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Kommunens skolorganisation ska regelbundet ses 

över, främst med anledning av de vikande elevtalen i 

grundskolan. Det har barn- och utbildningsnämnden 

(BUN) beslutat. En utredning har därför nyligen pre-

senterats och i det dokument som beskriver arbets-

processen fram till förslag på organisation, finns fyra 

möjliga förslag (A-D) till organisation. 

På barn- och utbildningsnämndens senaste samman-

träde antogs organisationsutredningens reviderade 

alternativ A.

Syftet med översynen är att hitta kostnadseffektiva 

lösningar som gör att medel frigörs för att säkra per-

sonaltillgången som är den viktigaste grunden för att 

nå ökad måluppfyllelse för barn och elever. I takt 

med sjunkande elevtal minskar också behovet av 

skollokaler. BUN behöver därför på sikt minska lokal-

kostnaderna som utgör en stor del av budgeten.

Ny skolorganisation 
har beslutats Nämnden enades om följande:

• Anta organisationsutredningens reviderade alternativ A

• Olsätersskolan ska bestå som F-6-skola

• Kostnad tas fram för ombyggnation av Dejeskolan som ska inrymma 
två-tre förskoleavdelningar. Därefter beslutas vilka enheter som flyt-
tas till skolans lokaler

• Ett kostnadsförslag utarbetas för ombyggnation av Centralskolans 
nuvarande lokaler för år �-3 som ska inrymma två-fyra förskoleav-
delningar. Efter ombyggnationen flyttas de avdelningar som har dålig 
arbetsmiljö eller bedriver verksamhet i hyrda lokaler i Forshaga in

• Skolenhet Grossbol ska för närvarande inte inhysa förskolan i sko-
lan, främst på grund av utemiljön. Verksamheten i förskolan Backsip-
pans lokaler upphör och flyttas till renoverade lokaler i Centralsko-
lan

• Inom skolenhet Skived försäljes i etapp ett villan där förskolan Trol-
let bedriver verksamhet och avdelningen flyttas till Hemgårdens lo-
kaler på Skivedsskolan. I etapp två flyttas även förskolan Hästhoven 
till Hemgårdens lokaler. Ev ombyggnation av Hemgården kostnads-
beräknas

• En översyn av ledningsorganisationen vidtas för ev anpassningar till 
den nya skolorganisationen. En partsgemensam arbetsgrupp bildas 
under hösten bestående av en representant för majoriteten respek-
tive oppositionen i BUN, fackliga företrädare, skolledare, utveck-
lingschef och barn- och utbildningschef. Översynen skall vara klar till 
årsskiftet 2008/09

Svensk Kassaservice erbjuder i dagsläget 

en extra service genom lantbrevbärarna, 

med möjligheten att t ex betala sina räk-

ningar direkt till lantbrevbäraren. Den 

tjänsten kommer att försvinna den 28 

november. I vissa områden i Sverige har 

Post & Telestyrelsen upphandlat om att få 

fortsätta med den servicen där det finns 

många invånare som bor för långt ifrån ett 

bankkontor, men det berör inte Forshagas 

kommun.

– Det hade varit skönt om vi kunde få fort-

sätta ha det i hela Sverige, men vi får ty-

värr inte det, säger Anna-Karin Hellsten, 

handläggare på Post & Telestyrelsen.

En tjänst omfattas av nedläggningen i Fors-

Så här påverkas du av att 
Svensk Kassaservice försvinner

haga och den anställda är en av många som 

kommer att få avtalspension.

Det här säger de lokala bankkontoren 
om vad de kommer göra inför nedlägg-
ningen:
– Vi erbjuder vår service till alla och har 

redan utökat våra öppettider för att ge 

våra kunder bättre möjligheter att utföra 

sina ärenden, berättar Veronika Oldne, 

kontorschef på Swedbank i Forshaga. Vi 

vill vara starka på orten och erbjuda våra 

kunder all bankservice här. Då kan man ut-

föra sina ärenden på hemmaplan och be-

höver inte åka in till Karlstad.

– Vi har skickat brev till alla kunder inom 

Svensk Kassaservice och vissa av dem har 

Svensk Kassaservice avvecklar hela verksamheten efter att lagen om Postens ansvar att ha en 
grundläggande kassaservice togs bort förra året. Kontoret i Forshaga stänger den 30 september 
och sedan hänvisas kunderna till bankerna. 

Julia Lokka
Informatörspraktikant

Broby Grafiska

Nytt datum för manusstopp
Monica Swensån

Barn- och utbildningschef
054-17 20 85

monica.swensan@forshaga.se

vi också ringt till för att höra efter vilka 

behov de har, säger Elisabeth Andersson, 

bankdirektör på Nordea i Forshaga. Vi kän-

ner oss väl rustade och erbjuder kontant-

uttag via ICA och Coop. Räkningar kan be-

talas via Internet eller telefon och enligt 

statistiken är det redan väldigt många som 

använder sig av det, så för de allra flesta 

kommer det inte att bli någon större för-

ändring när Svensk Kassaservice försvin-

ner. 
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Vid frågor kontakta:
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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
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3 maj
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8 december

28 jan
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19 maj
�5 aug
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27 okt
1 dec

13-14 feb
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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

Vår förre kommunchef, Greger Karlsson, har avlidit. Det känns så tomt 

när en person, som alltid funnits i närheten, inte längre finns. Man tar 

tyvärr varandra för givet. Greger kunde kommunen. Jag kunde alltid 

fråga eller bli påmind om historien i olika ärenden. Det händer så mycket 

i en kommun och många är delaktiga och berörs. Många vill ha sin vilja 

igenom. Det är lätt gjort att man plötsligt tappar fokus när många bollar är 

i luften. Ibland glöms det bort varför vi började ändra i saker och ting. Det var då 

som det var så bra med Greger. Han hade ett bra minne till skillnad från mig. Han tog det 

lite lugnare än jag och det var bra. En som har väldigt bråttom bör jobba ihop med någon 

som tänker efter lite mer. Greger har satt sina spår i kommunens utveckling. De finns kvar. 

Därför känns döden ändå inte så definitiv.

Livet går vidare.

Sommaren står för dörren. 

En hel del aktiviteter sker i vår kommun och dess omgivning.

Man behöver inte åka långt bort för att uppleva kultur, idrott, natur och bad.

Till hösten återkommer vi med rapporter om alla utvecklingsfrågor som är på gång. Lärcen-

tret, Kulturhuset, ny arbetsgrupp för barn och unga i riskzon, förstärkt näringslivsarbete 

och mycket annat.

Jag önskar alla en trevlig sommar. Var rädda om varandra. Jag tänker bland annat på alla 

unga, som under sommarkvällar och nätter utsätts för många frestelser. Vi vill väl att 

denna sommar ska bli en fantastisk sommar i en lång rad av kommande somrar? Då behövs 

föräldrar och andra vuxna som bryr sig.

Tack alla ansvarfulla föräldrar som hjälpte till 
att hålla ordning under valborgsfirandet

Som vi alla känner till så kommer det ytterligare en helg, som vi av erfarenhet vet att det 

förekommer en hel del fylleri bland minderåriga. Vi vill därför uppmana alla föräldrar att 

hjälpa till med att hålla skolavslutningshelgen nykter.

 

Det finns redan en grupp elever och föräldrar som är en bra bit på väg att genomföra en 

kanonkul kväll för alla nior i Deje. Den består av bland annat grillning, uppträdande, olika 

tävlingar och en tuff överraskning plus mycket mer. Går du nian och vill vara med är det 

bara att anmäla sig på skolan. Är du förälder och vill vara med och engagera dig kan du 

höra av dig till:

Joachim Aude 
Ungdomscentrum

0730-48 28 34
joachim.aude@forshaga.se

Våga vara vuxen under skolavslutningen

Nytt datum för manusstopp
Obs! 
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Stora bilden: Festivalkänslan är på topp! Tält, sol, jammande deltagare och workshops i solen på festivalområdet utanför Dejeskolan.
Lilla bilden till vänster: Deltagarna kunde välja mellan workshops i en mängd olika ämnen, såsom tex streetart, teaterimprovisation, bas-
trummespelande, dans, effektsmink, film eller som på bilden – stickning! Lilla bilden i mitten: På kvällarna underhöll deltagarna varandra 
genom uppträdanden på den öppna scenen i cafétältet. Lilla bilden till höger: Arbetsgruppen för länsfestivalen presenterade sig genom 
att göra egna cirkuskonster på festivalinvigningen.

Ung Kultur Möts 2008
länsfestival i bilder

Den 2-4 maj möttes över 300 ungdomar för att delta i länsfestivalen Ung Kultur 

Möts. Skolområdet i Deje fylldes av festivalstämning med föreställningar, konst 

och workshops. Sceninslagen var fördelade på fyra föreställningar och innehöll 

alla sorters musik, sång, akrobatik, diktläsning, dans och mycket annat. Konst-

utställningen hade fått ett helt nytt utseende till årets festival och integrerats 

med scenen på ett trevligt sätt. Ett fyrtiotal ungdomar arbetade som funktio-

närer under festivalen. Temat för festivalen var Cirkus, vilket löpte som en röd 

tråd genom föreställningar, rekvisita och aktiviteter.På ungkultur.nu kan du 

läsa om allt det roliga, se bilder, film, läsa blogg och intervjuer.

• Foto: Sanna Norlander, Maria Elgemark, Jacob Wessmark, Markus Jensen
• Text: Jan Johansson • Illustration: Stina Bergström
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På invigningen sat te en cirkusorkester 

från Köpenhamn fart på publiken

Våra gäster från Mongoliet framförde 
strupsång och musik från tradit ionella 

mongoliska instrument.

Här byggs t ält byn med de 25 milit ärt ält som deltagarna 

bodde i under fest ivalen

Här är synen som möt te publiken som besökte scenförest ällningarna och konstutst ällningen

• Mongoliet lär av Forshaga - 

Hur förbereder man en UKM-festival? 

