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1000 nyfödda 
kommuninvånare har uppvaktats

xxxxxxxx blev den tusende s. 4
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Hur arbetar barn- och 
utbildningsnämnden efter kommunens vision?

Ella blev bebis nummer 1000

Monica Swensån
Barn- och utbildningschef

054-17 20 85
monica.swensan@forshaga.se

Barn- och utbildningsnämnden har 
beslutat om följande mål för verk-
samheten för att jobba mot visio-
nen ”Barnkommun i Värmland”.

• En tidig kartläggning av barns språkmog-

nad ska göras när barnet är 3-4 år. Den ska 

göras av personal i förskola och familjedag-

hem i samråd med språkpedagogen. Syftet 

är att skapa en god språkutvecklande miljö 

för alla barn. När barnet börjar förskole-

klass initierar språkpedagogen en uppfölj-

ning av barnens språkmognad.

I vår kommun finns en del traditioner med 

aktiviteter utanför skolan. Dessa aktivite-

ter ger möjlighet att ge upplevelser kring 

olika mål i läroplanen och är på så sätt 

värdefulla. Men de kostar en del. Eftersom 

skolornas budget inte kunnat inrymma de 

här kostnaderna har en avgift tagits ut av 

föräldrarna vilket alltså inte är tillåtet en-

lig skollagen. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 

utifrån skollagen att inga avgifter i fort-

sättningen får tas i grundskolan för aktivi-

teter som sker under skoltid. Enligt skolla-

gen får det dock förekomma enstaka inslag 

som kan föranleda en obetydlig kostnad för 

eleverna. Det kan t ex vara medhavd mat-

säck eller en liten summa pengar. 

Avgifter har under senare tid allt oftare ak-

tualiserats inom Skolverket i samband med 

ett ökat antal frågor från allmänheten, i 

Avgifter i grundskolan

utbildningsinspektionen och i enskilda till-

synsärenden. Frågan har även lyfts av någ-

ra av Forshaga kommuns invånare.

I skollagen anges att utbildningen i grund-

skolan ska vara avgiftsfri för eleverna. De 

skall utan kostnad ha tillgång till böcker, 

skrivmateriel, verktyg och andra hjälpme-

del som behövs för en tidsenlig utbildning. 

I verksamheten får dock förekomma ensta-

ka inslag som kan föranleda en obetydlig 

kostnad för eleverna.

Det är enligt Skolverket inte heller fören-

ligt med värdegrunden och principen om 

lika tillgång till utbildning att vissa elever 

av kostnadsskäl skulle behöva avstå från 

aktiviteter i skolan. Skolan kan självfallet 

anordna resor och andra aktiviteter. Så 

länge det inte handlar om obetydliga kost-

nader måste dock finansieringen ske med 

kommunala medel. 

Det kan också finnas situationer då elev-

erna frivilligt bidrar genom att samla ihop 

pengar. Skolverket har i allmänhet inte 

några synpunkter på kostnadsbelagda akti-

viteter som anordnas på elevernas fritid.

För att bestämmelserna inte skall tolkas 

olika i kommunens skolor är det viktigt 

att kommunen bevakar att skollagens krav 

följs. Därför är det lämpligt om diskussio-

ner förs mellan ansvarig nämnd och rekto-

rerna så att man når samsyn.

Barn- och utbildningsnämnden i Forshaga kommun har beslutat utifrån skollagen att inga avgifter i 
fortsättningen får tas i grundskolan för aktiviteter som sker under skoltid.

• Alla elever i år 2 ska kunna läsa, ett test 

genomförs varje höst. Vid behov skall de 

elever som behöver extrahjälp, tidigt få 

hjälp, för att säkerställa att de utvecklar 

både läsandet och läsförståelsen.

• Ett ständigt värdegrundsarbete ska pågå 

inom alla verksamheter.

• Barns och elevers tankar och åsikter ska 

tas tillvara i vardagsarbetet så att de kän-

ner att de ges möjlighet att påverka sitt 

arbete.

• Olika former av kulturyttringar ska stödja 

måluppfyllelsen i olika ämnen. Det kan ske 

genom eget eller gemensamt kulturska-

pande eller i samarbete med kulturinsti-

tutioner.

