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Du måste söka andra former av bidrag i 

första hand, exempelvis pension, bidrags-

förskott, bostadsbidrag. Pengar på bank, 

obligationer eller annat kapitalinnehav, 

exempelvis bil eller båt är som regel ett 

hinder för att du ska kunna få försörjnings-

stöd. Då du gör ansökan ska alltid sådana 

tillgångar redovisas.

Försörjningsstöd ges inte till skulder så-

som kontokortsskulder, privata lån, böter, 

banklån, avbetalningsköp m.m. 

Om du är arbetslös måste du stå till arbets-

marknadens förfogande och du är skyldig 

att mycket aktivt försöka skaffa dig ett ar-

bete för att på så vis visa dig beredd att bli 

självförsörjande så snart som möjligt. Du 

är också skyldig att ta ett anvisat arbete. 

Information om försörjningsstöd

Du måste kunna styrka dina uppgif-
ter  Ofullständiga uppgifter, avsaknad av 

kvitton och andra verifikationer leder till 

förlängd handläggningstid alternativt att 

ansökan avslås på grund av ofullständiga 

uppgifter. I samband med din ansökan sker 

kontroll mot Försäkringskassan, Bilregistret 

och i förekommande fall Företagsregistret. 

Har du fysiska eller psykiska hinder i någon 

form ska dessa styrkas med läkarintyg.

Boka tid hos en socialsekreterare
Tidsbeställning görs hos socialsekreterare 

på telefon 054-17 20 00 mån-fre 08.15-

09.30.

Var ute i god tid då vi har en väntetid på 

ca tre veckor.

Förutsättningarna för försörjningsstöd och 

hur ansökningar handläggs framgår i en 

broschyr som du kan hämta i socialkonto-

rets reception. I den kan du också läsa om 

riksnormens storlek. 

Mer information 
om försörjningsstöd

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida:
www.socialstyrelsen.se

Det här är information till dig som kan komma att behöva försörjningsstöd/ekonomiskt bi-
stånd. Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt att få försörjningsstöd under vissa förutsättningar.

Eva-Lotta Trüschel
Vik. IFO-chef
054-17 20 15

eva-lotta.truschel@forshaga.se

Sedan januari i år har Anders Lagerqvist 

ett uppdrag som utvecklingsledare för den 

kommunala musikskolan i Forshaga. Han 

har under våren undersökt strukturen på 

skolan och gjort en behovsöversikt. Från 

och med i höst kommer de första föränd-

ringarna att ske.

– Vi anställer lärare för såväl gitarr och pia-

no. En annan nyhet är att vi i samarbete 

med ABF kommer att kunna erbjuda gitarr-

undervisning, säger Anders Lagerqvist.

Förutom nyanställningar av musiklärare 

kommer fler instrument att introduceras i 

musikskolan. Det kommer också blir mer 

samspel och musicerande i grupp.

– Antalet konserttillfällen kommer att öka 

då vi ser att det stärker barnens självför-

troende, vi kommer också att erbjuda kon-

serter där lärarna själva uppträder. Sam-

arbetet med Värmlandsoperan fortsätter 

också, berättar Anders Lagerqvist.

Fler lärare och fler 
instrument är musikskolans melodi

Forshaga kommun har satsat en miljon kro-

nor på musikskolan i år. Den politiska viljan 

är dock att satsa ännu mer.

– Nu gör vi ett omtag som följd av 1990-

talets nedskärningar inom musikskolan. Nu 

inser vi vad en bra musikskola och estetis-

ka lärandeprocesser innebär och detta är 

ett led i arbetet att vara en barnkommun, 

säger Angelica Rage, kommunalråd. Vi tror 

också att Anders är rätt person att forma 

vår musikskola. Dels på grund av hans kon-

taktnät, dels på grund av att han själv är 

sprungen ur vår musikskola.

Idag sker barnens första möte med musik-

skolan genom orkesterklasser i årskurs tre. 

Efter en termin har eleven möjlighet att 

välja ett instrument att vidareutveckla sig 

i. Idag har 140 elever individuell undervis-

ning men målet är att det ska finnas 200 

platser.

– Det är ett stort tryck på en del instru-

ment, till exempel piano och gitarr. Att 

möta den stora efterfrågan av gitarrunder-

visning ska bli jättekul, men inledningsvis 

startar vi i liten skala med åtta platser, sä-

ger Anders Lagerqvist.

Fakta:

Vill man börja som elev på musiksko-
lan ringer man till expeditionen och 
anmäler sig. (054-�7 22 69) Då får 
man en blankett hemskickad där man 
fyller i vad man vill spela.

Dessa instrument kan eleverna välja 
bland: Gitarr, piano, sång, bleckblås 
(klarinett, saxofon, trumpet, trom-
bon, horn), stråkinstrument (cello, 
fiol, altfiol) och slagverk

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Forshaga kommuns tidning läses in på 
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1 februari
2 mars
3 maj
4 juni
5 september
6 oktober
7 november
8 december

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

13-14 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
9-10 okt
13-14 nov
18-19 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Mattias Göthberg, Malin Eriksson
Informatörer

054-17 20 10, 054-17 22 28
kontakten@forshaga.se

Utgivningsplan 2008

Hanna och Julia har haft ett så kallat drömsommarjobb i vår kommun. 

(Läs mer om det på sidan 5.) De har under tre veckor undersökt vad ett 

antal besökare tycker om vår kommun. Jag har läst deras rapport. Kom-

munen får ris men mest rosor! 

Vad behöver bli bättre enligt rapporten? Fortfarande behöver vi bli fler som 

håller efter glaskrossare och några få bråkstakar. Fortfarande saknas aktiviteter 

under sommaren. Detta ska kommunledning och kommunanställda ta tag i men det går inte 

utan din hjälp.

Du kan fortsätta tipsa Ungdomscentrum och polisen om skadegörelse och du kan hjälpa till 

att städa i ditt närområde. Det är renare i vår kommun än i många andra. Tack alla ni som 

hjälper till! Barn och unga och för all del vuxna som stjäl, förstör och stör har givetvis egna 

problem. Det är vi vuxna som bär ansvaret. ”Som man sår får man skörda”.

Under hösten kommer kommunanställda att jobba ännu tätare samman för att stötta upp 

familjer som inte fungerar. Du kan som granne, vän och anhörig också hjälpa till.

Nästa sommar hoppas jag att kommunen kan erbjuda fler aktiviteter. Vem vill till exempel 

förmera sin verksamhet med en minigolfbana i Forshaga tätort? Vilka föreningar skulle 

kunna ställa upp med aktiviteter under juli nästa sommar? Har du andra tips som andra 

skulle kunna ha glädje av nästa sommar?

Efter en lång sommar kan jag åter konstatera; sensommaren och hösten är redan fylld av 

nya uppgifter som ska göra Forshaga ännu lite attraktivare!