• Ungdomsrådets upplevelse av UKM-Läns i Deje

 Se nästa sida:
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Rapport om Mongoliet-besök på UKM-läns

Vid lunchtid den första maj var vi, arbetsgruppen för UKM Fors-

haga/Kil, på väg till Dömle Herrgård för det första mötet med 

våra framtida arbetskamrater, UKM-arbetsgruppen från Darkhan, 

Mongoliet. Vi skulle få träffa 3 ungdomar i åldrarna 13, 16 och 17 

år och även 3 vuxna varav en tv-producent, en musiklärare och en 

som jobbade på hälsodepardementet. 

Äntligen fick vi träffa dem, vi hade väntat länge och var väldigt 

nervösa. Det var nästan lite svårt att inse att detta faktiskt hände 

nu. Efter att vi hade presenterat oss, ätit en god lunch och lärt 

känna varandra med hjälp av ett par lekar kändes allting mycket 

bättre och det flöt på väldigt bra. På kvällen fick de komma hem 

till oss för att äta middag och se hur vi lever och hur det fungerar 

hemma hos en svensk familj. 

Syftet med denna helg var att de skulle få en uppfattning om hur 

vi gör våran UKM festival, hur vi jobbar m.m. för att de skulle få 

ideér och inspiration till deras festival som äger rum nu i sep-

tember i Darkhan, Mongoliet. Vi skulle även lära känna varandra 

på grund av vårat framtida samarbete med dessa ungdomar och 

deras planering av deras festival. Våra vänner från Mongoliet fick 

vara med och uppleva UKM läns i Deje från början till slut. De 

uppträdde med traditionell, mongolisk dans och den speciella 

konsten strupsång i samband med invigningen. De fick också delta 

i workshops och så klart se på alla fyra föreställningarna, de fick 

helt enkelt uppleva vårat UKM. 

Under helgen hade vi även planeringsmöten för att berätta hur 

vi jobbar och tänker när vi förbereder UKM, och för att få en 

uppfattning om hur långt de har kommit i planeringen till deras 

festival. De hade kommit längre än vi trodde och vi blev glada 

över att höra att de har samma syfte och mål med UKM som vi 

har, nämligen att få ungdomarna mer engagerade och få ut deras 

kreativitet, för inom UKM är det ungdomar som bestämmer.  

På måndagen hade vi det sista mötet och avskedsmiddag efter att 

mongolerna hade varit på Sundsta- Älvkullegymnasiet och kikat. 

Det var lite jobbigt att säga hej då eftersom vi hade skapat starka 

band på grund av att vi hade umgåtts hela helgen. Trots deras 

dåliga engelska kom vi nära varandra. Det som nu väntar oss i 

arbetsgruppen är att fyra av oss åker ner till Darkhan i juli för att 

vara med i slutplaneringen och tre åker i september för att kolla 

på, och kanske delta i  deras UKM-festival. Vi ser alla fram emot 

detta väldigt mycket och om det var möjligt skulle vi åka redan 

idag.

Mongoliet lär av Forshaga - 
hur förbereder man en UKM-festival?

För er som kanske har missat det så kom 

det på tisdag eftermiddag den 29 april upp 

ett cirkustält på grusplan bakom Dejesko-

lans högstadium. Detta skulle komma att 

bli en av två arbetsplatser för Forshagas 

Kommuns Ungdomsråd under UKM- Läns 

helgen. Allt började på fredagen då del-

tagarna började komma och första kiosken 

skulle upp.

Och nog var vi efterlängtade alltid. Redan 

innan vi hade ställt i ordning borden och 

fått upp alla varor började funktionärer 

och deltagare bilda kö för att få köpa kaffe 

och något sött att tunga på. Vi var 4 styck-

Jennifer Sjöö, Therése Östman
Arbetsgruppen för UKM Forshaga/Kil

Ungdomsrådets upplevelse av UKM-Läns i Deje

Beatrice Olsson
Sara Niemi

en ungdomar från ungdomsrådet som med 

hjälp utav ”ledare” från ungdomscentrum 

och underbara funktionärer lyckades hålla 

igång kiosken under den hektiska och hän-

delserika helg som det faktiskt var. Om det 

var någonting vi lärde oss under UKM så var 

det att funktionärer dricker mycket kaffe 

och att om man ska sätta upp ett partytält 

bör man se till att alla delar finns innan 

man börjar. 

För det mesta var kiosken placerad inne i 

cirkustältet bland alla deltagare, men två 

gånger på lördagen och två gånger på sön-

dagen tömde vi kiosken på alla godsaker 

och flyttade upp till Deje sporthall för att 

kunna ha öppet åt allmänheten under före-

ställningarna. För vi ville ju inte missa alla 

de fantastiska bidragen som UKM faktiskt 

kretsar kring. 

Visst kändes det kanske lite tungt när man 

på lördags natten stod ute vid grillen och 

vände på någon av de många hamburgare 

som gick åt men så här med facit i hand 

tycker vi att det flöt på riktigt bra och att 

det blev en kanonhelg.    
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Under ett heldagsseminarium i början på 

maj fick Forshaga kommuns förskoleperso-

nal lära sig av varandra och dela med sig 

av sina kunskaper. Det var ett gäng entusi-

astiska lyssnare som under dagen fick välja 

fyra av sju seminarier att lyssna på och 

delta i. Föreläsare var deras kollegor från 

olika förskolor i Forshaga kommun och äm-

net var något de själva brinner för. Några 

ämnen som diskuterades var genuspedago-

gik, sinnesstimulans och dokumentation.

– Detta är jättekul! Särskilt när vi får både 

nya idéer, men även bekräftelse på det vi 

redan gör, sa en av deltagarna.

Ett av seminarierna hölls av personalen på 

Sagoparkens förskola. 

– Teknik är lärande, inspirerande, roligt 

och framförallt lättare än man tror, sa Lars 

Förskolepersonal möttes för kunskapsutbyte i Deje
Kennerstad. Och efter en liten stunds in-

formation fick deltagarna själva prova på 

teknikexperiment. De fick bland annat dela 

upp sig i grupper och bygga en skyddsan-

ordning för ett fallande ägg av toapapper, 

tejp, snöre med mera. 

Både föreläsarna och deltagarna tyckte att 

dagen var perfekt, förutom att de hade ve-

lat vara med på samtliga seminarier. Och 

trots nervositeten kunde föreläsarna tänka 

sig att ställa upp igen nästa år och berätta 

om just deras inspiration i sitt jobb.

– Ja, förutsatt att det ordnas så vi kan få 

höra de andra seminarierna, sa personalen 

på Kluringen som höll i seminariet med sin-

nesstimulans. 

– Tanken med den här dagen var att ta vara 

på den kompetens som finns i ute i våra ar-

betslag, säger Marie-Louise Nilsson, skolle-

dare i Forshaga kommun. Hon fortsätter:

– Forshagas förskolor kommer under två 

år framöver att satsa på liknande erfaren-

hetsutbyten i form av seminarier.  Kvali-

teten i förskolan höjs och skapar arbets-

glädje i vardagen. Det resulterar i sin tur 

att olika arbetssätt utvecklas vilket gagnar 

barns utveckling och lärande. Som skol-

ledare känner vi oss stolta över det goda 

arbete som görs i våra förskolor. Kompe-

tensen och viljan att utvecklas vidare är 

hög bland vår personal.

Barnen på Myggan gillar att skapa och vi 

har under året haft material framme och 

tillgängligt för att inspirera barnen till 

eget skapande. Barnen väljer ofta att vara 

i ”målarrummet” vilket är bra för kreativi-

teten men också för motoriken. 

Under året har vi provat på många olika 

tekniker i målarrummet bland annat Vik-

teknik (måla på en sida och sedan vika 

ihop), fingerfärg (härligt kladdigt) och 

sockerlösning (måla först med sockerlös-

ning och sedan droppa på färg).

Barnen har under året skapat fantastiska 

alster som vi visade för föräldrar på en 

vernissage. Det bjöds naturligtvis på ming-

el och snacks. Många glada tillrop och po-

sitiva röster hördes under kvällen. Vi hade 

Bland konst, troll och skog och natur
Många aktiviteter på avdelning Myggan, förskolan Stacken i Forshaga

också premiär på en film som visar vad 

barnen har gjort på gymnastiken.

Skog och natur på schemat
Stacken ligger högt belägen på en fin natur-

tomt. I vår utemiljö tränar barnen motorik 

och kroppsuppfattning. En dag i veckan har 

vi lämnat vår gård och gått till skogen. Bar-

nen får lära sig om rätt och fel, vad man 

får och inte får göra i skogen.

Tema: Troll och Kompis
I ett tema arbetar man mot ett ”ämne” 

på många olika sätt: Under hösten har 

vi arbetet med tema TROLL. Här var det 

mycket skapande men vi fick också lära oss 

nya sånger och träffa ett ”riktigt” TROLL. 

Vi gjorde bland annat trolldräkter, trollspö 

och stentroll.

Under våren har vi arbetat utifrån ett tema 

som vi kallat Kompis. Det har varit fokus 

på: Allas lika värde. (Värdegrunden), vad 

är en kompis? och kan alla vara vänner?

Tack alla fantastiska barn och föräldrar för 

det här året. Lycka till ni som ska börja 

Förskoleklass och varmt välkomna tillbaka 

till hösten ni som stannar ett tag till, och 

ni som kommer nya till hösten – det ska bli 

kul att lära känna er. Ha en skön sommar! 

Personalen 
Myggan, förskolan Stacken

Julia Lokka
Informatörspraktikant

Broby Grafiska
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Bli barn på 
nytt i sommar

• Cykla, gå eller åk inlines på Klarälvsbanan, den 9 mil bilfria cy-
kelvägen, som går genom kommunen (en sträcka från Karlstad i 
söder till Uddeholm i norr) och stanna till på de natursköna plat-
serna som finns längs banan såsom Hembygdsgårdarna, Syrsjön, 
Edeby rastplats eller Kalles kabyss, läs artikel på sidan 5.