Vill du veta mer om våra verksamheter, 

fråga personal på våra enheter, rektorer 

eller någon av oss på förvaltningen. Du kan 

nå oss via kommunens växel 054-17 20 00.

Monica Swensån
Barn- och utbildningschef
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Malin Eriksson, tel: 054-17 22 28
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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som gör detta. Tel: 0550-832 10 

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

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

13-14 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
9-10 okt
13-14 nov
18-19 dec
12-13 feb

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas 
  kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan

Varje morgon tittar många av oss förväntansfullt ut genom fönstret och hoppas att en vit 

advents- och juletid är i antågande. En som tittar extra mycket och faktiskt hoppade av 

glädje när fem snöflingor dalade ner utanför hans fönster, var pulkatillverkaren Dick Åslund, 

platschef på Plasten i Forshaga. Kommunens nya näringslivsstrateg Marcus Ekholm och jag 

bevittnade det hela under vårt företagsbesök där. Det behövs bara några milllimeter snö, 

så ökar försäljningen. Vi får hoppas att det blir så! Och våra företagsbesök ska bli många 

fler framöver. Mer om det i nästa nummer.

Jag och informatörer har nu besökt 1000 nyfödda barn sedan år 2000. Det har varit trev-

ligt, lärorikt och dessutom påverkat kommunens utveckling. Vår fokusering på att bli allt 

bättre för barn har ökat tack vare synpunkter från alla föräldrar vi mött under årens lopp. 

Föräldrarna är naturligtvis de allra viktigaste för barnens utveckling. Samhället kan bara 

komplettera. 

Öppen förskola, bra omsorg, en spännande skola där barnen når sina mål, temalekplatser, 

säkra cykelvägar, kulturupplevelser och mötesplatser är några saker som Forshaga kommun 

tar ansvar för. Barns trygghetkänsla, nyfikenhet och självförtroende samt inställning till 

omvärlden är saker som i grunden utvecklas i hemmet. 

Det är spännande att fantisera om vad dessa tusen barn som vi uppvaktat gör av sina liv. 

Jag önskar dem all lycka i framtiden och dessutom dem och er andra en God Jul och ett 

Gott Nytt År!

...och i d
etta nummer f nns bebisarna som vi har uppvak

tat genom åren...
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

Barnkommun i Värmland
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Ella blev tusende bebisuppvaktningen

Ellas mor, Maria Holmen tog fasta på och förhörde sig bl a om de 

tänkta nya lekplatserna. En satsning som kommer från ett förslag 

på en bebisuppvaktning. M a o gäller även det omvända, besluts-

fattare ges en chans att träffa dem de representer.

- Att uppvakta alla nyfödda är också ett led i arbetet med vår 

vision Forshaga kommun, barnkommun i Värmland, berättar Ang-

elica Rage.

- Hej och grattis Ella, du är tusende bebisen, sa Angelica och över-

lämnade forshaganallen Älvis, kommunens symbol för trygghet. 

Ytterligare en gåva, som kräver sin förklaring, överlämnades. En 

tavla som föreställer Lärcenter, en drake och ett träd. Som en 

hyllning till Ella och de 999 redan uppvaktade bebisarna kommer 

nämligen en Orsabjörk planteras i anslutning till den nya lekplat-

sen intill Lärcenter. Där ska även en skulptur i form av en drake 

placeras, som döps till Ella. 

Bebisuppvaktningar ger föräldrar en chans att träffa beslutsfat-

tare och ställa frågor och framföra önskemål. Någonting som även 

Mattias Göthberg
Informatör

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

I slutet av november uppvaktades bebisen Ella Nordanbro av Forshaga kommun, den tusende i ord-
ningen sedan starten år 2000. Med tårta, blommor och presenter kom Angelica Rage på besök hos 
familjen Nordanbro – Holmen. Trots stor uppståndelse, med radio, TV och tidningar på plats, verkade 
lilla Ella ta gratulationerna och uppståndelsen med ro. 

Forshaganallen Älvis delas ut till de nyfödda bebisarna. På tröjan står bebisens namn.

Den tusende bebisuppvaktningen blev ett 
stort tårtkalas.
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”Forshaga kommun – med barn” var den devis marknadsföringen i Forshaga kommun 

hade i samband med att millenniet bröt in. Hur skulle detta uppmärksammas och un-

derstrykas?