Efter gemensam upphandling med Kils kommun blev det i mitten av augusti klart med ett 

nytt tryckeri. Tryckeri AB Knappen heter företaget som kommer att trycka Kontakten från 

och med nästa nummer. I samband med att vi byter tryckeri byter vi också distributör (i 

alla fall delvis). Posten, som idag sköter delar av utdelningen, kommer framöver att sköta 

all utdelning av tidningen, både till hushåll och företag. 

Om du inte skulle få din tidning
Då postnummer och kommungränser inte helt sammanfaller, och trots våra efterforskningar 

för manuellt utskick, kan något enstaka hushåll bli utan kommuntidning. Om så skulle vara 

fallet, och du inte får någon tidning i oktober (utdelning 9-10 oktober) meddela oss detta 

(kontaktuppgifter nedan) så ska vi se till att distributionen fortsättningsvis når fram.

Kontakten byter tryckeri och distributör
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I slutet av juli var det dags för tredje året för Forshaga Kam-

marmusikdagar. Den värmländska festivalen har för varje år bred-

dats och förlängts. I år var den fem dagar och innehöll totalt åtta 

konserter. Ett flertal artister hade bjudits in för att medverka 

och bland dem fanns Kungsbacka Piano Trio, Göran Söllscher, Lars 

Björnkjaer, Katrine Gislinge m.fl. Givetsvis spelade också evene-

mangets konstnärliga ledare Per Öman och Anders Lagerqvist. 

Det var strax före sommarlovet som det historiska fyndet gjordes. En elev på skolan stack 

in sin arm i en öppning i husgrunden på Skivedskolan huvudbyggnad. Det han fann var 

en framsida av Nya Wermlandstidningen, daterad 31 december, 1945. På sidan kan man 

bland annat läsa om en seriepremiär i ishockey mellan Skived och Färjestad som spelas 

på Skiveds skolplan kl 17 på nyårsdagen. Det annonseras också om Sylvesterbal, nyårsva-

kor samt att NWT:s expedition stänger kl 15. Skolan har nu ramat in sidan och hängt upp 

den på väggen. En större version av bilden hittar du på forshaga.se.

Tidningsklipp från �945 
hittat under Skivedsskolan

Bra drag 
i Forshagaforsen

Den här sommaren har fisket i Forshaga-

forsen varit mycket bra. Bland annat no-

terades att 90 fiskar fångades under juni 

månad, jämfört med juni förra året då 

37 st fångades. I juli lyckades också en 

fiskare fånga inte mindre än 12 laxar.

Medelvikten för upptagen fisk har också 

varit bra. Denna situation leder ju också 

till att antalet fiskare ökat. En naturlig 

effekt, då många håller koll via hemsi-

dan och bokar de ser att fisket är bra. 

– Jag tror även att vår medverkan i pro-

grammet Fiskedrag på TV4+ har haft en 

inverkan då vi får besökare som aldrig 

varit här förut, säger Simon Wallner, 

sportfiskevärd på Forshagaforsens Sport-

fiskecenter. 

Stjärnspäckad kammarmusikfestival
Varje år har en skådespelare bjudits in för att recitera mellan 

musikstyckena. I år var det Marika Lagercrantz som läste texter 

av Göran Tunström och Hans Mosesson som läste Tranströmer. På 

www.forshaga.se/kammarmusikdagar kan du se fler bilder.

Malin Eriksson
Informatör

Malin Eriksson
Informatör

Malin Eriksson
Informatör
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Idén till sommarjobbet fick Julia och Han-

na av deras musiklärare Christer Halvars-

son. Tillsammans med handledaren Gunnar 

Ström från Studieförbundet Vuxenskolan 

gjordes en plan för arbetet upp. Arbetet 

skulle resultera i en broschyr, där män-

niskor som inte bor i kommunen tycker 

till om Forshaga. De sökte upp platser där 

turistande människor förväntas finnas som 

vandrarhem, turistbyrå, caféer, etc, där 

intervjuer gjordes. En del dagar blev det 

mycket att göra, en del dagar lite mindre. 

Efter varje intervju sammanfattades vad 

som sagts, och plitades ned på datorn. In-

tresset för att skriva och att träffa männis-

kor var avgörande faktorer då de sökte sitt 

sommarjobb, berättar Hanna. Att anpassa 

sig efter vem man pratar med var nog den 

största lärdom jag gjorde av jobbet, fort-

sätter hon. 

Framtida journalistdrömmar är det dock 

ingen av tjejerna som har. Jag har sökt 

teater i första hand, och Hanna vill bli fri-

Drömsommarjobbet 
”Och hur var Forshaga?”

sör, berättar Julia. På frågan om de kan 

rekommendera liknande sommarjobb till 

ungdomar nästa år blir svaret från de båda 

ett självklart Ja!

Vad tyckte då människor om Forshaga? 
De allra flesta var positiva till kommunen. 

Några citat: ”Campingen är så ren och fin”, 

”vi är här för fiskets skull”, ”ren och fin 

miljö”, ”gammal stil”. Läs hela rapporten 

Och hur var Forshaga? på vår webbplats 

www.forshaga.se.
Mattias Göthberg

Informatör
054-17 20 10

mattias.gothberg@forshaga.se

Kommunen hade även i år drömsommarjobbare. I år var det nya intressanta drömjobb 

som inspirerade våra unga, några exempel var ridläger och fotoutställning. Fotoutställ-

ningen anordnades av Beatrice Olsson, Deje. Hennes drömsommarjobb var att fota runt 

om i kommunen, för att sedan framkalla korten och göra en utställning. Utställningen 

gjordes på ett café i Deje. Jobbet varade likt kommunens andra sommarjobb i tre veck-

or. Tack alla ni för ett bra jobb i sommar, alltid lika härligt att se så många ansvarsfulla 

och påhittiga ungdomar! Tack också till alla er som varit delaktiga i att göra drömsom-

marjobbarnas idé till verklighet, företag, föreningar och privatpersoner!

Drömsommarjobbet 
där idé blir verklighet 

Linda Olson
Ungdomscentrum

Under sommarlovets tre första veckor jobbade Julia Axelsson 
och Hanna Johansson som journalister.

Beatrice Olsson från Deje hade 
drömsommarjobb i form av ett 
fotoprojekt och gjorde en ut-
ställning av sina alster.

Joachim Aude 
0730-48 28 34

joachim.aude@forshaga.se

Linda Olson 
070-316 28 88

linda.olson@forshaga.se

Tredje omgång-
en av föräldra-
stödsutbildning-
en KOMET
Har du barn i åldern 3-11 år och 

vill förbättra din relation till bar-

net samt minska konflikter och 

bråk? Då är du varmt välkommen 

till vår tredje omgång av KOMET-

utbildning som startar tisdagen 

den 2� september kl �7. 