• Väl värt ett besök är Butorp utanför Olsäter, ett riktigt smult-
ronställe, med ett sommaröppet café, (premiär den 23/6) med 
underhållning under sommarkvällarna och även aktiviteter som 
ponnyridning, vandring, bad och fiske.   

• Är du intresserad av fåglar är Norra Hyn absolut att rekommen-
dera. Det är en av Sveriges artrikaste fågelsjöar med fågeltorn.  

• Alla barn – stora som små är välkomna att hälsa på hos tomten 
i hans verkstad. Men ring innan ni kommer på besök. 

• Prova fiskelyckan i någon av våra sjöar, det finns en hel del 
att välja på! Fiskekort köper du på Forshagaforsens sportfiske-
center. Här kan ni också få hjälp om ni har fler frågor som rör 
fiskeaktiviteter. 

Äntligen är sommaren här. Oavsett om du 

bor här eller är på tillfälligt besök är du 

välkommen till vår turistbyrå som öppnar 

den 9 juni för att utforska eller ta reda på 

mer om Forshaga kommun i sommarskrud.

Where is the tourist office?
Vi på turismenheten vill slå ett slag för 

vikten av att vara ambassadör för sin kom-

mun. Det är ju inte bara turistbyråer och 

hotell som tar emot turister. Vi kommunin-

• Vill du komma ut i skogen och röra på dig så finns det både 
kortare och längre stråk såsom motionsspår, vandringsleder och 
naturstigar. I broschyren Stigar och stråk i Forshaga kommun 
kan du läsa mer om vilka det är.

• Varför inte ge sig ut på en tur i kanot? För mer information om 
var du kan göra det får du hos oss på turistbyrån.  

• Badplatser finns det många i kommunen; vid Skivtjärn finns 
det badvärdar på plats under veckorna �7-3� mellan kl �0-�7 
varje dag. 

• Historien kring flottningen på Klarälven erbjuder Dyvelstens 
flottningmuseum. Öppet 16 juni - 17 augusti kl 11-17. De har 
även allmänna visningar den 28/6 och 30/6, kl 12. 

• Historien om och kring Klarälven finns också berättat i Klarälvs-
rummet vid Forshagaforsen och i turistbyråns lokaler. Och när 
du ändå besöker oss här, kan du passa på att njuta av den fina 
utsikten som Forshagaforsen och Klarälven erbjuder härifrån. 
Vem vet du kanske ser en och annan hoppande lax?

vånare spelar också en viktig roll i detta. 

Vi har idag flera att konkurrera med, så 

därför är det extra viktigt att vi bjuder på 

det bästa av värdskap. 

Blir du osäker på när en turist frågar ef-

ter tips på boende, sevärdheter eller bara 

frågar efter vägen, hänvisa då till kommu-

nens sommaröppna turistbyrå. Får du släkt 

och vänner på besök i sommar eller ska du 

själv ut och turista i Värmland och är osä-

ker på vad som finns att göra är du hjärtligt 

välkommen till oss, så hjälper vi gärna till 

med tips på utflyktsmål. Nedan listar vi tio 

stycken. Vi önskar dig en riktigt skön som-

mar och ser fram emot ditt besök!

Turismenheten
Victoria, Ann, Lars & Christer

Forshaga turistbyrå och Forshagaforsens 
Camping & Sportfiskecenter

054-17 20 75

Det finns naturligtvis mycket mer att se och göra i kommunen och det hittar du på 
www.forshaga.se under Turism & Evenemang. 

Forshaga Turistbyrå 
ger dig tips på 
utflykter och besöksmål

10 utflyktstips från turistbyrån
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Broschyrer (i urval)

Vid Klarälvsbanan finns det norr om Olsä-

ter ett riktigt smultronställe där man kan 

stanna för att hämta andan, fika eller bara 

njuta av naturen. Två av eldsjälarna bakom 

upprustningen av Karls Kabyss, som lillstu-

gan kallas för, berättar om stället:

– Det var banvaktare Karl Anderssons verk-

tygsförråd och viloplats förr i tiden, säger 

Bengt Larsson. Karl bodde någon kilometer 

längre norrut och ansvarade för banvallen 

just här. Den lilla stugan var rivningshotad 

och då bestämde vi oss för att rusta upp 

den och rädda den istället. 

Bengt är den som har snickrat och har 

gjort mycket av det praktiska och det är 

dessutom han som sitter och putsar upp 

syllen de hittade i den lilla stugan. 

– Vi säljer dem för 20 kr styck, pengarna 

går direkt tillbaka till kabyssen för vidare 

upprustning. Vi jobbar helt ideellt med allt 

här, säger Brita Högberg. Hon är den som 

ordnar med mysfaktorn på rastplatsen, 

som ställer dit pelargoner och planterar 

blommor, som lägger dit äpplen och spri-

der omtanke. 

– Det verkar som om alla uppskattar den 

här historiska platsen, för vi har ännu inte 

haft någon förstörelse alls under de tre 

år som kabyssen funnits tillgänglig för all-

mänheten, fortsätter Brita, som inte rik-

tigt kan förstå varför alla tycker att det 

är en sådan beundransvärd insats att hon, 

trots en del problem med hälsan, sköter 

Fågelkvitter och 
omtanke vid Klarälvsbanan

Hitta till Karls Kabyss

Parkera bilen i Deje eller Olsäter så 
kan du åka inlines norrut mot kabys-
sen. Eller cykla hela vägen mellan 
Karlstad och Hagfors så finner du 
Karls kabyss nästan halvvägs. 

Avståndet mellan Karlstad och Karls 
kabyss i Rud är knappt 5 mil och från 
Hagfors är det drygt 4 mil. Från Deje 
är det knappt � mil och från Ransäter 
och Olsäter ca 3 km. 

om kabyssen och samtidigt också banval-

lens motionärer. 

Gästboken i Karls kabyss skvallrar om be-

sökare från hela världen och ingen tycks 

åka därifrån oberörd.

Det är verkligen ett fantastiskt ställe att 

stanna och rasta på. Det enda som hörs är 

fåglarnas kvitter och långt bort i fjärran 

någon enstaka traktor. Karls kabyss ligger 

på landsbygden, långt ifrån alla stora vä-

gar, högljudd trafik och stress. Den som vill 

uppleva naturen och en intressant historia 

borde alla besöka detta fantastiska ställe. 

Utflyktstips:

Julia Lokka
Informatörspraktikant

Broby Grafiska

Turistbyråns öppettider

Period: 9 juni - 17 augusti 

Mån-fre kl 9:30-18
Lör-sön kl �0-�6

Telefon: 
054-�7 �0 75

Adress: 
Industrileden �, Forshaga

Midsommarafton och midsom-
mardagen stängt. 

Turistguide på webben

• Karlstadregionens turistguide 2008 
Information om var man kan bo, göra 

och äta m.m.

• Evenemangskalendern Dag för dag 
Mängder av uppslag till vad man kan 

besöka för olika evenemang inom Karl-

stadsregionen under sommaren. 

• Naturguiden 
En guide som tagits fram (i samarbe-

te med de övriga kommunerna längs 

Klarälvsbanan). Det är en bok om natu-

ren längs Klarälvsbanan, som bland an-

nat informerar om natursevärdheter så-

som naturreservat och andra natursköna 

platser. (Kostnad 100 kr) 

• Stigar & Stråk i Forshaga kommun 

Vandringsbroschyr med förteckning över 

spår och leder.

På kommunens webbplats under Turism 

och Evenemang finns vår turist-webb 

där vi listar aktiviteter, boende, evene-

mang, sevärdheter, shopping, mat och 

dryck samt ger nyttig information om 

vår spjutspets - sportfisket.
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�5.000 till 
Kammarmusikdagarna

Evenemanget Forshaga Kammarmusikdagar 

som är inne på sin tredje sommar har detta 

år beviljats bidrag om 25 000 kronor från 

Swedbank i Forshaga. Bidraget har möjlig-

gjorts genom Alfastiftelsen som är en av 

Swedbanks ägare. Till Alfastiftelsen kan 

man ansöka om bidrag som är till gagn för 

näringslivets utvecklande eller till kultur-

satsningar om de på ett tydligt sätt stöder 

besöksnäringen. Inom den senare faller 

Kammarmusikdagarna.

Vem blir stipendiat 
under Kammarmusik-
dagarna?

Forshaga kammarmusikdagar har tillsam-

mans med BISON tagit initiativet till instif-

tandet av ett kammarmusikpris till en ung 

svensk musiker som spås en lysande fram-

tid inom den klassiska musikens område. 

Årets mottagare av BISON-Forshaga kam-

marmusikpris offentliggörs i mitten av 

juni. Förutom 10 000 kr ingår även ett 

framträdande på festivalens finalkonsert 

den 1 augusti. Malin Eriksson
Informatör

Sommarsalen – 
Levande konst och 
hantverk
Sommarsalen kan mycket väl bli en ny 

träffpunkt under sommaren. Från lördagen 

den 7 juni till mitten av augusti finns konst-

närer och hantverkare på plats i Stora Sa-

len, B.T.L. En av dem är Anneh-Lie Spjuth:

- Det är rätt många som målar och ägnar 

tid åt olika hantverk i kommunen. Nu får vi 

en chans att visa vad vi kan och samtidigt 

tillfälle att visa andra hur vi jobbar.

