kollat att biografen 
fungerar och samlar nu alla goda idéer 
i en liten anteckningsbok, som han all-
tid har med sig….

Biblioteket säljer ut!
Biblioteket har sedvanliga öppettider och bemanningen under sommarmånaderna 
planeras. Eftersom det skall disponeras om gallras friskt i hyllorna och man kan nu 
för en guldpeng, 10 kr, köpa en hel kasse full! Välj bland många intressanta fack-
böcker och spännande skönlitteratur samt i någon mån barn- och ungdomsböcker! 
Under våren och sommaren sker ständig påfyllning av fyndborden!

Ombyggnaden av huset startar!
Ombyggnadsarbetena startar sannolikt i början av maj och skall inte nämnvärt på-
verka de olika verksamheterna, som kommer ett bedrivas ungefär i samma ut-
sträckning, som tidigare år under vår och försommar: Elever i år 6 ger en teaterfö-
reställning och Dejeskolan sin vårshow, avslutning på ABF:s danscirklar samt år 9:
s skolavslutning!

Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

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

Den förste 
kulturinspiratören 
på plats >>>

Om ett par veckor kommer ytterligare 
en kulturinspiratör till Kulturhuset, det 
är Kristofer Lecander, 28 år och bibliote-
karie, också han med ett starkt intresse 
för film!

Anders Silling är ny kultur-
inspiratör på Kulturhuset

Dejeskolans högstadieelever spelar 
upp sin årliga show i Kulturhuset i Deje

Onsdag den 7 maj kl. 19:00
Torsdag den 8 maj kl. 19:00

Fika i pausen!

Biljetter säljs i entrén från 18:30
Pris: vuxna 50:-, ungdom under 16 år 20:-

Passion & papiljotter
Klavertramp & komplotter

i Dejeskolans vårshow

Återvinningsstationer

I kommunen finns det fyra Återvin-
ningsstationer där man kan lämna 
sina förpackningar (förpackningar 
kan även lämnas på Katrineberg). 
Dessa finns vid Olsäters handel, Deje 
station, Grossbolsskolan och Konsum 
i Skived.
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En flera hundra meter lång allé från vä-
gen fram till gården skapar en impone-
rande entré. Just den här dagen tvekade 
våren, inga nyutslagna löv idag, men det 
är mäktigt ändå med grenar och kvistar 
från träden som ramar in vägen. Öjvind 
och Kerstin tar emot i huvudbyggnaden, 
den s.k. mangårdsbyggnaden som har en 
boyta på 450 kvadratmeter. Huset har 
fyra tillhörande flyglar, varav en består av 
två timmerlador och de andra tre innehål-
ler lägenheter. 

Öjvind och Kerstin har bara bott här i 
några veckor. Men det kliar i fingrarna 
på dem. Nu ska nämligen gården göras 
om för att kunna öppnas upp för besö-
kare och turister. Stora planer. Och det 
är bråttom. Inför sommarsäsongen ska här 
anordnas en boendeanläggning med cirka 
26 bäddar som innan sommarens slut ska 
ha utökats till fyrtiotal möjliga bäddar. 

– Vi ställde ganska strikta krav på vårt nya 
boende. Framför allt ville vi ha så orörd 
natur som möjligt och helst en intressant 

Sömn och frukost 
på Kvarntorps herrgård

historia kring gården. Med gården följde 
inte mindre än fyrtiotvå hektar mark. 
Kvarntorpsån går längs ena tomtgränsen 
och på området finns möjlighet att anläg-
ga flera naturstigar och kulturstigar vilka 
då passerar intressanta biotoper, berättar 
Öjvind. 
– Här får den som vill uppleva spännande 
natur, fisk- och fågelliv, botaniska upple-
velser, följa vandringsleder i markerna, 
följa historien kring forsen och ravinen, 
fiska, paddla kanot med mera, säger Ker-
stin. 
Förutom naturen har även husen en in-
tressant historia. Första våningen på 
mangårdsbyggnaden är från andra halvan 
av 1700-talet. Övervåningen kom till på 
1800-talet. Ägarna Mölnbacka Trysil gjor-
de en ombyggnad i mitten på förra seklet 
och installerade handfat i rummen, något 
som nu kommer väl till pass när de öppnar 
Bed & Breakfastverksamheten och café.