Vi träffas i grupp vilken kom-

mer att bestå av föräldrar till 6 

st barn samt två gruppledare, vi 

kommer att träffas under 11 tis-

dagkvällar mellan 17-19:30. 

Du får konkreta förslag på öv-

ningar som du kommer att pröva 

i hemmet mellan träffarna. Träf-

farna bygger på aktivt delta-

gande och innehåller exempel på 

diskussioner och idéer på hur du 

kan bemöta ditt barn.

Träff �:
Samvaro och uppmärksamhet

Träff 2:
Förberedelser och uppmaningar 

Träff �:
Beröm

Träff 4: 
Ormen

Träff  5:
Uppföljning av Ormen

Träff 6:
Enskild träff

Träff  7:
Välj strider

Träff  8:
Regler

Träff  9:
Nödbroms

Träff �0:
Problemlösning och insyn

Träff ��:
Framtidsplaner  

Läs mer på 
www.kometprogrammet.se

Verkar det intressant? Ring eller 

maila oss. Sista anmälningsdag är 

12 september 2008 
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Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

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

Biblioteket och ungdomarnas fritidsverksamhet i Kulturhuset har nu ”gift sig ” och 

klädhängarna är på plats! Entrén i huset har fått två ingångar, gemensam reception, 

ett uppgraderat bibliotek och lilla scenen i ungdomarnas ”sitt och häng” är de första 

nyheterna man möter. Danshallen, serveringen och baren, som i första hand dispone-

ras av Deje Folkets hus-förening återstår ännu att fräscha upp innan hela huset kan 

tas i full användning.

Kulturhuset kommer att hålla öppet varje dag i veckan utom söndagar, de exakta 

tiderna är inte fastställda, men klart är att man stänger 21.30 på vardagskvällar och 

ytterligare två timmar senare fredags- och lördagskvällar!

”Värmlandsrummet”, ”Orienten”, ”Green room”, ”Röda rummet” och ”Lilla scenen” 

är på sätt och vis nya lokaler, som kan användas för släktforsning, mindre möten eller 

mindre framställningar och sagostunder.

Samarbetet med olika föreningar och studieförbund fortsätter som hittills med hopp 

om ytterligare utveckling. 

6500 besökare under första halvåret
Under sommaren har biografen visat filmer som Batman, Indiana Jones, Mamma Mia 

och vid invigningen  Arn 2. Besöksantalet har varit glädjande stort och ger inspiration 

till fortsättning under hösten. Programsättningen pågår! Under första knappa halvår-

et beräknas Kulturhuset haft ca 6 500 besökare. Vi hoppas nu att nyfikenheten på och 

intresset för det ombyggda huset skall locka ännu fler! De som jobbar i Kulturhuset är 

alla kulturinspiratörer, även om det bara är två som har den ”formella” titeln: Kristo-

fer Lecander , huvudansvarig för biblioteket och husets hemsida samt Anders Silling, 

som basar för bio- och filmverksamheten. Övriga är Karin Larsson, mångårig filialfö-

reståndare i biblioteket, som nu delar sin tid 

med biblioteket i Forshaga, Carina Berglind, 

som länge jobbat i ungdomsverksamheten 

samt husfrun på halvtid, Inger Stenström. 

Kulturhuset i 
Deje Folkets hus invigt

Den 20 maj gjorde några dagbarnvårdare i 

Deje sitt årliga besök i Mariebergsskogen 

tillsammans med sin 6-årsgrupp. Efter en 

rundtur hos alla djur och fåglar var det 

dags för linbanan och klätterställningarna. 

När matsäcken var uppäten besökte vi Na-

turrummet och guidades av Fredrik. Jät-

tekul! Vi avslutade med glass innan vi tog 

bussen hem. Tack Erik, Moa, Terez, Elin, 

Hanna, Albin och Maja-Lisa för en trevlig 

dag. Lycka till i förskolan. 

Dejes dagbarnvårdares 
avslutningsresa 
för 6-åringar

Gittan, GunBritt, Innez

Onsdagar och torsdagar kl 10-14 för barn 

0-6 år i vuxens sällskap. Vi leker, sjunger, 

ritar, målar och har trevligt tillsammans. 

Välkommen hälsar Kerstin och Sabile.

Öppen förskola på 
Familjecentrum

Kontakta Kulturhuset

Telefon till kulturhuset:
0552-446 60 eller 0552-446 6�
E-post: kulturhuset@forshaga.se

Spända av förväntan inför vår återkom-

mande Lisebergsresa, stiger närmare 100 

ungdomar från Deje och Forshaga upp före 

soluppgången för att roa sig på Liseberg 

en hel lördag i maj. Vi vill först och främst 

tacka våra frivilliga ledare samt alla ung-

domar för en mycket trevlig och skötsam 

dag. Det hade inte gått att genomföra 

detta evenemang så smärtfritt om inte 

alla hjälpt till med att hålla tider, osv. Lita 

på att det kommer att bli en ny resa om 

ett år igen!

Lisebergsresa med 
�00 ungdomar!

Joachim Aude, Linda Olson
Ungdomscentrum

Föreläsning med 
Johan Plate & Thomas Fogdö
Vad gör vi? Hur ska vi tänka? Hur kan jag bli bättre på att hantera 
situationer när det blåser emot? Det blir avstamp både i teori och 
praktik och åhöraren kastas mellan skratt och gråt i diskussioner 
hur Thomas olycka påverkade hans prestation men också hur en 
ganska knackig slalomkarriär vänds till succé och World Cup-vinst 
1993 i slalom.

Böcker till försäljning; Balansjakten 190 kr och Möta motstånd 45 kr 
(Endast kontant betalning)
Föreläsningen är kostnadsfri, och vi bjuder på frukt och vatten!

Datum:   2008-09-10
Tid:   10:00-13:00 eller 18.00-21.00
Plats:   Kulturhuset i Deje, Folkets Hus
Kostnad:  0 kr/person
Sista anm-dag:  2008-09-05
Bokning:  Ladda ner en anmälningsblankett från vår webb- 
  plats, www.forshaga.se. 
  Där kan du också boka online.
Frågor:   Anna Carlsson, SISU Idrottsutbildarna
  054-13 28 23, 070-946 63 23

Hjärtligt välkommen!
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Öppet 67 dagar, 335 timmar mitt i somma-

ren, vernissager, försäljning av hantverk, 

kaffe med dopp för alla, 15 ”events” med 

stor variation i ämnen: det är SommarSa-

len i ett nötskal. Årets försöksverksamhet 

kom till rätt snabbt och kunde genomföras 

med stöd av kommunens kultursatsning och 

sponsrande företag och organisationer. Ar-

rangör och initiativtagare är Studieförbun-

det Vuxenskolan.