Bakom Sommarsalen står Studieförbundet 

Vuxenskolan. Tina Nilsson förklarar:

- Varje vecka finns en värd på plats. Dess-

utom inbjuder vi till olika evenemang – en 

föreläsning, lite sång och musik, en diskus-

sion. Kalla det gärna öppet hus: Sommar-

Salen är öppen från 10 till 15 varje dag, 

även lördag och söndag, det är bara att 

titta in. Kaffe finns, förstås. Först ut är en 

grupp som Viola Johannesson leder:

- Vi har en cirkel i oljemålning och vill 

gärna visa vad vi åstadkommit under året 

som gått. 

Sommarsalen stöds av Forshaga kommun. 

Ulla Henriksson jobbar med kulturfrågor:

- Det här initiativet har alla förutsättningar 

att bli uppskattat. Tillgängligt, utan stora 

pretentioner och med konstnärer och hant-

verkare på plats: intressant, inte minst för 

tillfälliga besökare med anknytning till 

Forshaga.

Det finns plats för fler deltagare i Sommar-

Salen. Kontakta Studieförbundet Vuxen-

skolan, 054-87 39 70.

Allt om festivalen

Invigningskonserten sker som tidigare 

år i Övre Ulleruds kyrka, den 28 juli. 

Därefter följer ytterligare sju konserter 

tre lunchkonserter på Dömle samt fyra 

kvällskonserter. Finalen är fredag den 1 

augusti i Forshaga kyrka.

Läs om programmet, vilka som spelar 

när, hur du köper biljett med mera på 

webbplatsen: www.forshaga.se/kam-

marmusikdagar

Nyskrivet 
verk spelas 
under festivalen

Nytt för i år är att kammarmusikfesti-

valen  kan presentera ett nyskrivet verk 

av pianisten Johan Ullén, vilket kommer 

att uruppföras under festivalveckan. 

Johan Ullén var en av de medverkande 

artisterna under den första festivalen 

2006.

Bach, Paganini, Schumann, Debussy, 

Brahms, Strauss och Beethoven är an-

dra kompositörer vars musik kommer 

att spelas.

Gunnar Ström
Studieförbundet Vuxenskolan

Några av deltagarna, fr v Camilla Risberg, 
Sonia Claesson, Berit Bergqvist, Anneh-Lie 
Spjuth och Viola Johannesson.
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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

Lärcenter klart 
för inflyttning april 2009

Bygget av lärcenter går bättre och snab-

bare jämfört med den ursprungliga tidpla-

nen. Redan i december sker slutbesiktning 

och verksamheterna kan börja flytta in 

efter årsskiftet. När Centralskolans elever 

kommer tillbaka efter påsklovet 2009 möts 

de av undervisning i nya fräscha lokaler.

Dessförinnan, redan den 1 november tas 

den nya idrottshallen i bruk. Arbetet går 

fort fram och sedan förra numret av Kon-

takten har den gamla hallen rivits, en ny 

grundplatta är färdig och Skanska håller på 

att sätta upp stommen till den nya hallen.

I själva lärcenter kommer de olika husen 

att börja möbleras allteftersom de blir fär-

diga. Först ut är bibliotekshuset där den 

lösa inredningen börjar monteras efter 

sommaren.

Installation av den nya utrustningen i köket 

började redan i maj. Det gäller bland an-

nat kokgrytor, diskmaskin och ugnar. Den 

nya utrustningen kommer att kompletteras 

med maskiner från nuvarande kök. Perso-

nalen får lära sig den nya maskinparken i 

samband med utbildning innan matproduk-

tion startar någon gång i början av nästa 

år. 

Så snart skolan har flyttat in i lärcenter, tas 

de provisoriska lokalerna bort, den gamla 

Centralskolan börjar rivas och marken sö-

der om lärcenter görs i ordning. Där blir det 

plats för bland annat en lekplats anpassad 

för personer med funktionsnedsättning.

Lärcenter får två större parkeringsplatser. 

En norr om lärcenter där den provisoriska 

parkeringen finns idag och en parkering vid 

nuvarande matsalsbyggnaden. Den sist-

nämnda är i första hand till för idrottshal-

lens besökare.

På det yttre entrétorget, det vill säga 

marken norr om lärcenter mot de centrala 

delarna av Forshaga, blir det en stor platt-

lagd yta. Konstnären Byron Hulsart har 

för detta område skapat en installation 

med skulpturer, bänkar och vattenspel. En 

stor damm i oregelbunden form omgärdas 

av sittplatser, många träd och upphöjda 

rundande gräsmattor. I anslutning till en-

trétorget blir det parkering för cyklar och 

rörelsehindrade.
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Sång och musik i 
Dejeskolans vårshow

Sång och musik dominerade årets upplaga 

av Dejeskolans vårshow. Det bjöds på både 

spänning och skratt, och publiken jublade. 

Tragiska händelser och komiska dialoger 

varvades med musikaliska nummer och 

vacker sång. Det var en traditionell his-

toria, Romeo och Julia, som hade slagits 

samman med några andra klassiska histo-

rier och blivit en modern berättelse för 

alla åldrar. 

Ensemblen bestående av Dejeskolans hög-

stadieelever fick med sin entusiasm med 

sig publiken, som både skrattade åt skäm-

ten och svarade på frågorna. 

Ny personal!
Kulturhuset kan nu hälsa den andre kulturinspiratören väl-

kommen! Kristofer Lecander är 28 år och bibliotekarie med 

förankring i musik och film! Han är stationerad i biblioteket, 

men tjänstgör även på Gåŕ n och gör en dag i veckan på bib-

lioteket i Forshaga.

Bokning i Kulturhuset:

Anders Silling, kulturinspiratör
Tel: 055�-446 63 eller 
Mobil: 0768-144 663

Bokning via Deje Folkets hus-för-
ening 
(Kvällar, vuxenprogram och privata 
arrangemang o dyl)
Tel: 0552-100 84

Första kulturdagen!
Tillsammans med Anders Silling och 

Inger Stenström har han rivstartat med 

en kulturdag, beställd av år 8 på De-

jeskolan. Temat för dagen var kultur-

yttringar och identitet. Dagen innehöll 

bl a en premiär för meditationsrummet 

”Orienten”, där Inger Stenström med 

avspänningsmusik och rökelse väg-

ledde ungdomarna till återhämtning 

och eftertanke. Kristofer Lecander tog 

emot i det s k ”Green Room” och be-

Kristofer Lecander

Passion & papiljotter, klavertramp & kom-
plotter i Dejeskolans vårshow

Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

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

Julia Lokka
Informatörspraktikant

Broby Grafiska

Detta händer 
i Kulturhuset i Deje

Ombyggnaden startar – stängt i fyra 
veckor!
Ombyggnadsarbetena startade i maj och 

innebär stängning av Gåŕ n och biblioteket 

veckorna 28-33. Gåŕ n stänger redan från 

30 juni och är ombyggd och flyttad när 

man öppnar i början av augusti igen!

Biografen återstartar med sommarbio!
Med start i maj nystartar biografen i Deje Folkets hus med filmvisning: Indiana Jones 

och under sommaren (juli och augusti) visas ”Kung Fu Panda”, ”Batman”, ”Narnia”, 

”Sex and the City – the movie”, ”Arn 2” och ”Mamma Mia”! 

Biblioteket säljer ut!
Veckorna 24-27 har biblioteket har sedvanliga öppettider (måndag, onsdag och fre-

dag). 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 fackböcker och 

spännande skönlitteratur samt i någon mån barn- och ungdomsböcker! Under våren 

och sommaren sker ständig påfyllning av fyndborden!

skrev subkulturer och s k Fanzine. Anders Silling definierade i sin grupp begreppet 

kultur, alltifrån s k finkultur till skräpkultur. Dagen avslutades med en dokumentär 

”Undergångens arkitektur”, som bl a visar /bevisar att nazismen till en början inte 

var en politisk rörelse, utan helt och hållet ett kulturellt uttryck!
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Cykeldagen är en deltävling, där den andra 

delen är Karlstad Minilopp/Klasskampen 

Löpning. Men det går inte ut på att någon 

ska komma först. Istället är det den klass 

som har flest deltagare som blir vinnarna. 

Eleverna fick under dagen cykla totalt två 

mil och göra ett stopp i Kulturhuset i Deje 

Folkets hus för att testa rullstolsrace och 

lyssna på en föreläsning av Oskar Stööd.

 

Oskar berättade hur hans liv efter en cy-

kelolycka hängde på en skör tråd, hur han 

tvingades genomgå flera operationer, vis-

700 barn deltog i Cykeldagen

Ungdomarna i Forshaga kommun ska få svara på frågor om sin 

hälsa, hur de upplever skolan och hur de ser på sin framtid. Ung-

domsstyrelsen har utvecklat en metod för att ta reda på ungdo-

mars levnadsvillkor, Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspoliti-

ken.

Lupp är en enkät som används som en helhetsundersökning av en 

viss åldersgrupp. Svaren på enkäten kan användas både för att 

förbättra ungas villkor och för att utveckla kommunernas verk-

samhet i stort.

– Vi vill lyfta fram ungdomars åsikter och för ökad delaktighet i 

de beslut som fattas i kommunen, säger Lena Gustafsson på Ung-

domscentrum och kommunens kontaktperson för undersökning-

Ungas livsvillkor i Forshaga undersöks

en. Vi gjorde denna undersökning redan 2005 och följer upp den 

nu i år. På så vis kan vi göra jämförelser och se hur vårt arbete 

utvecklats på de här åren.

Svaren från Lupp blir underlag för att fatta beslut som bygger 

på hur unga verkligen har det. Enkäten tar upp frågor om allt 

från synen på inflytande och demokrati i kommunen till hur unga 

upplever sin fritid, skola och arbetsmarknad samt kost, motion, 

stress, trygghet och mobbing. Lupp bidrar till kunskap om ung-

domars framtidsplaner och underlaget kan hjälpa kommunen att 

veta vad den ska satsa på i framtiden. I oktober 2008 genomförs 

undersökningen.

tas lång tid på sjukhus och kämpa sig ige-

nom en sju år lång rehabilitering. Allt på 

grund av att han saknade cykelhjälm den 

där ödesdigra dagen. Det var en mycket 

träffande berättelse från verkliga livet, 

och deltagarna fick mycket att tänka på. 