Paret har besökt stora delar av världen 
och haft stort intresse av nationalparker, 
naturreservat och vildmarksresande. Er-

farenheterna tar de nu med sig till sitt 
nya herrgårdsliv på Kvarntorp.

Gården var i ganska skapligt skick när de 
flyttade in. Men dock behöver en hel del 
arbete utföras, såväl grovarbete som slut-
finish. Möbler ska beställas och rummen 
ska förberedas för redan nu har en del 
bokningar gjorts via gårdens webbplats. 
Dessutom jobbar paret som bäst på med 
att knyta ett nära samarbete med övriga 
entreprenörer och föreningar i trakten. 
Båda ser nu fram emot öppnandet. 
– Vi ser fram emot mötet med människor. 
Från att själva varit ute på resande fot får 
vi nu uppleva den andra sidan, att bistå 
med gott värdskap, säger Kerstin.

Tips: Är du nyifken på Kvarntorps Herr-
gård och dess omnejd, gå in på www.
kvarntorpsherrgard.se

Den som söker den finner. Öjvind Tunsbrunn och Kerstin Börsholm från Sollentuna letade 
fyra år efter sitt drömboende. Till slut hittade de till Forshaga och Kvarntorps Herrgård.

Malin Eriksson
Informatör

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

Nyblivna godsägare. Kerstin Börsholm och Öjvind Tunsbrunn har hittat sitt 
drömboende i Forshaga. Nu öppnar de café och Bed & Breakfast med  själv-
hushåll på Kvarntorps Herrgård.
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Doften av nygräddade våfflor möter besökarna när de kliver in i 
Mölnbackas bygdegård. Varje onsdag sedan några månader till-
baka öppnar nämligen bygdegårdsföreningen upp dörrarna och 
bjuder in allmänhet till några timmars öppet hus med fika. 
– Det fanns ett behov av en mötesplats här, svarar Lena Anders-
son aktiv inom Mölnbacka bygdegårdsförening. I Mölnbacka finns 
ingen naturlig träffpunkt som exempelvis affär eller post. Här 
fyller bygdegården en viktig funktion, poängterar hon.

Pratar, fikar, spelar pingis
Just den här dagen är cirka 20 personer på besök och sitter kring 
några bord. De flesta Kontakten talar med har varit här tidigare. 
Några är dock nya besökare. Och det är alla åldrar, speciellt 
den här veckan när det är påsklov. De flesta har någon form av 
anknytning till bygden, man antingen bor här eller har bott i 
trakten tidigare.
– Vad man gör här? Pratar, fikar, spelar lite pingis. För att få en 
stunds gemenskap och träffa folk, svarar de flesta på frågan var-
för man är här just idag. 

Öppet hus på Mölnbacka bygdegård
Våffeljärnet laddas med ytterligare en lagg ute i köksutrymmet 
och förstärker känslan av hemtrevnad ytterligare. Godsakerna 
har sannerligen en strykande åtgång bland gästerna. Förutom 
våfflorna serveras nybryggt kaffe uppradade i termosar.

Förutom att fika och träffa människor är gården värd ett besök 
för att ta del av lite Mölnbacka-historia. En av cafégästerna, Gö-
ran Andersson även kallad gårdens egen hustomte berättar om 
anslagen som sitter på väggarna. Det är affischer från förr där 
man kan läsa om aktiviteter som anordnats genom åren. Såväl 
idrottsevenemang som musikevenemang. Även idag anordnas en 
del aktiviteter i gården. Förutom öppet hus varje onsdag finns 
julmarknader, loppis-dagar och ett och annat bastugille för att 
nämna några aktiviteter. Dessutom finns möjlighet att hyra går-
den för olika ändamål.

Forshaga lär ha 72 nationaliteter inom kommunens gränser. I vinter har två av dessa 
fått en alldeles särskild presentation. Först Burma, sedan Afghanistan. Röda Korset och 
Studieförbundet Vuxenskolan stod som arrangörer med stort stöd av kommunens flyk-
tingmottagning, men programmet fixade duktiga representanter för de båda länderna. 
BTL var fullsatt och av prov på ”plockmat” fanns till slut inget kvar...
 