Nära 600 personer har besökt SommarSa-

SommarSalen summeras
len. En hel del har sålts, men viktigare är 

att många duktiga kulturarbetare i kom-

munen fått en rejäl chans att visa vad de 

kan.

SommarSalen har också tagit emot ”gäst-

föreläsare” som bjudit på allt från munkar 

och nunnor i Ullerud (Willy Håkansson) och 

kriget om Norge som alla glömt (Sven-Åke 

Modin) till musikskolan som mötesplats 

(Ander Lagerqvist) och vad ikoner är (Ele-

na Zak). Musikaliska bidrag av Christoffer 

Löved, Eva-Lotta Karlsson Bäcker (på stora 

orgeln i B.T.L.) Håkan Engmalm. Med stor 

säkerhet har SommarSalen kommit för att 

stanna!
Gunnar Ström

Studieförbundet Vuxenskolan

Vår målsättning sedan många år är att minst 

80 % av eleverna efter avslutad simskola 

ska klara av att hoppa i bassängen, doppa 

huvudet och simma 10 m på mage och/el-

ler rygg. Alla får dessutom en genomgång 

av bad- båt- och isvett samt prova att an-

vända flytväst, livboj och kastlina. Detta 

för att vara väl förberedda för framtiden i 

att kunna rädda någon annans liv, och inte 

försätta sig själv i en farlig situation. 

Detta upplägg på simundervisning har vi 

tillämpat under många år i Forshaga kom-

mun, vilket har gett invånarna en unik 

möjlighet att framstå som en föregångare 

i Sverige när det gäller simkunnighet. Re-

geringen beslutade den 1 september 2007 

att alla ska ges möjlighet att kunna simma 

Vi är föregångare när det gäller simkunnighet

senast i år 5. Att kunna simma innebär att 

kunna falla i vattnet så att huvudet kom-

mer under, och därefter simma 200 meter i 

en följd varav minst 50 meter på rygg.

Årets simskola nådde väl upp till målsätt-

ningen. Vi märker dock, vilket många som 

jobbar med barn idag kan intyga, att det 

går trögare. Att träna bröstsim och ryggsim 

är ett utmärkt sätt att öva upp sin moto-

rik, vilket fler och fler barn behöver idag. 

All forskning pekar mot ett mer inaktivt liv 

bland barn och ungdomar vilket medför 

svårigheter vid inlärning, ökade sjukdoms-

risker mm. 

Detta kan vi motverka om vi ger våra barn 

en bra grund med en aktiv rörlig start där 

Annica Karlsson
Simhallsföreståndare Deje Simhall

0552-446 70 
annica.karlsson@forshaga.se

Under vårterminens sista månader genomfördes simskola i Deje simhall för kommunens alla sjuåringar, dvs de elever som gick i förskolan. 
Alla elever fick komma till simhallen under fyra veckor för att träna sin förmåga att vistas i och ta sig fram i vatten.

Antal elever �0 m 25 m 25 m djupt 200 m

Förskolan, 92 st 81,5 %

År 1, 142 st 93 %

År 3, 144 st 97,2 %

År 5, 140 st 95%

simning kan vara ett sätt. Vi hoppas att vi 

alla hjälps åt så att åtminstone barnen i 

Forshaga kommun kan fortsätta att ha 

denna goda start i livet.

Öppettider Deje Simhall:

Våra öppettider och prislistor för 
hösten hittar du på forshaga.se 
under Kultur & Fritid. 

Du kan också ringa vår telefonsva-
rare 0552-446 72. Välkommen! 

Statistik:
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Det finns många skillnader mellan oss här i 

Sverige och människorna i Mongoliet, som 

ni säkerligen förstår. Vi nämner några i den 

här texten, eftersom tiden tyvärr utplånar 

vissa minnen av hur det faktiskt var.

När vi första gången vandrade gatorna i 

huvudstaden Ulan Bator såg vi genast ett 

antal brunnslock som låg uppe. De ligger 

inte på av en väldigt enkel och tragisk an-

ledning; där bor de hemlösa barnen som 

ingen tagit hand om. När vi gick gatorna 

fram hände det att en liten kille, ofta inte 

äldre än fyra, fem år sprang fram för att 

försöka sälja tuggummi till oss, i ett försök 

att få lite pengar. 

Jag (Ida) gav inte honom pengar. Anledning-

en till det var att hans mamma, möjligtvis, 

satt på en trappa längre bort och rökte 

något som inte verkade vara en vanlig ci-

garett. Jag trodde inte att pengarna skulle 

gått till mat ändå, vid den anblicken.

Många skillnader fanns i vår relation mel-

lan vuxna och ungdomar, gentemot deras. 

Till exempel berättade en tjej att när hen-

nes pojkvän sover över får han inte dela 
Ida Lindquist

Simon Lindquist

I. Skillnader mellan oss människor

rum med henne, av respekt för de äldre. 

De säger sällan emot i en diskussion av 

samma anledning. För en svensk ungdom 

känns detta otänkbart; genom diskussion 

och olika åsikter lär man sig andras synsätt 

och att se saker ur andra vinklar, anser jag 

(Ida).

Deras sätt att se på relationer märktes 

också tydligt, direkt mot oss! När vi träffa-

de vissa män där var det ofta som de bara 

tog i hand med Jan, eftersom han är vuxen 

och man. Inte ens Simon och Robert, som 

var med, togs i hand alla gånger trots att 

de är killar. Jag som tjej upplevde det som 

väldigt frustrerande, då jag ser det som yt-

terst respektlöst att välja att inte ta någon 

i ett sällskap i hand.

Något som jag (Simon) lade märke till var 

att i butikerna stog mesta dels bara kvin-

nor och arbetade. Frågan är var männen 

höll hus. Då fick vi reda på att männen är 

ute och kör bil om dagarna. 

Vi besökte ’’Childrens camp’’, på kvällen 

fick svenska arbetsgruppen reda på att på 

natten skulle det bli jakt. KUL tänkte vi. 

Jag (Simon) och Robert ville verkligen följa 

med. Vi frågade och det fick vi. Ida och 

Carro ville också följa med ut så vi fråga-

de. Tydligen var det inte kvinno göra. Det 

var bara männen som fick jaga.

På kvällen började det regna när vi skulle 

iväg, Så Azaa (ledaren) och hans vän kom 

till mitt och Roberts rum och berättade att 

jakten var inställd pga dåligt väder. Så jag 

och robert gick till sängs. På morgonen låg 

det ett dött rådjur på en av bilarna. 

Vi stog som stora frågetecken. Då berät-

tade en av dem att ’’männen’’ hade åkt 

utan oss ’’pojkar’’. Så tydligen var det bara 

för äldre. Respekt löst att ljuga om någon 

sådan sak. 