Det märktes i de frågor som kom efteråt 

som handlade om var han träffades av den 

påkörande bilen, vad straffet blev för man-

nen som körde på Oskar och om Oskar an-

vänder cykelhjälm nu. 

Sedan var det dags att cykla tillbaka till 

respektive skola igen. Vädret bjöd på up-

pehåll och dagen var mycket lyckad enligt 

arrangörerna. 

– Vi som jobbade tyckte det var fantas-

tiskt att se barn i alla åldrar från 2:an till 

8:an cykla tillsammans med sina lärare på 

Klarälvsbanan, säger Anethe Byberg, verk-

samhetsansvarig på Forshaga Idrottsskola.

Nästa etapp för Klasskampen är Karlstad 

Minilopp den 16 juni.

Drygt 700 barn från Deje och Forshaga cyklade mellan de två orterna på cykeldagen, 
som anordnades, som en del av Klasskampen, av Forshaga Idrottsskola.

Julia Lokka
Informatörspraktikant

Broby Grafiska

Lena Gustafsson
Ungdomscentrum
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Hunddagis 
i Forshaga?

Har du hund men ingen hundvakt? Läs då 

vidare här. Tornsvalan undersöker just nu 

möjligheterna att starta ett hunddagis i 

Forshaga. Vi söker kontakt med dig som 

har behov av en hunddagisplats, för att 

utröna vilka behov som finns. Frågorna 

vi vill ha svar på är: Har du en eller flera 

hundar? Vilka tider behöver du passning? 

Vad tycker du är rimligt att betala för en 

heltidsplats, på ett hunddagis? 

 

Maila dina svar till madeleine.rahm@

forshaga.se eller ring till Tornsvalan 

054-172118 och prata med Maria, Made-

leine eller Mia.

Årets kvinna: Lisbeth Ericsson

Forshagas vänort i Nordstan

Vill du vara 
med och förändra? 

Forshaga Ungdomsråd söker nu efter 

fler driftiga ungdomar som vill vara 

med och arrangera, komma med idéer 

och som vill göra något för andra unga 

i kommunen. 

Känner du att DU är den vi söker så skriv 

ihop lite om dig själv och maila ung-

domsrådet på ungdomsrad@forshaga.
se senast måndagen den 30 juni. Forshaga kommun och vår tyska vänort Klütz fanns i Nordstan i Göteborg mellan den 

14-17 maj. Det gjorde de tillsammans med övriga tyska städer i Schwedennetzwerk, ett 

nätverk som består av några svenska kommuner och deras vänorter i tyska Mecklenburg. 

Under dagarna i Nordstan bjöd de tyska städerna på sång och musik, korv och ost, och 

för att illustrera den östtyska kusten byggde de upp en sandstrand. Tidigare i år har de 

svenska kommunerna i Schwedennetzwerk deltagit på upplevelsemässan Hanseschau i 

Wismar. På invigningen i Nordstan medverkade bl a den unge pianisten Per Högberg som 

är aktuell i årets Forshaga Kammarmusikdagar.

Mötesplatsen för unga i Forshaga kommun.

Vi kommer att stänga för sommaren från och 
med vecka 25. Välkommen önskar personalen.

Forshaga Ungdomsråd
ungdomsrad@forshaga.se

Madeleine Rahm
Tornsvalan

054-17 21 18
madeleine.rahm@forshaga.se

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

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

Gympa i Slotts-
parken i sommar

Välkommen på sommargympa i Slottsparken i 
Forshaga måndagar och torsdagar kl. 17.30.

Period: måndag 2 juni till torsdag 17 juli
Ledare: Ulla Simonsson

Medtag ett glatt humör och liggunderlag. Gym-
pan är gratis. Ingen föranmälan krävs.

Öppettider för 
BTL/Fläschen

Tis-Tors 18:00-21:30
Fre-Lör 18:00-23:30

Utmärkelsen ”Årets kvinna i och för näringslivet” är in-

stiftad av Företagarna Värmland och ges till en kvinna i 

kommunen som har gjort något betydelsefullt för närings-

livet. Årets kvinna 2007 är Lisbeth Ericsson på Hundshopen 

i Forshaga. Utmärkelsen får hon med följande motivering:

Lisbeth Ericsson har gjort sitt stora intresse för hundar till sitt levebröd och därigenom 
fyllt en lucka i den lokala servicen. På kort tid har professionell rådgivning och brett sorti-
ment utvecklat Hundshopen till en butik som Lisbeth Ericsson kan vara stolt över. Företa-
garna Forshaga tycker att Lisbeth Ericsson är ett lysande exempel på hur entreprenörskap 
och stort engagemang kan blir en tillgång för en hel ort.  

Malin Eriksson
Informatör

Foto: Gunilla Malm



Kontakten nr 4 juni, 2008  s. �5   

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

F O R S H A G A  •  G R U M S  •  K I L  •  M U N K F O R S

Få behagligt inneklimat i sommar
Bli energi- och klimatsmart. Energirådgivningen ger dig 
värdefulla tips på hur du kan spara både pengar och miljö. 

I energirådgivningens artikel ”på-
minnelse om sotningsregler” som 
publicerades i kommunkontaktens 
marsnummer skrevs felaktigt att 
ansökan att få sota själv skulle 
skickas till Räddningsverket. Ansö-
kan för dig som bor i Karlstad, Fors-
haga, Grums eller Kils kommun ska 
istället skickas till Karlstadsregio-
nens Räddningstjänstförbund.

Bertil Ahlin, 0554-194 12
Ulrika Thorén, 0554-194 11

Kåre Arvidsson, 0554-193 75
Energi- och klimatrådgivare 

Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

F O R S H A G A  •  G R U M S  •  K I L  •  M U N K F O R S

Ingen ångerrätt 
vid gatuförsäljning
Många konsumenter ångrar avtal de 

skrivit på när de fångats upp av välta-

liga försäljare som står ute på stan, t ex 

i ett köpcenter eller utanför en butik. 

Försäljarna säljer ofta telefonabbone-

mang där de uppmanar kunden att ta 

ett snabbt beslut och skriva avtal di-

rekt. Vid en närmare granskning hemma 

vid köksbordet visar det sig kanske inte 

vara ett bra beslut men då är det för 

sent att ångra sig. 

Det finns nämligen inte någon ångerrätt 

vid gatuförsäljning, även kallat canvas-

försäljning, utan avtalet är bindande, 

till skillnad från t ex telefonförsäljning 

då du har ångerrätt enligt distans- och 

hemförsäljningslagen. Vissa företag an-

vänder ångerrätten ändå, men det är 

inget du kan räkna med om du ångrar 

ett köp vid gatuförsäljning. Läs därför 

noga igenom avtalet innan du skriver på 

någonting! 

Rättelse

Funderar du på att kyla din bostad med 
luftkonditionering i sommar?
Innan du köper en luftkonditioneringsag-

gregat bör du fundera på hur mycket vär-

me du kan få bort med hjälp av enkla åt-

gärder så som att minska solinstrålningen 

genom fönstren och värmealstringen från 

elektriska apparater i bostaden. Förutom 

att det kostar att köpa in och installera 

luftkonditioneringsaggregat kan elkostna-

den snabbt bli hög om den används i rum 

som inte är solavskärmade.

Minska solinstrålningen till huset
Det effektivaste sättet att minska solin-

strålningen på är att sätta upp avskärm-

ningar på husets utsida med hjälp av 

markiser eller permanenta solskärmar i 

söder- och västerlägen. Ett mer långsik-

tigt sätt att lösa problemet är att plantera 

träd utanför större fönsterytor. Om du 

väljer lövträd ger lövverket skugga under 

sommaren när vi vill stänga ut värmen. På 

hösten faller löven ned samtidigt som be-

hovet av värmen från solinstrålning kom-

mer tillbaka.

Även isoleringen på ditt hus har betydelse 

för hur snabbt ditt hus värms upp som-

martid. Att huset har en ordentlig vinds-

isolering är avgörande för att få en bra av-

skärmning från solinstrålningen som dagtid 

värmer huset. 

Minska värmen från elektriska apparater
Alla elektriska apparater avger värme när 

de används. Under värmeböljor bör man 

minska användandet av vissa apparater för 

att kunna hålla temperaturen nere. Du kan 

exempelvis tänka på att:

· Släcka onödig belysning.(exempelvis att 

släcka i rum där ingen är)

· Använd T5-lysrör, lågenergi- eller diod-

lampor.

· Stänga av alla apparater som står på i 

stand-by läge, exempelvis datorer, tv och 

stereo.

· Stänga av diskmaskinens torkprogram, 

öppna maskinluckan och låt värmen i rum-

met torka disken istället.

· Inte använda torktumlare till tvätten, låt 

den självtorka istället.

Låt nattluften kyla
Utnyttja den kallare nattluften till att kyla 

ned huset. På dagen gäller det att behålla 

den kallare temperaturen så länge som 

möjligt och inte släppa in varmare uteluft 

i onödan.

Om du väljer att kyla med luftkonditione-
ringsaggregat eller luft/luftvärmepump
För att kyla bostaden sommartid är det 

många som väljer att köpa ett luftkondi-

tioneringsaggregat eller köra sin luft/luft-

värmepump på kyla. Eftersom det är en 

dyr och mycket energikrävande process att 

kyla bör du bland annat tänka på:

· Att först satsa pengar på ordentlig solav-

skärmning

· Att se över värmealstringen från appara-

ter i bostaden.

· Att stänga dörrar och fönster innan an-

läggningen sätts igång.

· Att välja en luft/luftvärmepump som kan 

användas till både värme och kyla i huset 

är oftast att föredra framför att köpa en 

luftkonditioneringsaggregat för enbart 

kyla.