Året innan – 1999 – hade vi firat kommunens 25-årsjubileum genom att gratta de som 

fötts 1974, de som gifte sig och de som startat företag, alltså det året Forshaga och Ul-

lerud blev ett!

Kommunen med barn?! Ja, varför inte gratulera familjerna? Jovisst, men hur och med 

vad? Självklart skulle kommunalrådet komma på besök, lämna blommor och en lokalt 

förankrad present. Till en början kom vi därför inklivande med en grön pulka från den 

lokala plastfabriken och kameran i högsta hugg för att föreviga glada, ledsna eller trötta 

bebisar!

Familjerna fick därtill en kontakt med högsta ansvariga i kommunen och kunde ställa 

frågor, ge förslag eller få information av kommunalrådet! Hur ofta sker sådana möten i 

en tid, som präglas av brådska, stress och en känsla av avstånd mellan medborgare och 

förtroendevalda?

Hur länge skulle vi hålla på? Tanken var ju att det gällde år 2000. Kan man bestämma att 

kommande bebisar inte skall hälsas välkomna till livet i Forshaga?  Nej, det kan man inte. 

Därför har 1000 bebisar välkomnats! Och flera väntas!

Det hela började med Felix
Bebisuppvaktningar i Forshaga, nio år gammal tradition

Felix Brox då. Han var den allra 
första bebisen som uppvakta-
des, någon månad efter att han 
fötts, den 5 januari 2000. 

Ulla Henriksson
Utredningssekreterare

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

Felix Brox idag. Nu bor han i Skåre, går i andra klass 
i Tuggeliteskolan och vill inte vara yngst i familjen (!) 
Drömmer om att bli forskare, kanske om djur eller nå-
got marint som är hans stora intresse.

Som ett led i musikskolans utveckling 

har jag tittat på hur vi kan möta kom-

munens mål som barnkommun utifrån 

det musikaliska perspektivet. Inom mu-

sikskolan finns ju betydelsen väl doku-

menterad då det finns en naturlig kon-

takt med skolbarn i arbetet där, men 

hur är det med de riktigt små?

Jag ser dem och deras mammor och 

pappor som blivande ”kunder” och att 

då få ge sig själv möjligheten att ”styra” 

deras musikintresse en aning är en ut-

maning jag inte kunnat låta bli.

Starten för 1-åringarnas stunder för 

klassisk musik ägde rum den 2 dec i Kul-

turhuset i Deje och tanken är att våren 

skall innehålla tre träffar. Konserterna 

är 25-30 minuter långa och mycket in-

formella stunder där klassiska musik-

stycken når de små öronen och vi låter 

till viss del vår publiks dagsform styra 

längd och innehåll av programmet. Allt 

som en gåva från musikskolan till årets 

ettåringar i kommunen och deras för-

äldrar. För mer information, kontakta 

undertecknad.

Klassisk musik 
för små öron

Anders Lagerqvist
Konstnärlig ledare Musikskolan

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

På dagen i Kulturhuset i Deje laddades det 

upp med musik och underhållning varvat 

med utställningar och utdelning av stipen-

dier. I år var det nionde gången som evene-

manget ägde rum. Stipendieutdelningarna 

och hyllningar till dem som tagit någon 

form av mästartitel under året lockade 

stor publik. Stefan Holm fanns på plats för 

att för fjärde gången dela ut sitt och Fors-

haga kommuns stipendium.

Stipendiater och 
mästare 2008

Forshaga kommuns Stefan Holm-
stipendium: Pär Ericsson

Forshaga kommuns ungdomsledarsti-
pendium: Josefn Olsson

Forshaga kommuns kulturstipendium: 
Ulf Andersen

Miljöstipendium:
Kerstin Börsholm, Ojvind Tunsbrunn

Tone Edquist-Servold, 
Jan Magnusson
Allan Grimm, alla tre tävlar för Deje 
Alpina klubb

Mats Jonsson, Forshaga MC
Bjarne Olsen, Forshaga Jakt- och 
sportskytteklubb  
Anders Olsson, Deje SS

”Seklingnatta” - en novembernatt där siklöjan ska fskas upp ur sjön Visten enligt gammal tradition - och 
en novemberdag fylld av många stipendieutdelningar.