Min (Simon) uppfattning av Mongoliets och 

Sveriges skillnader är gigantiska. Där måste 

man vara en stor och stark man och inte en 

pojke eller kvinna. Här i Sverige görs allt 

av både män och kvinnor. 

Forshagaungdomarnas 
resa till Mongoliet Två ledare från Ungdomscentrum och fyra ung-

domar reste i somras till Mongoliet där Forshaga 
kommun har vänorten Darkhan. Läs ungdomar-
nas reseskildringar ur olika perspektiv här.
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”Fyra ungdomar från Forshaga befinner sig 

just nu i kravallernas centrum i Mongoliets 

huvudstad Ulaan Baatar. De mår efter om-

ständigheterna bra.”

Media valde att förmedla detta tillsam-

mans med bilder av människor som kas-

tar sten. Men hur allvarlig var situationen 

egentligen?

Visst hade det varit uppror och människor 

hade skadats och några så allvarligt att de 

avlidit. Men vi då, vi ungdomar och våra le-

dare, vad märkte vi av kravallerna? Svaret 

på den frågan är att vi inte märkte av det 

så mycket. Vi anlände sent på kvällen till 

UB, som staden kallas i folkmun, och märk-

te då av det utegångsförbud som gällde. 

Taxibilarna vi åkte i fick åka en liten omväg 

till hotellet då trafiken i de centralaste de-

larna var avstängd. 

Mycket annat än det utegångsförbud som 

rådde mellan kl 22 och 09 märkte vi per-

sonligen inte av. Däremot hörde vi genom 

kontakter bl.a. att det inte fanns mycket 

kvar av det socialistiska högkvarteret. På 

hemvägen fick vi även höra att vissa hotell 

hade blivit evakuerade.

I Mongoliet vet alla om den traditionella 

dansen, musiken och kläder och därför 

kommer deras festival att vara unik. 

Hur många i Sverige dansar, sjunger och 

klär sig traditionellt mer än en gång per 

år (nationaldagen)? Deras festival kommer 

att trå för vänskap mellan alla ungdomar 

och vuxna, det är helt klockrent att ha i 

2. Oroligheterna i 
Mongoliet under be-
söket knappt märkbar

Robert Andersson

�. UKM-arbetet i Mongoliet

Parlamentsval i landet orsakade 
kravaller i huvudstaden Ulan Bator

Carolina Wesley

Deje vandrarhem har fått helt ny och fräsch inredning och har nu åter öppnat efter en 

omfattande renovering. Till det nuvarande läget flyttade vandrarhemmet i april, inn-

an dess låg det på andra sidan vägen men har bara varit i kommunens ägo i drygt ett 

år. Man insåg dock ganska snabbt efter flytten att det skulle krävas en ordentlig upp-

fräschning av rummen, som tidigare använts som föreningslokaler. Men nu finns det 

plats för åtta gäster i fem rum på övervåningen i den gamla herrgårdsbyggnaden.

Tanken med vandrarhemmet är att det så småningom ska övergå i privat regi, och det 

finns en del spekulanter på det. 

– Lite tomt kommer det att kännas när det är över, men det känns ändå roligt, och vi 

hoppas att det kommer en eldsjäl och tar över efter oss, säger Anita.

I närheten av det centralt placerade vandrarhemmet finns både minigolf, badhus, 

badstränder och radiomuseum. Det är gångavstånd till mataffärer och snabbmatstäl-

len och för den som vill finns det fantastiska fiskemöjligheter både i Klarälven och i 

sjöarna runt omkring Deje. 

Vandrarhemmet invigt

Mongoliet. De visade en affisch med alla 

idéer t.ex. alla som är med och i festival-

arbetet får en slips i Mongoliets färger (röd 

och blå) och alla deltagare får ett speciellt 

märke att ha på slipsen. 

Jag tror att om UKM-arbetsgruppen skulle 

få chansen att åka till Mongoliet igen så 

skulle nog de flesta från denna resa tack 

I Mongoliet har de verkligen satsat allt de har för att få en så bra festival 
som möjligt. Deras idéer är väldigt inspererande och jag tror de kommer 
locka mycket folk till festivalen. 

ja igen utan att tveka. Jag skulle i alla fall 

mer än gärna åka igen.

Deje Vandrarhem invigdes i juni och 
då tog många tillfället i akt att ta en 
titt i de nya lokalerna.

Julia Lokka
Informatörspraktikant
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Ina Johansson, Elisabeth Eklo
Jane Ullman, Ulf Stefansson

Rådrummet
Besöksadress: Kungsgatan 12

/Stora torget, Karlstad
Öppet: mån-fre kl 11-16
Tel.tid: mån-fre kl 13-16

Tel: 054-29 73 01, 054-29 73 04,
054-29 73 12, 054-29 73 02

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

Bli energi- och klimatsmart
Energirådgivningen ger dig värdefulla tips på hur du handlar klimatsmart för din hälsa och för miljön

Bertil Ahlin, 0554-�94 �2
Ulrika Thorén, 0554-�94 ��

Kåre Arvidsson, 0554-�9� 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

Det behöver inte vara dyrt att äta mer 

ekologisk och klimatsmart. Vi kan göra det 

genom att äta nyttigare och planera våra 

inköp och vår matlagning bättre. I Sverige 

lägger vi nästan halva vår matkostnad på 

”tomma” kalorier som t.ex. chips, läsk, 

vin och godis. Det är mat som leder till 

fetma och kärlsjukdomar 

och har litet eller obe-

fintligt näringsinnehåll. 

Vi kan också spara pengar 

genom att slänga mindre 

mat. All den mat vi kastar 

kostar pengar helt i onö-

dan. Varje år slängs det mer än 900 ton 

mat från hushållen i Sverige. I snitt slänger 

vi mat för cirka 5000 kronor per person 

och år. Mängden energi från det vi slänger 

i form av mat är så stor att den skulle räcka 

till energiförsörjningen åt en medelstor 

stad under ett år.

Att tänka på!
· Undvik att ta bilen till affären - de korta 

bilresorna orsakar de största utsläppen. Gå 

och cykla istället.

· Använd energisnåla matlagningsmetoder 

Du kan minska elanvändningen vid matlag-

ning om du gör storkok, värmer vatten i 

vattenkokare och kokar maten med lock på 

kastrullen. Småportioner kan du laga i mi-

crougnen. Kyl alltid varmmat i vattenbad 

innan du ställer det i kylen 

eller frysen.