Minnesvärt från programinslagen: proffsiga programledare - Kyi Kyi Khaing Aye (Bur-
ma), Milad Yakubi och Rohina A  Najimi (Afghanistan), sång av Eh Say till gitarr och Ma 
Nge som kariokesångare, vacker dans av barn från Burma och dans av det mer hand-
fasta slaget från Afghanistan. Idris Yakubi gav en koncentrerad bild av afghansk idrott, 
Jawid Mohammedi berättade om flykten och den första tiden i Forshaga. Massor med 
bilder, fakta om folkslag, dräkter, språk - allt väl förberett och presenterat. Och, som 
sagt, maten, som smakades av under intensivt mingel.
 
Temakvällarna fortsätter med Irak, sedan lär Latinamerika och Afrika stå på tur. Sista 
torsdagen i varje månad, med uppehåll i sommar!

Länder i fokus på BTL

Aakash Budathoki
Röda Korset Forshaga

Malin Eriksson
Informatör

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

Tema: Burma

Tema: Afghanistan
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Att leka är kul! Att testa nya grejer är ock-
så kul! Tänk att få göra detta tillsammans 
med gamla och nya kompisar! Forshaga 
IdrottsSkola är en hälsoarena för barn och 
ungdomar inom Forshaga kommun. Vi har 
3 verksamhetsområden, Springet, Käket 
och Knoppen. I Springet får barnen och 
ungdomarna prova-på olika idrotter. I Kä-
ket upptäcker vi tillsammans att god mat 
är nyttigt! Knoppen, handlar i grunden 
om att alla ska känna att de är bra som de 
är. Hos oss är deltagandet gratis, frivilligt, 
till för alla, vi leker och har kul.

Vi inbjuder nu alla barn mellan årskurs 1-
9 i Forshaga kommun att delta i vårens 
Klasskamp. En cykel- och löpfest! Festen 
består av 2 deltävlingar, Cykel och Löp-
ning, där det gäller att samla poäng till 
sin klass. Varje barn eller ungdom som 
genomför en deltävling samlar 1 poäng 
till sin klass. Den klass i varje årskurs, 
som procentuellt, har flest poäng vinner 1 
klasspris.  Som vanligt handlar det om att 
alla deltar efter egen förmåga. Våra duk-
tiga ledare ser till varje barns behov och 
att alla får plats i gemenskapen. Festen 
kan börja! Hjälps åt ute i klasserna, stötta 
varandra, heja på varandra. Det kanske 
blir ni som vinner ett fint klasspris!

Klasskampen - Cykel 
torsdag �5 maj mellan 8.30 och �5
Under dagen ska deltagarna cykla ungefär 
2 mil, beroende på vart man går i skola. 
Från Forshaga cyklar man till Deje Kultur-
hus och tillbaka till Forshaga Folkets Hus.

Klasskampen 
Från Deje cyklar man till Forshaga Folkets 
Hus och tillbaka till Deje Kulturhus. Från 
Olsäter cyklar man till Deje Kulturhus och 
tillbaka till Olsätersskolan. Ansvarig för-
ening för Klasskampen-Cykel är CK Hem-
gården vilka svarar på frågor gällande 
arrangemanget. För funderingar gällande 
anmälan och dylikt se information nedan.

Klasskampen - Löpning Karlstad 
Miniloppet lördag 14 juni klockan 10
Klasskampen har fått en egen klass, klass-
fest, och starttid i det stora Karlstad Mi-
nilopp. Sträckan är 1500 meter runt den 
vackra Sundstatjärn i Karlstad. Som del-
tagare i Klasskampen har vi en egen spe-
cialklass under en heldag späckad med 
motionsfest i Karlstad. Tiden är inte viktig 
för vi har ingen tidtagning. Det viktigaste 
är att barnen eller ungdomarna genomför 
loppet, springer eller går runt banan. Allt 
för att samla den så viktiga poängen till 
sin skolklass! OBS! Vi har bara 1000 plat-
ser. Första till kvarn gäller! Ansvarig för-
ening för Karlstad Minilopp/Klasskampen-
Löpning är IF Göta Karlstad vilka svarar 
på om arrangemanget. För funderingar 
gällande anmälan och dylikt se informa-
tion nedan.