Malin Eriksson
Informatör

Simon Vrontas har blivit utsedd av Forshaga IF:s 

fotbollssektion att få stipendium ur Hans Adrians 

Minnesfond för sin fina fotbollssäsong 2008, där han 

gick från pojklaget till A-laget. Han har utvecklats 

och tagit ett stort kliv som spelare. Simon var också 

en duktig instruktör på vår egen fotbollskola i som-

ras.

FIF-stipendiat

Roger Häggstad
Forshaga IF

Man fick också stifta närmare bekantskap 

med Aino Trosell som pratade om sitt 

författarskap. Aino bodde i Forshaga på 

1980-talet har bland annat skrivit ”Lusten 

finns, gråten är borta” och ”Masungen”.

Det var en gemytlig stämning på alla plan 

och bland hantverksutställningarna fanns 

en hel del alster i julens tecken. Tidigare 

år har besökarna kunnat smaka på Deje-

kringlan under Seklingnatta. I år hade den 

bytts ut mot Dejeforsfoten, en slags pari-

servåffla med citronkräm. 
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Valnämnden i Forshaga inledde förändring-

en genom att föreslå att det lilla distriktet 

Östra Deje/Mölnbacka med endast ca 500 

röstande skulle läggas ner. Dels på grund 

av det låga antalet röstberättigade, dels 

på grund av att vallokalen ÖDIK:s klubb-

hus, inte klarar kraven på tillgänglighet för 

funktionshindrade. I sammanhanget börja-

de Länsstyrelsen också titta på ytterligare 

ett ”litet” valdistrikt, nämligen Olsäter 

med ca 800 röstande. Idealet ligger någon-

stans mellan 1000 och 2000 personer. Med 

de måtten blev även de två distrikten i Ski-

ved i minsta laget. Inget av dem kom över 

1000 röstberättigade.

För att därtill dra gränser i naturliga av-
skiljare, som t ex vägar, gator eller äl-
ven, återstår dessa fem distrikt:
• Skived, som sålunda omfattar tidigare 

Skived Ö och Skived V. 1831 röstberätti-

gade får nu gå till Skivedsskolans matsal 

och rösta.

Endast fem valdistrikt i EU-valet sommaren 2009

• Grossbol, består delvis av tidigare Gross-

bol V och Grossbol Ö samt Visterud, och de 

1846 röstande går till Grossbolsskolan och 

avger sin röst.

• Deje, består av tidigare Deje och byter 

röstningslokal till Kulturhuset istället för 

förskolan Leklusten och har 1729 röstbe-

rättigade.

• Dejefors, består av fd Dejefors samt de-

lar av Olsäter och Mölnbacka. Har 1483 rös-

tande, som avger sina röster i Dejeskolans 

matsal.

• Forshaga, den centrala delen, har 1816 

röstande som erbjuds vallokal i nya Lär-

center.

Valnämnden har beslutat att Olsäterssko-

lan även fortsättningsvis blir en s k röst-

mottagningslokal (obs inte detsamma som 

vallokal) på valdagen. Det innebär att vissa 

Länsstyrelsen har bestämt att de drygt 8700 röstberättigade i Forshaga kommun från valåret 2009 ska förde-
las på fem valdistrikt istället för tidigare nio. 

Ulla Henriksson
Utredningssekreterare

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

av de röster som avges under sen eftermid-

dag och kväll inte räknas förrän på onsda-

gen efter valdagen. Möjligheten att kunna 

avge rösten på hemmaplan bedöms som 

viktig, eftersom de övriga vallokalerna lig-

ger i  Deje.

Förtidsröstningen, det som tidigare kalla-

des poströstning, är numera helt och hållet 

kommunens ansvar. Valnämnden har beslu-

tat att sådan röstmottagning skall ske i Kul-

turhuset i Deje och Lärcenter i Forshaga.

Den 7 juni 2009 är det val till EU-parlamen-

tet och Valnämnden prövar då organisatio-

nen för första gången. Drygt ett år senare, 

19 september 2010, är det dags igen för 

val till riksdag, landstings- och kommun-

fullmäktige.