· Undvik fisk som är hotad 

av utfiskning I stället kan 

du exempelvis välja mil-

jömärkt lax, MSC-märkt 

Alaska pollock eller gråsej 

(vanlig sej). Läs mer i Världsnaturfondens 

fiskguide ”Fisk till middag” som kan laddas 

ner på www.wwf.se

· Ät mat efter säsong Välj frukt och grön-

saker efter årstid. (Se Säsongsguiden på 

www.livsmedelssverige.org, för att få 

hjälp att välja rätt)

· Kasta inte mat. Undvik att köpa för stora 

förpackningar som inte hinner bli uppätna 

i tid. Det är varken billigt eller bra för mil-

jön om det slängs. Koldioxidutsläppen un-

der hela kedjan sker då helt i onödan.

· Drick vatten från kranen köp inte flask-

vatten. Fem av tretton vatten från flaskor 

skulle inte godkännas som dricksvatten 

eftersom halterna av salter, fluor, kalcium 

och magnesium är för höga. Eftersom det 

inte finns något gränsvärde som kontrolle-

ras kan flaskvattnet innehålla fler mikroor-

ganismer, som bakterier, än kranvattnet. 

Det är dessutom resursslöseri att köpa vat-

ten som fraktats långa avstånd och butel-

jerats när vi har vatten med mycket bra 

kvalitet i våra kranar.  

· Våga fråga i butiken var varor kommer 

ifrån och hur de produceras. Efterfråga 

ekologiska produkter. En kund ger talan för 

100 kunders tysta tänkanden.

Konsumentköplagen
Konsumentköplagen innehåller till ex-

empel dina rättigheter om en vara slutar 

fungera, avbeställning och leveransförse-

ningar. När du upptäcker ett fel på en vara 

ska du kontakta företaget inom 2 månader, 

som anses vara skälig tid. Spara kvittot i 

3 år från inköpsdatum, för du har rekla-

mationsrätt och kan klaga på en felaktig 

vara så länge. De första 6 månaderna ef-

ter köpet ska säljaren bevisa att felet inte 

fanns från början, annars räknas felet som 

ursprungligt och ska åtgärdas utan kostnad 

för dig. När 6 månader har gått är det du 

som kund som har bevisbördan för att felet 

är ursprungligt.

Konsumenttjänstlagen 
Konsumenttjänstlagen gäller till exempel 

när du anlitar en bilverkstad eller en hant-

verkare. Du kan klaga på tjänsten i tre år 

om det inte är arbete på mark, byggnader 

eller anläggningar på mark, i vatten eller 

andra fasta saker. I så fall är det 10-års re-

klamationsrätt. Ett fast pris gäller och om 

ett företag har givit ett cirkapris får priset 

höjas med max 15 procent.

 

Öppet köp, bytesrätt och garanti
Öppet köp, bytesrätt och garanti är frivil-

ligt. När du handlar på öppet köp kan du 

lämna tillbaka en oanvänd vara inom en 

viss tid och få pengarna tillbaka. Vid bytes-

rätt kan du byta till en annan vara under 

förutsättning att du inte har använt den. 

Ofta krävs att både vara och originalför-

packning lämnas tillbaka till butiken. Fråga 

i butiken vad som gäller! 

Om du har en garanti ansvarar säljaren för 

att varan fungerar under en bestämd tid. 

Information om garantin ska lämnas skrift-

ligt. Du hittar mer information på Karlstads 

kommuns webbplats www.karlstad.se 

Hör gärna av dig till Rådrummet Konsument 

om du har några frågor eller är intresserad 

av ett studiebesök från oss. Besök oss gär-

na den 5 september då vi firar 10-årsjubi-

leum med öppet hus mellan kl 13-16.

Har du koll på dina rättigheter?
Du har väl tänkt på att det finns lagar som skyddar dig som konsument? De två viktigaste är konsumentköpla-
gen och konsumenttjänstlagen. Lagarna är tvingande, så du kan aldrig få sämre villkor än lagen säger.

Fem av tretton vatten 
från flaskor skulle inte 
godkännas som dricksvat-
ten eftersom halterna av 
salter, fluor, kalcium och 
magnesium är för höga.
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I slutet av juni anordnades en sommarskola 

i språkets tecken för barn med funktions-

störning och personer i barnens närhet. 17 

barn mellan 1 ½-7 år deltog. Med föräldrar, 

andra vuxna deltagare såsom mor- och far-

föräldrar och personal inom skola/förskola 

var det sammanlagt 90 deltagare från hela 

Sverige och även Norge.

– Huvudskälet till att vi anordnar en språk-

skola är att synen på personer med funk-

tionstörning måste ändras. Vi måste gå från 

ett omvårdnadsperspektiv till ett synsätt 

där individen ska utmanas och stimuleras 

för att kunna bli en fullvärdig medborgare. 

För att inkluderas i samhället och bli med i 

gemenskapen behövs ett språk, säger sam-

ordnare Per Johansson.

Tecken- och språkträning i unik sommarskola

Fakta Karlstadmodellen:

Språkträning i dagligt liv. Karlstad-
modellen är en tankemodell om 
relationen mellan språk, individ 
och samhälle. Den har varit under 
utveckling sedan slutet av �970-talet 
under ledning av Iréne Johansson 
och i samverkan med föräldrar, per-
sonal och forskare. Modellen är inte 
begränsad till diagnos eller ålder. 
Källa: karlstadmodellen.se

Sommarskolan genomfördes under ledning 

av Iréne Johansson, professor i fonetik och 

specialpedagogik. Sedan början av 1980-

talet handleder hon föräldrar och personal 

i språkträning kring enskilda barn och har 

utifrån det utvecklat språkträningen Karl-

stadsmodellen som bygger på relationen 

mellan språk, individ och samhälle. 

Sommarskolan pågick i fyra dagar och 

innehöll föreläsningar, workshops, materi-

alverkstad, individuell handledning av bar-

nen, teckensånger och musikstunder med 

tecken med mera.

– Vi är ensamma i Sverige om en sommar-

skola med det här upplägget och intresset 

har varit stort, säger Per Johansson. Av 

utvärderingen att döma får sommarskolan 

ett bra betyg från deltagarna. Vår förhopp-

ning är att sommarskolan återkommer ef-

tersom behovet är så pass stort. 

Malin Eriksson
Informatör

FIF P94 genomförde den 30:e upplagan av Skinnarcupen på ett strålande sätt. Cupen 

spelades i Malung 27-29 juni. Laget gick obesegrat genom gruppspelet. FIF dominera-

de alla tre matcherna och gick välförtjänt vidare till semifinalen. I semifinalen mötte 

FIF det norska laget Grue IL. FIF vann matchen med 2-0.

Finalen mot Svärdsjö/Sundborn från Falun blev dock en för tuff uppgift, även om FIF 

kämpade tappert ända in på mållinjen. Svärdsjö kontrade in matchavgörande 3-1 med 

10 minuter kvar av matchen när FIF tryckte på för kvittering. Även om det blev förlust 

i finalen så var det en kanoninsats av detta Forshaga-lag.