Praktisk information
Anmälan till Cykel görs senast 30 april. 
De som anmält sig får startkort som ska 
stämplas när man gått i mål. Det finns 
funktionärer från CK Hemgården och Fors-
haga IdrottsSkola både i Forshaga, Olsäter 
och i Deje.

Anmälan till Löpning görs senast 26 maj. 
De som anmält sig kommer att få hem ett 
PM med information från IF Göta Karlstad. 
Observera att det bara finns 1000 platser! 
Anmälan är gratis! Ytterligare information 
finns ute i skolorna!

Fina priser väntar
Den klass, i varje årskurs, som deltar fliti-
gast i båda deltävlingarna får ett fint pris. 
Som exempel kan nämnas att FBK bjuder 
en hel klass på elitseriepremiären i höst, 
ICA Supermarket Forshaga bjuder en klass 
på ett äventyr, Filmstaden bjuder på 
bio, Swebus bjuder på en resa, Forshaga 
kommun bjuder på en upplevelse. Milko 
bjuder på ryggsäckar. Ni kan vinna fantas-
tiska priser! Prisutdelning sker i samband 
med Karlstad Minilopp!

Anmälan
Görs till klassföreståndare eller via mail:
klasskampen@forshaga.se. Skriv namn, 
adress, vilken skola du tillhör, vilken klass 
samt vilken deltävling du anmäler dig till.

Forshaga IdrottsSkola inbjuder till

Frågor besvaras av:
IF Göta Karlstad, tel 054-2� 23 27
CK Hemgården, tel 054-�3 28 �2 
Forshaga IdrottsSkola, tel 054-�3 28 �2

Anmälan:
klasskampen@forshaga.se

Anethe Byberg
Projektledare FIS-Forshaga IdrottsSkola

- en idrottsfest!
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Årets målvaktskung i Milko 
Hockey Trophy 2008
 
Andreas Kåberg från Forshaga IF blev årets målvaktskung i 
Sveriges största turnering för u11 lag. Det var av ca. 70 mål-
vakter som Andreas lyckades bäst och blev enda värmlänning 
som fick utmärkelse i denna turnering.

Tidigare har vi arrangerat Sisu-Joggen under många år på olika 
underlag, både i terräng och på stigar och vägar. Den s.k. löp-
vågen på 80-talet har efterhand ebbat ut och idag är det lika 
populärt med stavgång, inlines m.m. För att stimulera det som 
nu är vänder vi oss till alla motionsglada i Forshaga kommun 
med omnejd och arrangerar Sisu-Joggen lördag 24 maj. Det är 
ett lopp där alla kan vara med, unga såväl som gamla, gång-
are, stavgångare och joggare. Sisu-joggen är ett inslag under 
Forshagadagarna och förhoppningen är att alla går man ur 
huse. En stor folkfest i samarbete med Svensk Handel, Fors-
haga kommun och Sisu Forshaga. 

Lilla Sisu-joggen, för barn mallan 0 och 16 år, går av stapeln 
redan klockan 11. Därefter kommer stavgångare, gångare och 
joggare. Deje Gymnastikförening sköter uppvärmningen i takt 
med härlig musik, innan ni ger er ut på en mycket lätt och slät 
bana i centrala Forshaga. För att komma billigare undan kan 
man anmäla ett helt lag för 300:- (6 personer). För barnen är 
det betydligt billigare. 50:- och alla barn får en fin medalj. I de 
äldre klasserna utdelas hederspriser och utlottningspriser. Vi 
hälsar er alla varmt välkomna och skall göra vårt yttersta för 
att arrangemanget blir en härlig upplevelse.