Carl Sjöstedt i 8E fanns på plats ihop med mig, bildläraren Niklas 

Bodin för att presentera Centralskolans Adventssalong, då det var 

vernissage på Forshaga bibliotek under skyltsöndagen. Några av 

de andra utställarna kikade också in och betraktare kom i en jämn 

ström efter att ha gjort en runda på skyltsöndagen.

 

Det fanns gott om kreativitet och skaparlust. Flera elever har ock-

så visat uppskattning för att de får ställa ut och visa upp vad de 

gjort. Det är ju en viktig del i skapandet, att få visa upp. Framö-

ver kan det bli utställning i lärcentret varje termin och efter att 

första rundan nu är genomförd så blir nog fler elever intresserade. 

Fler alster hittas på www.bildsalen.info.se.
Niklas Bodin

Lärare Centralskolan

Centralskolans adventssalong



s. 8   Kontakten nr 8 december, 2008

Sista kapitlet i Forshaga kommuns projekt-

samarbete med Mongoliet skrevs i månads-

skiftet november/december. Då besöktes 

vi återigen av fyra personer från Darkhan. 

Den här gången var det borgmästaren 

Azjargal, företagsledaren Zolbayar och 

ungdomsfestivalarrangörerna Oyunbolor 

och Tugsbileg som gästade vårt land och 

vår kommun. Under året har vi mötts vid 

fyra tillfällen, två i Darkhan och två i Fors-

haga och återseendet blev kärt! Prologen 

skrevs som bekant redan under 2007, då vi 

genom en förstudie finansierad av Sala Ida, 

granskade möjligheterna till ett utbyte or-

terna emellan. När Sala Ida beslutade att 

godkänna vårt projekt i början av året var 

vi trots förstudien ganska osäkra på hur 

realistiska mål vi satt upp. Ungdomsinfly-

tande, nya arbetsmetoder för arbetet med 

ungdomar och ungdomskulturfestivaler ar-

rangerade av ungdomar, var det ens tänk-

bart i den unga demokrati som Mongoliet 

är, i ett samhälle som dessutom är starkt 

präglat av århundraden av omväxlande 

Ryskt och Kinesiskt inflytande? Med facit 

i hand kan vi nu konstatera att våra far-

hågor var obefogade. Projektåret har med 

råge uppfyllt våra och vännerna i Dark-

hans förväntningar! En grupp ungdomar 

arbetar helhjärtat med andra upplagan av 

ungdomskulturfestivalen i Darkhan, som 

är starkt inspirerad av våra UKM-festivaler 

men ändå anpassad till mongoliska förhål-

landen. Ungdomarna i arbetsgruppen och 

de vuxna som stöttar ungdomarna i deras 

arbete använder sig i stor utsträckning av 

de arbetsmetoder vi föresatt oss att sprida 

inom ramen för vårt projektsamarbete. 

Det pågår också diskussioner i Darkhan om 

metoderna går att överföra till andra ung-

domsgrupper och hur ungas engagemang i 

samhällsfrågor ska tas tillvara. Det känns 

oerhört inspirerande att se så positiva re-

sultat!

För Forshagas del då? Hur är det med öm-

sesidigheten i utbytet? Ja, förutom nya 

vänner på andra sidan jorden, en mängd 

nya erfarenheter och upplevelser som 

ger minnen för livet för de sju ungdomar 

som fått möjlighet att besöka Darkhan, 

har samarbetet varit katalysatorn som gi-

vit ungdomsinflytandefrågorna det extra 

bränsle och de nya perspektiv de behövt 

under året. Som du kan läsa om på sidan 

10 har Forshaga kommun beslutat delta i 

ett projekt kallat Ungdomsdialog, vilket 

är helt i linje med tankarna med Mongo-

lietutbytet. Både ungdomar och anställda 

bär med sig de erfarenheter de skaffat i 

utbytet in i arbetet med att utforma en ny 

strategisk plan för ungdomsinflytandefrå-

gorna i vår kommun. 