· Att bara använda kylanläggningen när du 

är hemma.

· Att det bildas stora mängder vatten i kyl-

processen. Se därför till att vattenbehål-

laren är tillräckligt stor så att vatten inte 

läcker ut och golv förstörs om du har ag-

gregat där fukten fälls ut inomhus.

· Att kall luft inte sprids över stora ytor lika 

lätt som varm luft. Därför kan man exem-

pelvis behöva en bordsfläkt för att sprida 

kylan.

· Välj energisnålt luftkonditioneringsaggre-

gat. Energiklass A är bäst.
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Nu är det sommar och då är det många som 

tvättar sin bil hemma. I genomsnitt sker 

två av tre biltvättar på gatan vilket innebär 

att betydande mängder svårnedbrytbara 

ämnen som går direkt ut i våra sjöar och 

vattendrag eller orenat till kommunens 

avloppsreningsverk. Det är inte bra för 

miljön. Tvättvattnet från bilen innehåller 

bland annat bly, kadmium, krom, oljeres-

ter och rester från bilvårdskemikalier. På 

sin väg mot sjön eller avloppsreningsverket 

löser tvättvattnet ytterligare föroreningar 

som ligger bundna i gatubeläggning och 

ledningar. 

Bäst med automatisk 
biltvätt eller ”gör-det-själv-hall” 
Det bästa du kan göra är att åka till närms-

ta bilvårdsanläggning som har en automa-

tisk biltvätt eller ”gör-det-själv-hall” med 

rening som uppfyller de miljökrav som 

finns. Använd bara bilvårdskemikalier som 

rekommenderas av anläggningen och som 

inte stör reningsprocessen. 

Om du trots allt tvättar bilen hemma nå-

gon enstaka gång, ska du göra det på en 

gräsmatta eller på en grusad yta och välja 

en plats långt bort ifrån dagvattenbrun-

nar, vattendrag och dricksvattenbrunnar, 

absolut inte en asfalterad yta. Använd inga 

starka rengöringsmedel och avstå absolut 

från avfettningsmedel.

Kom ihåg att vi bär alla ett ansvar för att 

inte förorena det vatten som vi nu i som-

mar ska njuta av för att bada i och kanske 

dra upp en och annan fisk som ska läggas 

på grillen.

Katrin Johansson
Vik. Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Tvätta inte bilen på gatan

Kosläpp 
vid Norra Hyn 

Torsdagen den 15 maj var det dags för 

det stora kosläppet vid Norra Hyn. Un-

der hösten 2007 ingick Forshaga och Kils 

kommuner ett samarbete för att restau-

rera områden runt fågelsjön Norra Hyn. 

På västra sidan sjön har nu ett 37 ha 

stort område inhängnats för att kunna 

betas av nötkreatur. Under våren har 

massor med sly röjts ned och körts bort. 

Diken har rensats och stängsel har satts 

upp. Djuren kommer att gå här fram tills 

i höst och sedan kommer markerna att 

betesputsas. Fortsättning följer…..

Trettondeplats för 
schackspelarna

Lördagen den 11 maj var 15 elever från  

Röda Husets 3-4:or på Grossbolsskolan 

i Globen och tävlade i Schack4an. Som 

Ni förstår var det ett jättestort arrang-

emang med 1740 tävlande.  Många klas-

ser har spelat schack länge medan vi 

bara hållit på sedan januari i år. Ändå 

lyckades vi komma på 13:e plats av 83 

tävlande klasser i landet!, vilket vi tyck-

er är otroligt bra. Naturligtvis fortsät-

ter vi spela schack och hoppas på fler 

framgångar.

Schackspelarna Röda Huset 3-4

Katrin Johansson

Personal från Dagcenter har varit på mat-

kurs, där de bl a har lärt sig att laga bra, 

snabb och hälsosam mat efter enkla re-

cept. I kursen ingick också näringslära, ur 

vilken idén om en utställning om socker i 

maten föddes. En utställning finns i kom-

munkontorets reception till den 30 juni. 

Vid invigningen av utställningen fanns 

också möjlighet att smaka på några nyttiga 

produkter, som hälsokakor och rödlöksmar-

Utställning om 
socker i vardagsmaten

melad. Produkter som också kommer att 

gå att köpa i Titta-in butiken i Forshaga.

Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se
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Med er hjälp har vi fått en mycket renare 

kommun. De Nationella Skräpplockarda-

garna som anordnas av Stiftelsen Håll Sve-

rige Rent, vill visa att varje person kan 

åstadkomma förändring genom en så enkel 

åtgärd som att plocka upp skräp. Det lång-

Rapport 
från Mölnbacka

Lisa Karlsson rapporterar från  skräpplock-

ardagen i Mölnbacka. Vi var ett 25-tal per-

soner som hjälptes åt att städa och röja i 

och runt Mölnbacka. Det blev mycket skräp 

som försvann från marken. Efter avslutad 

insats grillade vi korv och bröd. Kommunen 

lottade ut biobiljetter och 6 styck biljetter 

hamnade i Mölnbacka. Vi hade en mycket 

trevlig kväll i grannars sällskap och snyggt 

blev det.  
Anne Hellström

Informationsansvarig kommunteknik

Sörgårdens elever på Skivedsskolan i Fors-

haga har vunnit tredje pris i en ”pantame-

ratävling” som returpack i Norrköping har 

anordnat. Tävlingen var öppen för alla i 

hela landet. Drygt 200 bidrag hade skick-

ats in. Eleverna på Skivedskolan som delta-

git går i förskoleklass och årskurs 1 och 2. 

  

Tävlingen gick ut på att förstå vad som 

händer med burkar och flaskor som pantas 

och att utifrån den kunskapen bidra med 

något som handlar om just det kretslop-

pet. Eleverna har sett på filmen om Skurt, 

den handlar om vad som händer med det 

man pantar. Man har också pratat mycket 

och jobbat omkring kretsloppet. 

Forshagaelever trea i pantameratävling
  

Barnen har haft med sig burkar och flaskor 

hemifrån och gått till affären och pantat. 

Av pengarna, cirka 400 kronor, har barnen 

fått önska vad som skulle inhandlas till sko-

lan. Önskningarna var många och kostsam-

ma men det blev då bra diskussioner om 

vad 400 kronor räcker till. Det bestämdes 

att det skulle inhandlas saker till utelek, 

hinkar, spadar m.m. (givetvis tillverkat av 

flaskor som pantats och återanvänts). 

  

Vi har tillsammans gjort en ramsa och en 

sång vilket var vårt bidrag till tävlingen. 

Till sången spelades det på instrument som 

var gjorda av pantflaskor. Flaskorna hade 

pyntats med tyg, plastremsor, pärlor, pal-
Karin Norberg

Sörgården, Skivedsskolan

jetter m.m. och fyllts med ärtor, det blev 

en härlig och färggrann orkester. Vi spe-

lade in ramsan och sången på en dvd och 

skickade in vårt bidrag i april och i maj fick 

vi veta att det blev ett tredje pris vilket 

var gympapåsar till alla 45 eleverna och en 

glasscheck på 150 kronor. Barnen var över-

lyckliga! 

  

Första pris gick till Karlskrona och Malmö, 

det var en resa till Kolmården. 

Stort tack alla skräpplockare!

siktiga syftet är att förändra attityder och 

beteenden så att nedskräpningen minskar. 

I det arbetet kan vi alla delta. Så fortsätt 

plocka skräp!

Håll Forshaga Rent
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Sommarens evenemang Med reservation för ändringar. Fler evenemang hittar du på 
forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

7 juni Kl �6 Fotboll: Östra Deje IK-IF Kil 2, 
Östra Deje på Tallmovallen. 

8 juni Kl 10-12 Tipspromenad, Deje Skid-
stuga, Vuxna 20 kr, barn 10 kr

8 juni Kl 17 Bingo Tallmovallen, Östra Deje

8 juni Kl 18 Sommarkonsert i Nedre Ul-
leruds kyrka, Deje Forshaga manskör, Nedre 
Ulleruds kyrkokör och Rita Björkman - sång. 

8 juni Kl 10-14 Hemträdgårdens dag, Fors-
haga Servering av kaffe med dopp och glass 
kommer finnas, växtförsäljning, trädgårds-
relaterade företag på plats och mycket mer. 
Mer info. www.forshagahemtradgard.se

9 juni Kl 18 Barnvisans kväll i Nedre Ul-
leruds kyrka, Dejeskolan, Fyrbo. 

11 juni Kl 18.30 Blomstervandring i Möln-
backa Samling vid Bygdegården. Ledare: 
Gunnel Johansson & Erik Eriksson. Mer infor-
mation på tel. 054-87 45 05

�4 juni Kl �3-�7 Öppet hus på Övre Ul-
leruds Hembygdsgård Hembygdsgården 
öppnar portarna och visar upp ägorna, före-
målen och byggnaderna. 

14 juni Kl 9-17 ÖDIK Cup, Östra Deje Fot-
bollsturnering för flickor & pojkar -97, -98

�5 juni Kl �0-�� Tipspromenad, Deje Skid-
stuga. Vuxna 20 kr, barn 10 kr

�5 juni Kl �� Musikgudstjänst i Forshaga 
kyrka. Fyrhändigt piano med Gerdien Sahlin 
och Helena Stömberg

�5 juni Kl �7 Bingo, Forshaga Ängevi IP

15 juni Kl 18 Musik i Sommarkväll i Nedre 
Ulleruds kyrka, Deje Med Jonas Palsten 
trumpet, Clas Grumer - trumpet, Jan Sund-
qvist - piano

15 juni Kl. 9-14 ÖDIK Cup, Östra Deje Fot-
bollsturnering för flickor & pojkar -97, -98 

16-19 juni Kl 9-15:30 Dansläger i Kulturhu-
set, Deje Dansmix för dig under 13 år Tid: 
9-12 Ålder: 8-12år. Street, Hip-hop och Jazz 
för dig +13år Tid: 12.30-15.30 Ålder: +13 år 
Kostnad: 375 kr 

16-27 juni Kl 9-12.15 Fotbollsskolan Deje på 
Älvkroksvallen

18 juni Kl 18.30 Fotboll: Östra Deje IK - IFK 
Väse, Östra Deje Herrar, div 6 på Tallmoval-
len

20 juni Kl 13 Midsommarfirande på 
Forshaga Hembygdsgård. Vi klär och reser 
midsommarstången. Ringlekar för barn mm. I 
Skifwegården serveras sill-lunch kl 12-14 och 
på Logen finns det kaffeservering.