Sisujoggen 2008

Christer Fabricius
Tävlingsledare Sisu-joggen

Alexandra Kåberg

Även i år görs lokala prognoser från Forshaga. Med hjälp av dessa 
pollenprognoser kan allergiker planera sin vardag och anpassa 
medicineringen så att effekterna av allergin blir så små som 
möjligt.

Naturhistoriska riksmuseet gör pollenmätningar på femton plat-
ser runtom i landet. Mätstationen för Värmland ligger i Forshaga 
och det är Miljö- och byggförvaltningen som sköter det praktiska 
arbetet, medan det är Botaniska Analysgruppen i Göteborg som 
gör analyserna.

Prognoserna presenteras på www.nrm.se Naturhistoriska riks-
museets webbplats och skickas dessutom till apotek, vårdcen-
traler, lokalradio, dagspress, text-TV, TV och Internet.

Nu börjar vi 
mäta pollen igen!
Våren är här och så även pollensäsongen. En tuff 
tid för alla som har besvär med kliande ögon och 
rinnande näsor på grund av pollenallergi.

Per Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054-17 20 32
per.larsson@forshaga.se

Rätt svar i mars månads tävling i Miljöalmanackan är EU-blom-
man som är EU ś symbol för miljömärkning. Vinnarna i täv-
lingen är: Julia Hellström, Ann Holmberg, Lennart Bergquist. 
Grattis, det kommer två biobiljetter med posten. Fortsätt att 
tävla med Miljöalmanackan, Lycka till!

Miljöalmanackans 
marstävling - vinnare

Katrin Johansson
Naturvårdshandläggare
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HKB sommarläger handboll
HK Brukspôjkera inbjuder ungdomar födda 1993-2001 till som-
marläger i handboll. Eftersom antalet deltagare växer väljer 
vi även i år att arrangera lägret under två veckor, det blir då 
bättre utrymme för alla. Vi har också utökat tiden från tre 
till fyra timmar varje dag. De yngsta, födda 1997-2001, har 
sin lägervecka 4-8 augusti. De äldre, födda 1993-1996 har sin 
lägervecka 11-15 augusti. Inom dessa grupper kommer flera 
träningsgrupper att fördelas. Vi har tillgång till två hallar och 
kan även vara utomhus. För de äldre är lägrets inriktning för-
djupning av tidigare kunskaper. Det blir både praktik och teori 
under veckan. Ambitionen är att ha utbildning inom kost. För 
de yngsta är träningen mer betonad på lek. Mycket motorik och 
koordination.

De kommer att bli fler träningsgrupper under lägerveckorna. 
Deltagarna fördelas efter ålder/kunnande. Instruktörer är le-
dare/spelare från föreningen. Vi tränar i båda hallarna samt 
även utomhus. För mer information kontakta HKB kansli 0552- 
120 55. Anmälan senast 15 juni. Först till kvarn.

Tina Flognmans 
handbollsskola 27-29 juni
Forshaga Handbollklubb inbjuder härmed flickor och pojkar 
födda 93 - 98 för deltagande i Tina Flognmans handbollsskola 
2008. Rektor för träningscampen är precis som ifjol damlands-
lagets kapten Tina Flognman, som tillsammans med övrig trä-
narstab kommer att bidra till tre givande dagar för alla att 
bättra på sitt handbollskunnande. Med speciellt inbjudna gäst-
tränare – Ulf Andersson samt den från ifjol mycket populäre 
Andreas Johansson, Ystad. Alla instruktörer i TF-handbollsskola 
är inbjudna. Samtliga har en gedigen utbildning samt mångårig 
erfarenhet från elithandboll.

 Träningsdagarna kommer att innehålla: boll- och fyspass, tak-
tik och teori, kost och näringsslära och självklart avslappning 
och lek! Varje dag serveras näringsriktig lunch och mellanmål. 
Vi tränar i Grossbolshallen samt Deje Sporthall. Transportbus-
sar kommer att finnas till hands. För mer information - se: 
www.forshagahandboll.se. Anmälan senast 1 maj. Begränsat 
antal platser - först till kvarn!

Klass 6B från Dejeskolan vann 
Fair Play Trophy i fotboll
Landslagets Fair Play Trophy i fotboll för sjätteklassare i Värmland avgjordes i En-
vironiq Arena i Kristinehamn. Efter en rafflande final mot Dotteviksskolan  som fick 
avgöras genom straffar togs segern hem av klass 6b från Dejeskolan.