Forshaga IF P94 
tvåa i Skinnarcupen

Nej, någon fullskalig sammanslagning är 

det inte tal om. I våras bildades dock en ny 

förening, Lustens OK. Det är orienterings-

sektionen i de båda klubbarna, Deje SF och 

SISU Forshaga SF, som under längre tid känt 

behov av ett vidare samarbete. Den nya 

föreningen fungerar som tävlingsförening, 

där de aktiva tävlar under gemensamt 

namn, Lustens OK. Ett klubbnamn som till-

kom genom medlemsomröstning.

Simultant med den nya föreningen bedrivs 

ordinarie träningsverksamhet i de båda an-

rika föreningarna. Skälen till den nya för-

eningsetableringen är främst idrottsliga, 

desto fler som tävlar för en förening, desto 

större möjligheter för laguttagningar, etc. 

Deje SF och SISU Fors-
haga blir Lustens OK

Håkan Spjuth
Forshaga IF

Sommarskolan genomfördes i 
ForshagaAkademins lokaler

Mattias Göthberg
Informatör
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Bebisuppvaktningar

Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget 
att besöka alla nyfödda och deras familjer 
som ”en guldkant på sitt politiska uppdrag”. 
Hennes besök aviseras alltid, både av BVC och 
kommunledningskontoret. Till den nya famil-
jemedlemmen har hon blommor och forshaga-
nallen Älvis.

Kaj Wikström
Forshaga Handbollsklubb

2008 års upplaga av Tina Flognmans handbollsskola i Forshaga blev återigen den succé 

alla hoppats på. I strålande sommarväder, med en imponerande instruktörslista och 

närmare 100 elever, lyckades staben kring skolan komma i mål med enbart glada 

leenden efter några dagars hård handbollsträning.

Med elitspelare som Tina Flognman själv, Sara Andersson (proffs i norska Levanger) 

Daniel Lindqvist (H 43) samt välmeriterade Ulf Andersson (huvudtränare i elitlaget 

Önnered) samt lokala tränare från Karlstadregionen trivdes alla deltagare som fisken 

i vattnet. Skolan som är för ungdomar mellan 10-15 är, pågick i tre dagar (27-29 juni) 

och innehöll dagligen: boll- och fyspass, taktik och teori, speedshooting, kost och 

näringslära samt avslappning och lek.

 

– Återigen, fantastiskt roligt att vi lyckades få hit så meriterade tränare! Ifjol var ju 

Per Carlén gästtränare, men årets tränare var minst lika meriterade. Det höjer själv-

klart nivån på skolan och måste ha känts inspirerande för alla de ungdomar som var 

här och deltog, sa ordförande Per Söderberg.

Tina som återigen var glad att vara hemma i Forshaga trivdes med att dela med sig 

av sina kunskaper:

- Kul att vara tillbaka där allting började en gång. Känns skönt att kunna ge något 

tillbaka till moderklubben och bygga en handbollsskola som går i traditionens tecken, 

var Tinas kommentar, och alla elever lyssnade ivrigt på hennes kloka råd och heja-

rop.

Det bjöds även på en kändismatch där inbjudna idrottsprofiler som tränarduon Per-

Erik ”Perra” Johnsson, och Tommy Samuelsson, båda FBK, Daniel Svedberg, Boltic-

Göta och Sergei Fokin, fd FBK,m.fl. drabbade samman med instruktörslaget i en spän-

nande match där glimten i ögat ibland visade sig vara viktigare än att göra mål. Lagen 

coachades framgångsrikt av Tina Flognman och Sara Andersson.

Succé igen för 
Tina Flognmans handbollsskola!

Agnes Harnesk Olsson

Agnes Lilliesköld
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Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sista sidan

Alma Andersson Alva GlanbyAlexander Larsson

Elin Lindqvist Evelina LindhAnton Glanby

Gabriel Nordlöf Kelvin Rooth HedmanEvelina Säfströmer
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården Vecka �6

Måndag: Pasta med skinksås
 Pasta med krämig grönsaksgryta
Tisdag:  Dragonfisk, potatis
 Linser m. grönsaker, potatis
Onsdag:  Lunchkorv, potatismos       
 Veg. korv, potatis sallad
Torsdag: Köttfärssås, spagetti 
 Vegetarisksås, spagetti
Fredag:  Tunnpannkaka, keso, sylt
 Tunnpannkaka, keso, sylt

Vecka �7
Måndag: Stuvade Fiskbullar, potatis
 Auberginbakelse, potatis
Tisdag:  Köttbullar, stuvade makaroner
 Falafel, stuvade makaroner
Onsdag:  Soppa mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Kyckling gryta med curry, ris
 Jambalaja, ris
Fredag:  Piroger
 Vegetariska Piroger

Vecka �8
Måndag: Ugnstekt korv, vita/bruna bönor
 Veg.Korv, Ugnsbakade grönsaker
Tisdag:  Vegetarisk sås, pasta
 Vegetarisk sås, pasta
Onsdag:  Lax, fisksås, ris
 Grekisk mousaka, ris
Torsdag: Köttfärs i ugn, sås, pot, inlagd gurka
 Het böngryta, kokt potatis
Fredag: Vad köket erbjuder 
 Vad köket erbjuder

Vecka �9
Måndag: Fiskburgare, potatismos, dressing 
 Vegetarsik biff, potatismos, dressing
Tisdag:  Pannbiff m. Lök, sås, potatis 
 Blomkålsgratin, kokt potatis
Onsdag:  Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Planeringsdag
Fredag:  LOV 
  
Vecka 40
Måndag: Panerad fisk, filsås, potatis
 Vegetarisk Lasagne
Tisdag:  Blodpudding/pot.bullar, lingonsylt
 Potatisbullar, lingonsylt
Onsdag: Kyckling gryta, ris, potatis
 Potatis och purjolöksgratäng
Torsdag: Taco-köttfärs, salsa, Wraps/nachos 
 Vegetariskfärs, salsa, Wraps/nachos
Fredag: Kokt korv, potatismos
 Vegetarisk korv, potatismos

Vecka 4�
Måndag: Nötköttgryta med rotfrukt, ris
 Vegetarisk kålpudding, ris
Tisdag: Fisk Bordelaise, potatis
 Färgglad böngryta, kokt potatis
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Nötfärsburgare med tillbehör
 Vegetariska burgare med tillbehör
Fredag: Tunnpannkaka, keso, sylt 
 Grönsaksbiff, sås, kokt potatis

Vegetarisk rätt i kursiv stil
Till varje måltid serveras salladsbuffé, 

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

Skollunch
Deje & Forshaga

Skolm
atsedeln hittar du på vår w

ebbplats: w
w

w
.forshaga.se

Vecka 36
Måndag: Värmlandskorv/Köttkorv, potatismos,grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Stekt fläsk,raggmunk, lingon. Aprikosoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis. Banan
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 37
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, pot., grönsaker. Nyponsoppa grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk
Onsdag:  Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Soppa. Fruktkaka, vaniljsås 
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås eller grädde 

Vecka 38
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt
Torsdag: Korv Stroganoff, ris, grönsaker. Ananaskräm med mjölk
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Fiskpudding/Fiskgratäng, smörsås, pot., grönsaker. Bärsymfoni, grädde
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage

Vecka 39
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 40
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm, mjölk.
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.

Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk.

Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa.

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

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

Vecka 41
Måndag: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Söndag:  Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde
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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-�7 20 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje (Vid tryckning av detta nummer var tiderna ej fastställda. Se forshaga.se för mer info)    Forshaga mån-ons kl 10-19, tor-fre kl 10-16

Molly Moon
Micky Minus och 
tankemaskinen
Georgia Byng

Molly Moon är tillbaka. 

Flickan med de hypnotis-

ka ögonen som kan resa i 

tiden och få världen att stanna upptäcker 

att hon är en tankeläsare! Men kan hennes 

talanger hjälpa henne att rädda sin kidnap-

pade tvillingbror från framtiden? Och kom-

mer Molly att rå på den galna prinsessan 

Fang och hennes monstruösa tankemaskin.

Lätt att läsa

Tilde och Teo på scen
Ingvor Goyeryd

Tilde och Teo dansar streetdance. På lör-

dag ska de uppträda på en scen.

Berättelser ur 
historien Titanic
Anna Claybourne

Året är 1912. Titanic är ett av 

de lyxigaste och största ång-

fartyg som någonsin byggts.  

Många vill åka med fartyget på dess jung-

frufärd. Resan över Atlanten mot New York 

går enligt planerna. Men den 14 april klock-

an 23.40 går larmet: Isberg rakt föröver.

Välkommen till himlen
Fannie Flagg

Ena minuten är gamla Mrs Elner Shimfissie 

uppe i trädet och plockar fikon, och i nästa 

stund är hon ute på ett äventyr hon inte 

kunnat föreställa sig och möter folk hon 

absolut inte väntat sig att se, t ex Ginger 

Rogers och sin avlidna syster Ida. 

Ida som fortfarande har samma gamla 

handväska och som grälar på Elner för att 

hon är missnöjd med frisyren hon fick på 

sin begravning. En charmerande, varmt 

humoristisk och ibland känslosam sydstats-

roman med personer som är så oskuldsfulla 

att de säger de mest häpnadsväckande, 

politiskt inkorrekta saker. Välkommen till 

himlen är en bok fylld av guldkorn som får 

dig att skratta.

�� juni - �5 september
Naturpasset, Deje
Kartområde: Runt Skivtjärn och Arnästjärn. 
40 kontroller, varav 10 kulturkontroller. Köp 
Ditt Naturpass hos: Preem Deje, Apoteket 
Deje, Orienterarna Deje. Vinns en stugvecka 
i Idre eller något av våra lokala priser. Arr: 
Deje Skidförening 0552-106 54

2� augusti - �� september 
Utställning på Café Kakan, Forshaga
Utställning 23 augusti – 13 september mål-
ning – stickat – present Av Lena Söderström & 
Annelie Spjuth Vernissage lördag 23 augusti 
kl. 10 – 14 På Café Kakan i Forshaga

� september - 25 september
Konstutställning på Forshaga bibliotek
Sven-Åke Modin: Sommarminnen – från nu 
och då i akvarell

7 september Kl �7
Bingo, Forshaga Ängevi IP. Arr. Forshaga IF

7 september Kl.�5
Fotboll: Östra Deje IK - Villastadens IF,
Herrar, div. 6 på Tallmovallen

�0 september Kl �0-�� och Kl �8-2�
Föreläsning med Johan Plate och Thomas 
Fogdö, Kulturhuset Deje 
Tillsammans med Thomas Fogdö föreläser 
Johan Plate om motståndets psykologi. Vad 
gör vi? Hur ska vi tänka? Hur kan jag bli 
bättre på att hantera situationer när det blå-

ser emot? Det blir avstamp både i teori och 
praktik och åhöraren kastas mellan skratt 
och gråt i diskussioner hur Thomas olycka 
påverkade hans prestation men också hur en 
ganska knackig slalomkarriär vänds till succé 
och World Cup-vinst 1993 i slalom. Böcker 
till försäljning; Balansjakten 190 kr och Möta 
motstånd 45 kr (Endast kontant betalning) 
Föreläsningen är kostnadsfri, och vi bjuder 
på frukt och vatten! Läs mer på sid 6.
Ett samarrangemang mellan Hälsa- och 
Trygghetsrådet i Forshaga kommun och SISU 
Idrottsutbildarna 
Föranmälning krävs! Sista anmälningsdag 
2008-09-05. Boka evenemanget online.

�4 september Kl. �7
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Arr. Östra Deje IK

�5 september - 5 oktober
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga
Målningar av Sonia Claesson 

�5 september Kl.�8
Fotboll: Östra Deje IK - IFK Skoghall, Herrar, 
div. 6 på Tallmovallen

�9 september Kl. �9
Stugsittarkväll, Forshaga
På Forshaga Hembygdsgård. Musikcafé med 
allsång och Forshaga Manskör. I år gästas 
stugsittarkvällen av Thorleif Styffe. Arr. 
Forshaga Hembygdsförening

2� september Kl. �6
Fotboll: Deje IK-Olsäters SK, Damer div 5. 
Tallmovallen

2� september Kl. �7
Bingo, Forshaga Ängevi IP. 
Arr. Forshaga IF

27 september Kl.�5
Fotboll: Östra Deje IK - Innerstadens BK, 
Herrar, div. 6 på Tallmovallen

28 september Kl. �0-�6
Olsäters marknad
En traditionell marknad i Olsäter. 
Arr. Övre Ulleruds Bygdekommitté

28 september Kl. �7
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Arr. Östra Deje IK

6-26 oktober
Utställning på Café Kakan, Forshaga
V. 41–43 målningar – bilder av Lotta Lagneryd

�� oktober
Barndagen i Forshaga folkets hus
10-årsjubileum med workshops, teater, mu-
sik, dans, pysselverkstad, lotteri, servering 
Du som är mellan 0-18 år och vill vara med 
och uppträda, hör av dig till Yvonne Enochs-
son: 054-87 13 69 eller Elisabeth Edström: 
054-17 22 51. Vi söker även dig som är vuxen 
och vill hjälpa till en stund under dagen. 
Arr. Rädda barnen
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Noah Abrahamsson Oliwer Alexandersson

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidan 12-13

Nellie Larsson

Linnea Larsson Nathalie Olsson

Rebecka Nilsson Pedersén Samuel NymanOliver Lundqvist

Kevin Birkeland Fransson