�� juni Kl �� Ekumenisk gudstjänst på Lo-
gen vid Forshaga Hembygdsgård med Jaana 
Pollari-Lindström

�� juni Kl �5 Friluftsgudstjänst, Bäckelid
Hos Maja Henriksson, Bäckelid. Medtag kaf-
fekorg. Arr. Ulleruds församling

�� juni Kl �� Friluftsgudstjänst, Deje Skid-
stuga. George Rydh, Hans Lind – dragspel. 
Medtag kaffekorg. Arr. Ulleruds församling

�� juni Kl �7 Bingo, Tallmovallen, Östra Deje

�3 juni Kl �4-�0 Öppningsdag av Butorps 
sommarcafé. Gå tipspromenad (start vid 
caféet under dagen). Smaka på sommarens 
caféerbjudanden. Mer info: www.butorp.se.

23 juni Kl 19 Bingo, Forshaga Ängevi IP. 

25-29 juni Fotbollsskola 2008, Östra Deje
Landslagets Fotbollsskola för alla barn i alla 
åldrar på Östra Deje IK. Anmälan på www.
landslagetsfotbollsskola.se. Arr. ÖDIK

27-29 juni Tina Flognmans handbollsskola 
Forshaga Forshaga Handbollklubb inbjuder 
flickor och pojkar födda 93 - 98 för delta-
gande i Tina Flognmans handbollsskola 2008. 
www.forshagahandboll.se 

28-29 juni Kl 9-17 Kattutställning på Ängevi 
Ishall En utställning med ca 400 katter av 
över 20 raser på plats varje dag. Försäljning 
och cafeteria. Arr. Värmlands kattklubb 

29 juni Kl 17 Bingo, Forshaga Ängevi IP

30 juni Kl 19 Fotboll: Östra Deje IK - Qbik 
93, Östra Deje Damer, div 5 på Tallmovallen

2 juli Kl 18 Transporter på Klarälven, 
Dyvelstens Flottningsmuseum. Föredrag av 
författaren Bengt Stjernlöf.

2 juli Kl 19-21 Sångkväll på Butorps som-
marcafé. Sångkväll Övre Ulleruds kyrkokör. 

6 juli Kl �7 Bingo Tallmovallen, Östra Deje

7 juli Kl 19 Bingo Forshaga Ängevi IP

�3 juli Kl �5 Friluftsgudstjänst, Edeby Hem-
bygdsgården Kaffeservering. 

�3 juli Kl �7 Bingo, Forshaga Ängevi IP

�4-�0 juli Golfvecka i Dömle

�6 juli Kl �6 Kaninhoppningstävling, Bu-
torps sommarcafé

16 juli Kl 18 Föredrag på Dyvelstens 
flottningsmuseum, Forshaga ”Det huvud-
lösa liket i Kyrkviken - och andra mordgåtor 
i Värmland med Patric Hamsch, journalist 
på SVT. På fritiden forskar han i Värmlands 
olösta mord. 

19 juli Kl 12-18 Barnens Dag på Butorps 
sommarcafé. Ansiktsmålning, ponnyridning 
och luftgevärsskytte är några av aktivite-
terna. 

�0 juli Kl �� Musikgudstjänst i Forshaga 
kyrka. Enkel mässa med ”Andligt i jazz 
och folkton” med Åsa Tåhlin-sång och Albin 
Fronczaks- piano.

�0 juli Kl �7 Bingo Tallmovallen, Östra Deje

21 juli Kl 19 Bingo Forshaga Ängevi IP

25 juli Kl 18 Bröderna Öjeberget på Butorps 
sommarcafé

�7 juli Kl �4 Barnteater i Forshaga Folkets 
Park, ”Rut & Knut”

�7 juli Kl �7 Bingo, Forshaga Ängevi IP

27 juli Kl 17-19 Fisketävling i mete vid Åst-
järn, Butorp Tävlingen startar 17. Anmälan: 
Butorps ordenshus ca. kl. 16. Klasserna herr, 
dam och junior. Spölängd max 6 m, toppknu-
tet, endast mask 

28 juli - 1 augusti Forshaga Kammarmusik-
dagar. Fler konserter, fler artister, mer kam-
marmusik! Marika Lagercrantz, Kungsbacka 
Pianotrio, Göran Söllscher, Hans Mosesson, 
Lars Bjornkjaer, Katrine Gislinge, Ida-Falk 
Winland m.fl. Allt om festivalen på www.
forshaga.se/kammarmusikdagar. Invignings-
konserten sker i Ö Ulleruds kyrka kl 19:30

1 augusti Kl 19-22 Musikafton med Staffan 
Stridsberg, Butorp Staffan Stridsberg under-
håller, känd från Fame factory. Spelar bland 
annat country, rock och irländska låtar. 

� augusti Butorpshoppet. Banhoppträning, 
4 klasser med enkla banor för häst och 
ponny. Mer info: www.butorp.se

� augusti Verkstaden brinner - smide och 
knivar. Utställning på Dyvelstens flottnings-
museum. 

3 augusti Kl �7 Bingo Tallmovallen, Östra Deje

4-15 augusti 10-14 HK Brukspöjkera Hand-
bollsläger, Deje HK Brukspôjkera inbjuder 
ungdomar födda -93-01 till sommarläger i 
handboll.  Mer info: kansliet 0552-120 55. 
Anmälan senast 15 juni. Först till kvarn 

Utställningar
�6 maj - �7 juni Enligt caféets öppettider
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga
Akvarell av Valmai Backlund från Östra Deje.

7 juni - �5 augusti Kl �0-�5 varje dag
Sommarsalen på BTL, Forshaga
Konst- och hantverksutställning i Stora Salen 
på B.T.L. Även föreläsningar, sång och musik.

6 juni Kl 15.30 Nationaldagsfirande, Fors-
haga Hembygdsgård. Med tal av Sven-Ove 
Svensson och medverkan av Dejefors musik-
kår och Forshaga Manskör. 
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4 augusti Kl 19 Bingo, Forshaga Ängevi IP

6 augusti Kl 19-21 Musik med Deje drag-
spelsklubb, Butorps sommarcafé

8 augusti Kl 19 Kôlbullekväll i Edeby. Vid 
färjeläget. Samling vid Klarälvens strand. 
Kolbullegrillning, musik och historieberät-
tande. Info: 0552-108 03. Arr. Övre Ulleruds 
Hembygdsförening

10 augusti Från Kl 11 Hembygdens dag, Deje
Nedre Ulleruds Hembygdsgård i Deje. Fri-
luftsgudtjänst, visning av muséet, kaffeser-
vering, lotterier m.m. Arr. Nedre Ulleruds 
Hembygdsförening

�0 augusti Kl �� Friluftsgudstjänst, Deje
Hembygdsgården, Deje. Kaffeservering. Arr. 
Ulleruds församling

10 augusti Kl 13-18 Svampskola på Butorps 
sommarcafé. Med Monica Svensson, där vi 
förutom svampskolan går ut och plockar 
svampen för att senare tillaga den. 

�0 augusti Kl �7 Bingo, Forshaga Ängevi IP

�5 augusti Kl ��-0� Dans till Torgny Melins, 
Forshaga Folkets Park. Arr. Karavanen

�6 augusti Barnens dag på Dyvelstens 
flottningsmuseum i samarbete med Forshaga 
kommun. 

�7 augusti Kl �7 Bingo Tallmovallen, Östra Deje

17 augusti Kl 9-15 Dressyrtävling på 
Bergsgården, Forshaga/Skived Tävling på 
utebanan vid stallet. 

�3-�4 augusti Kl ��-�7 Utställnings-och 
hantverksdagar på Forshaga Hembygdsgård 
Utställningsdagar med konst och hantverk. 
Bland utställarna märks glaskonstnär Gunilla 
Kihlgren från Stockholm, men uppväxt i 
Forshaga. I Skifwegården serveras kaffe med 
stort gammaldags kakbord.

�3 augusti Kl. �4 Barnteater i Forshaga 
Folkets Park ”Long kalsong”. 

�4 augusti Kl �7 Bingo, Forshaga Ängevi IP

29 augusti Kl 19 Bio i Kulturhuset i Deje 
Folkets hus: Arn 2

3� augusti Kl �7 Bingo Tallmovallen, Östra Deje

Evenemangen är hämtade från evene-
mangskalendern på forshaga.se. 

Lång väg hem
Ishmael Beah

En helt unik historia och en direkt ögonvittnesskildring 

ur en barnsoldats liv.Ishmael Beahs berättelse lämnar 

ingen oberörd.

Mamma, mormor och jag
Kim Kärnfalk

Kim växte upp i ett miljonprogramsområde i Uddeval-

la. Någon pappa fanns oftast inte närvarande, hennes 

mamma kämpade för att få vardagen att gå ihop och 

mormor blev Kims fasta punkt i tillvaron. Att ta sig 

från Uddevalla, bli ”upptäckt” och komma ut som bi-

sexuell har inte varit lätt. Här berättar Kim öppet och 

osentimentalt om sin uppväxt, tiden i Bert Karlssons 

stall och om att komma ut och hitta hem.