Fair Play Cup är ett samarrangemang mellan Skolidrottsförbundet och Fotbollsför-
bundet. Med Fair Play menas att man tar avstånd från allt fusk, våld och all mob-
bing. Och det gäller inte bara på fotbollsplanen. Det är minst lika viktigt att ta med 
sig begreppet rent spel till skolan och umgänget med kompisarna. Fair Play betyder 
framförallt att man har kul tillsammans. Även om man alltid spelar för att vinna, 
så har man vunnit mycket genom att från början spel schysst. Stort tack till Lenita, 
Synnöve och Jörgen som gjorde det möjligt för oss att delta.

GS86 Pojkar94 tog 
brons i Örebrocu-
pen i innebandy!
Örebrocupen, en av de största innebandy-
cuperna i Sverige med ca 300 lag genom-
fördes på ett strålande sätt av GS86 P94. 
Gruppspelet var totalt sett mer än god-
känt för laget. Åttondelsfinalen spelades 
mot Falun som bl a hade slagit svenska 
mästarna (Örebro) i sin grupp. Det blev 
slutligen straffar som fick avgöra matchen 
mellan GS och Falun. Först på 3e omgång-
ens suddenstraffar avgjordes matchen 
och då med GS som segrare. Kvarten mot 
Björklinge blev säsongens bästa match där 
GS vann med 6-0.

Semin blev en tungviktsfight, både välspe-
lad och spännande. GS tog ledningen men 
Gävle vände. GS kvitterade innan Gävle 
återigen tog ledningen (dock efter en 
domarmiss...). När 10 sekunder återstod 
stod det 5-3 till Gävle. Lite surt kändes 
det just då men när killarna väl kommit 
över den känslan så insåg alla att vi gjort 
en kanoninsats. Svenska mästarna Örebro 
slog sedan Gävle i finalen efter en hård 
drabbning med 4-2. Så, helt klart kan man 
konstatera att GS inte är långt efter de 
absolut bästa lagen i Sverige.

Klass 6B Dejeskolan med coach Jörgen Johansson

Håkan Spjuth
GS86 P94

Per Söderberg
Forshaga HK

Cecilia Hammar
HK Brukspöjkera

Christer Larsson
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

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

Matsedel vecka: 18
Måndag: Pasta och skinksås 
Tisdag: Matig sallad  
Onsdag: Falukorv, Bruna/vita bönor
Torsdag: Första maj
Fredag: Lov

Matsedel vecka: 19
Måndag: All verksamhet stängd
Tisdag: Köttfärssås, salsa, Wraps eller Nachos
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Panerad fisk, filsås, kokt potatis
Fredag: Kreolsk kycklinggryta, ris

Matsedel vecka: 20
Måndag: Köksbuffé
Tisdag: Lasagne
Onsdag: Biff Stroganoff, ris 
Torsdag: Lunchkorv, potatismos
Fredag: Tonfisk curry, pasta  

Matsedel vecka: 21
Måndag: Vegetarisk sås, Pasta
Tisdag: Hovmästarbiff, kokt potatis  
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, ost
Torsdag: Stuvade fiskbullar, kokt potatis 
Fredag: Raggmunk, fläsk, lingonsylt 

Matsedel vecka: 22
Måndag: Korv Yokohama, ris 
Tisdag: Lax, fisksås, kokt potatis 
Onsdag: Köttfärssås, spagetti 
Torsdag: Tunnpannkaka, keso sylt 
Fredag: Pastasås med kyckling, pasta

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

Vecka 18
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm, mjölk.
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Helgmatsedel
Torsdag: Helgmatsedel
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa.
Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor med grädde.
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås.

Vecka 19
Måndag: Värmlandskorv/Köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Blomkål, skinksås, potatis. Banan
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis. Banan
Lördag: Helgmatsedel
Söndag: Helgmatsedel

Vecka 20
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, pot., gröns. Nyponsoppa m. grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Vårsoppa. 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 21
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: Inkokt lax, dillmajonnäs,potatis, ärter. Glass med jordgubbar
Lördag: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker. Rulltårtsbakelse
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage 

Vecka 22
Måndag: Stekt fläsk,löksås, potatis. Soppa
Tisdag: Stekt fisk, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag:  Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Torsdag: Köttsoppa. Äppelkaka, vaniljsås
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 publiceras 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

Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån kl 14-19, tis-ons kl 14-17, tor-fre kl 10-14     Forshaga mån-ons kl 10-19, tor-fre kl 10-16

Full kastrull - Mat för unga kockar
Erik Brännström

Överraska familjen med raggmunksrullar, 
imponera på kompisarna med en saff-
ransdoftande paella, eller njut av att laga 
maten tillsammans. Här hittar du recept 
på streetfood, modern husmanskost, in-
ternationell mat och festmat i en spän-
nande blandning. Enkla rätter varvas med 
avancerade. Eriks snabba köksskola samt 
en Liten matordlista vägleder dig i köket.

Jag finns, alltså tänker jag - Filo-
sofernas svar på de stora frågorna 

Alexander George (red)

Här svarar professionella filosofer på van-
liga människors frågor. Ämnena skiftar re-
jält, det kan vara roliga, paradoxala och 
vardagliga funderingar, men också stora, 
allvarliga och klassiska livsfrågor.

Ett liv i mina händer
Maribeth Fischer

När Grace Connollys treårige son Jack 
insjuknar i en ovanlig hjärtsjukdom gör 
hon allt för att försöka rädda honom. Hon 
övervakar läkarnas metoder och vill veta 
allt om varje medicin Jack får. Kort sagt 
gör hon vad varje mor skulle göra för sitt 
barn – men någon i hennes närhet miss-
tänker hennes motiv. 

Polly
Judy Brown

Att vara en prinsessa betyder väl att man 
måste uppföra sig fint, niga djupt och göra 
vackra blombuketter? Om man inte är en 
piratprinsessa, förstås!

28 mars - 25 april
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga
Akvarell av Myrna Jönsson från Forshaga

8 april - 30 april
Akvarellutställning på Forshaga bibliotek
Kristina Wirén, Tina Björklund, Maj-Britt 
Nilsson

21-27 april
Håll Forshaga rent, kampanj mot nedskräp-
ning. Var med du också i arbetet för en 
renare kommun! Läs mer på forshaga.se

23 april Kl 10, kl 13, kl 16
ÄVENTUREN - en sagolik upplevelse, Deje
Teateräventyr med dans och skön musik, 
spännande scenografi, dramatisk ljud- och 
ljusteknik och en omtumlande kärlekshistoria 
förstås!

26 april Kl 13, kl 16
ÄVENTUREN - en sagolik upplevelse, Deje

26 april Kl. 21-01
Dans på Forshaga Folkets hus. Hedins bjuder 
upp till dans!

28 april - 24 maj 
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga 
Akvarell & blyerts av Maja Skalstad.

29 april Kl 10, kl 13, kl 16
ÄVENTUREN - en sagolik upplevelse, Deje

30 april Kl. 20.00
Valborgsmässofirande Övre Ulleruds hem-
bygdgård Kyrkokör, vårtal, brasa, fyrverkeri 
och kaffeservering. Arr. Övre Ulleruds Hem-
bygdsförening

30 april Kl. 20
Valborgsfirande på Forshaga Hembygdsgård, 
Att fira Valborg på Forshaga Hembygdsgård 
är en gammal tradition. Kaffe kommer att 
serveras både i Skifwegården och på Logen. 
Varm korv, tombola och fiskdamm för barnen 
tillhör också traditionerna. C:a kl 21 sjunger 
Forshaga Manskör om “Sköna Maj” och 
“Vintern rasat ut” Från Forshaga församling 
komminister Jaana Pollari Lindström och 
håller välkomsttalet till våren. När den blå 
vårkvällsskymningen kommer tänds valborgs-
mässoelden nere på gräsplanen vid Örta-
gården och ett sprakande fyrverkeri bryter 
loss. Vi välkomnar alla, både forshagabor och 
“utsocknes”, att tillsammans med oss fira 
vårens ankomst. Arr. FORSHAGA HEMBYGDS-
FÖRENING 