Finnes: Agnes
Önskas: Bästis
Thomas Halling

Agnes har precis fyllt elva. Hon har en egen hund, och 

en egen bästis som också har en hund. Tillsammans 

planerar de en massa kul saker. Inget blir som de tänkt 

sig.

Mormors lilla kråka i tvättstugan
Björn Bergenholtz

Liten och kaxig, kraxig och flaxig: Mormors lilla kråka 

Det har blivit dags att tvätta! Kråkan hjälper till med 

detta. Men tvätta är väl inget skoj? Kråkor vill ha stim 

och stoj!

Boktips från biblioteket
Besök Dejes och Forshagas bibliotek i sommar och låna hem en rik-
tigt god bok över semestern.  På våra bibliotek kan du låna böcker, 
cd-skivor, tidskrifter, kassettböcker, talböcker, böcker på cd, språk-
kurser - du kan släktforska, läsa dagstidningar, hyra videofilm m m. 
Vi har datorer där du kan surfa på Internet eller slå i uppslagsverk. 

Forshaga

Måndag 10.00 – 14.00
Tisdag 10.00 – 14.00
Onsdag 14.00 – 19.00
Torsdag  10.00 – 14.00
Fredag 10.00 – 14.00

Forshaga och Deje biblioteks öppettider i sommar
9 juni – 15 augusti

Deje

Måndag 14.00 – 19.00
Tisdag Stängt
Onsdag 10.00 – 14.00
Torsdag Stängt
Fredag 10.00 – 14.00

OBS! V. 28 t o m V.33, 7 

juli–15 augusti helt stängt 

i Deje
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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”. Hen-
nes besök aviseras alltid, både av BVC och kommunledningskontoret. Till den nya familjemedlemmen har hon blommor och forshaganallen 
Älvis.

Alva Johansson Celine Al AtabiAlfred Andersson Räftegård

Edwin Severin Elias HugossonEdvin Jonsson

Jakob Edman Kerstin GustafssonFelix Bergqvist
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Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sista sidan

Klara Hagwall Linus ThorénKevin Ahlström

Lukas Owesten Marcus HagmanLouise Simonsson

Nelli Jansson Nora LindbergMarkus Bylock

Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla nyfödda och deras familjer som ”en guldkant på sitt politiska uppdrag”. Hen-
nes besök aviseras alltid, både av BVC och kommunledningskontoret. Till den nya familjemedlemmen har hon blommor och forshaganallen 
Älvis.
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Vecka: �3
Mån: Blodpudding/pot.bullar, sylt 

Tis: Fiskburgare, potatismos, dressing

Ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt

Tors: Stek, bearnaisesås, potatis 

Fre: Nationaldagen

Vecka: �4
Mån: Köttfärsbiffar, sås, potatis 

Tis: Panerad sej, filsås, potatis 

Ons: Kycklingfilé, potatissallad

Tors: Korv, potatismos

Fre: Skolavslutning

Vegetarisk varmrätt serveras dagligen i skolans matsalar

Till varje måltid serveras salladsbuffé, 
mjölk, hårt bröd och smör.

Skollunch Deje & Forshaga

-Med reservation för eventuella ändringar-

Vecka �3
Mån: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm, mjölk

Tis: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa

Ons: Kåldolmar, sås, potatis, lingon. Färsk frukt

Tors: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker. Päronkräm m mjölk

Fre: Helgmatsedel

Lör: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor m grädde

Sön: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås

Vecka �4
Mån: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Soppa
Tis: Stekt salt sill, löksås, pot, rårivna morötter. Fruktcocktail

Ons: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker. Färsk frukt
Tors: Kött- och grönsakssoppa. Våfflor med sylt och grädde

Fre: Korvrätt, potatis, bönor. Kräm med mjölk
Lör: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Sön: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng m grädde

Vecka �5
Mån: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.

Tis: Biff a la  Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm.

Ons: Fiskarens festgratäng alt.Dragon, potatis, ärter. Ananaskompott.

Tors: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt

Fre: Helgmatsedel

Lör: Helgmatsedel

Sön: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp

Vecka �6
Mån: Värmlandskorv/Köttkorv, pot.mos, grönsaker. Hallonkräm

Tis: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa

Ons: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk

Tors: Blomkål, skinksås, potatis. Banan

Fre: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis. Banan

Lör: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker. Glass med bär

Sön: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka �7
Mån: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, pot., gröns. Nyp.soppa/grädde

Tis: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk

Ons: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt

Tors: Vårsoppa. Fruktkaka, vaniljsås 

Fre: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa

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

Sön: Kycklingfilé, sås, pot, broccoli. Päron m. vaniljsås el. grädde      

Vecka 28
Mån: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk

Tis: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa

Ons: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt

Tors: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm med mjölk

Fre: Inkokt lax, dillmajonnäs, pot, ärter. Glass m jordgubbar

Lör: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker. Rulltårtsbakelse

Sön: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage 

Vecka 29
Mån: Stekt fläsk,löksås, potatis. Soppa

Tis: Stekt fisk, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt

Ons: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk

Tors: Köttsoppa. Äppelkaka, vaniljsås

Fre: Fylld lunchkorv, pot.mos, grönsaker. Apelsinsoppa m. banan

Lör: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk

Sön: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 30 (se matsedel vecka 23)

Fre: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa.

Vecka 3� (se matsedel vecka 24)

Vecka 3� (se matsedel vecka 25)

Fre: Lunchkorv, senapsås, potatis, grönsaker. Soppa

Lör: Strömmingslåda, pot.mos, rårivna morötter. Äppel/kanelkräm 

m. mjölk

Vecka 33 (se matsedel vecka 26)

Vecka 34 (se matsedel vecka 27)

Vecka 35 (se matsedel vecka 28)

Vecka 36
Mån: Värmlandskorv/köttkorv, pot.mos, grönsaker. Hallonkräm
Tis: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Ons: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Tors: Stekt fläsk,raggmunk, lingon. Aprikosoppa
Fre: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis. Banan
Lör: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Sön: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde
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Din åsikt

Ny motorcykel-
tradition i Deje?

Helena Andersson från Deje rapporte-

rar att den 26 april fick Deje besök av 

Harley klubben HOG (Harley Davidsson 

owners club) som valde att avsluta sin 

klubbträff på Cafet vid torget.

Just denna dag sken solen och det var 

en fröjd att se alla de fina motorcyklar-

na stå uppradade. Detta kommer för-

hoppningsvis bli en årlig tradition och 

visst är det ett säkert vårtecken.......

Vi vill gärna veta vad du tycker om Forshaga kommun. Lämna förslag eller synpunkter, ris eller ros

Datum:....................................

Förslag, synpunkt, ris, ros:

Personalens bemötande (ringa in ett svarsalternativ):

Mycket bra  Bra  Dåligt

Personalens kunskaper (ringa in ett svarsalternativ):

Mycket bra  Bra  Dåligt

Detta vill jag ha sagt i detta sammanhang:...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Kontakta mig:  Ja  Nej

Namn: ..............................................................Tel: ............................

Du kan posta din åsikt portofritt.
Lägg talongen i ett kuvert med adress:

FRISVAR
Knr 6500 180 001
Forshaga kommun
Kommunledningskontor/Din åsikt
Box 93
667 �0 Forshaga

Tillgänglighetsguide nu tillgänglig

Malin Eriksson
Informatör

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

Nu har projektet mynnat ut i en tillgäng-

lighetsguide. Det är den första tillgänglig-

hetsguiden som tagits fram för Forshaga. 

Syftet med guiden är att informera invå-

nare och besökare om tillgängligheten 

till offentliga lokaler. Matvarubutiker, ca-

féer, restauranger, idrottsanläggningar, 

hembygdsgårdar, kyrkor, och kommunala 

fastigheter såsom bibliotek och simhall är 

exempel på lokaler som undersökts. Gui-

den gör inte anspråk på att vara heltäck-

ande och är tänkt att revideras och utökas 

med jämna mellanrum. Projektet är ett 

samarbete mellan Forshaga kommun och 

Kommunala rådet för personer med funk-

tionshinder, (KPRF) och inventeringen har 

främst avsett rörelsehindrade. 

– Med guiden får vi nu samlad kunskap om 

hur det ser ut i kommunen, hur man med 

kunskapen kan gå vidare, uppmärksamma 

och avvärja hinder som kan betyda mycket 

för enskild person, säger Lena Nihlzon som 

jobbat med uppdraget. Guiden visar en 

nulägesbeskrivning över tillgängligheten 

till kommunens service, offentliga miljöer 

främst (för funktionshindrade med rörelse-

hinder) inventerat med tanke på rörelse-

hindrade. 

Här kan du hämta guiden: Forshaga kom-

munkontor, LSS-enheten, Esplanaden 3, 

Forshaga, biblioteken i Deje och Forshaga 

samt vid turistbyrån. Finns också att ladda 

hem från kommunens webbplats.

Kommunens offentliga lokaler har inventerats huruvida dessa är han-
dikappanpassade eller inte. Detta eftersom FN:s standardregler säger 
att alla kommuner ska vara handikappanpassade före år �0�0. 
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Tindra Eriksson Wille Vinborg Axelsson

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 20-21

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.

Thindra Gustafson

Oscar Bill Siri Backfält

Greta Bengtsson - 
pigg �00-åring
Fredagen den 25 april fyllde Greta Bengtsson 

100 år. Hon har bott och arbetat i Olsäter. Ar-

betena har bland annat varit på telestationen 

i Olsäter samt skolbespisningen på Olsäters-

skolan. Numera bor hon på Ullerudsgården i 

Deje. Dagen firades på Ullerudsgården med 

släkt och vänner till sång och musik. Det var 

många som ville uppvakta Greta, eller Mar-

gareta som hon egentligen heter. Social- och 

omsorgsnämndens ordförande Kenneth Eriks-

son lämnade över en blomsterkorg till födel-

sedagsbarnet.
Malin Eriksson

Informatör