� maj Kl �0-�6
Samlarmässa - Vykort & kuriosa, Forshaga
Sjätte upplagan av Forshagamässan. Fynda, 
byt och hitta dina guldkorn bland vykort, 
frimärken, mynt, skivor, figuriner i Ängevi 
ishall. 70 utställare (rekord) Fjolårets succé 
med värdering av antika och gamla ting åter-
kommer med Arne Söderberg, auktoriserad 
av Handelskammaren. Mopedutställning från 
1950-60-talet.

4 maj Kl �8
Allsångscafé på Forshaga Missionskyrka med 
Birgitta Törnqvist

7 maj, 8 maj Kl �9
Dejeskolans vårshow, Kulturhuset Deje
Passion & papiljotter Klavertramp & kom-
plotter i Dejeskolans vårshow Dejeskolans 
högstadieelever spelar upp sin årliga show 
i Kulturhuset i Deje. Fika i pausen! Biljet-

ter säljs i entrén från 18:30 Pris: vuxna 50:-, 
ungdom under 16 år 20:- 

�� maj Kl. �7
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje

12 maj Kl 9-10:30
Öppet hus för dagmammor och daglediga 
med barnpå Forshaga bibliotek

�2 maj Kl 9-��
Öppet hus för dagmammor och daglediga 
med barn på Deje bibliotek

�9 maj Kl �9
Konsert med kommunens musiklärare Fors-
haga församlingshem. Musik av Mozart, Bach, 
Dvorak, Telemann samt jazzinfluerade inslag. 
Medv. Peter Sundqvist, Kim Wikstål, Gunde 
Peterson, Inga Hallberg, Louice Hellgren, 
Thomas Ahlbäck, Anders Lagerqvist violin. 
Fri entré.

25 maj Kl. �7
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje

3� maj Kl ��
Veteranmopedrally, Start Deje Skidstuga

3� maj Kl. �0-�6
Edeby-mârten, Deje En traditionell marknad 
i Edeby. Arr. Övre Ulleruds Hembygdsförening

� juni Kl. �7
Bingo, Forshaga Ängevi IP

6 juni Kl. �6
Nationaldagsfirande på F-haga Hembygdsgård
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Laura Sikkilä Maja Cerovina Söderberg

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sista sidan

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 kommun-
ledningskontoret. Med sig till den nya 
familjemedlemmen har hon blommor 
och mig förstås, forshaganallen Älvis.

Fira våren 
med en 
majblomma 

De säljs av skolbarn

Dagcenter gjorde musikal 
av Astrid Lindgrens sagor 
Forshaga dagcenters musik- och ska-
pargrupp bjöd i april på en exklusiv en-
gångsföreställning för att hylla en av våra 
mest älskade författare Astrid Lindgren. 
Teatermusikalen var i fyra delar där man 
i varje scen fick möta kända figurer från 
Astrids sagovärld.  Där fanns Pippi Lång-
strump, Prusiluskan, tant Prezelius, Ma-

Malin Eriksson
Informatör

Maria (tant Prezelius) Pallin, Anne-Marie (Prusiluskan) Rydberg och Sofie (Pippi) Hellström. 
I bakgrunden Daniel Andersson som Birk och Andreas Hjelm som Emil.

dicken, Ronja Rövardotter, Birk och en 
rumpnisse. Emil, Alma, Alfred, Anton och 
Lina från Lönneberga. Självklart fanns 
Astrid Lindgren med som sagoberättare 
också. Musiken var  kända Lindgren-toner, 
bland annat Idas sommarvisa.



s. 24   Kontakten nr 3 maj, 2008

Simon Johansson Tindra Helgman

Tove Johansson Tyra Skog William Nilsson
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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 kommun-
ledningskontoret. Med sig till den nya 
familjemedlemmen har hon blommor 
och mig förstås, forshaganallen Älvis.

Ronja Olsson Johansson

Marion Jansson Truedsson Max Karlsson Ceder