Jag inledde med att skriva att sista kapit-

let var skrivet. Nu återstår bara att se hur 

de spännande uppföljarna kommer att ut-

formas! Vilka vägar kommer ungdomsinfly-

tandet och kulturfestivalerna i Darkhan att 

ta? Hur kommer den strategiska planen för 

ungas inflytande i Forshaga att utformas 

och i vilken utsträckning har den påverkats 

av projektsamarbetet? Vilka nya finansie-

ringsvägar kommer att öppna sig för att 

fortsätta det fruktsamma utbytet mellan 

Darkhan och Forshaga? Sista kapitlet i del 

ett är skrivet men processerna har bara 

börjat!

Mongolietutbyte summeras

Jan Johansson
Ungdomscentrum
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Lördagskvällen den 22 november anordna-

de Forshaga Ungdomsråd tillsammans med 

Ungdomscentrum en innebandyturnering 

i Dejehallen. Totalt blev det i år 8 lag, 3 

från Forshaga, 2 från Deje och 3 från Fors-

hagaAkademin. Dom delades in i två grup-

per och alla lag fick spela minst 3 matcher! 

Finalen stod sedan mellan två Forshagalag. 

Vinnande laget kallade sig ”The smashing 

beavers” och dom vann finalen med två-

siffrigt resultat. Totalt var det ca 150-200 

Innebandy-
turnering lockade 
många

Linda Olson 
Ungdomscentrum
Beatrice Olsson

Ordf. Forshaga Ungdomsråd

ungdomar som besökte eller medverkade 

denna lördagskvällen, med andra ord en 

mycket lyckad kväll! Vi ser framemot att 

anordna en turnering snart igen! Tack alla 

som medverkade på ett eller annat sätt 

denna kväll! Bra spelat av alla lag och en 

trevlig stämning hade vi hela kvällen!

Åsiktstorg på skolorna
Vi ser gärna att fler ungdomar kontaktar 

oss för flera typer av arrangemang som kan 

Av Idrottens Kulturnatt som Forshaga Idrottsskola anordnade den 1 novem-

ber tillverkades en mängd kreativt julpynt av idrottsprylar. Nu pågår en 

utställning av dessa alster. Du hittar dem på Idrottens hus i Karlstad, Carl-

Erics Sportcenter i Forshaga, Biblioteket i Forshaga, Fiket i Deje och kom-

munhusets foajé. I kommunhusets foajé finns dessutom en utställning från 

Riksidrottsmuséet. Alla utställningar bygger på temat idrott och kultur. 

Utställningarna från kulturnatten finns kvar till i mitten av december då de 

säljs på bibioteket. Museets utställning står kvar till i slutet på december.

Utställning av 
alstren från 
Idrottens Kulturnatt

Anethe Byberg
Forshaga Idrottsskola

ordnas. Ungdomsrådet besökte högsta-

dieskolorna i början av december för att 

återigen göra ett åsiktstorg där önskemål 

kommer upp!

Innebandyn - ett av alla öns-
kemål som kom upp då ung-
domsrådet var på skolorna och 
frågade om önskade aktiviteter.
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Kommunalrådet Angelica Rage ser 
uppdraget att besöka alla nyfödda 
och deras familjer som ”en guldkant 
på sitt politiska uppdrag”. Hennes 
besök aviseras alltid, både av BVC och 
kommunledningskontoret. Till den nya 
familjemedlemmen har hon blommor 
och forshaganallen Älvis.

Nr 1000, Ella Nordanbro

Gustav Eriksson

Vuxenutbildningen flyttar till Lärcenter. Hänger du med?

Vårterminen 2009 kommer all kommunal vuxenutbildning i Forshaga
 att vara samlad i kommunens nybyggda Lärcenter.

Sök nu - det fnns platser kvar på våra grundvux och gymnasiekurser!

Läs mer om våra utbildningar och om Lärcenter på www.forshaga.se/vux

En kväll i november möttes ungdomar och kommunala beslutsfattare i Forshaga till 

Dialogcafé. Mötet var ett led i Europeiska Ungdomsveckan, då ungdomar och besluts-

fattare möts runt om i Europa. I Forshaga samlades kommunstyrelsens ledamöter 

och en rad förvaltnings- och enhetschefer samt elevråd, husrådet på kulturhuset och 

Forshaga Ungdomsråd till trivsam cafémiljö i Slottet. 

Kvällen leddes av Anders Holmberg från KreAktiviteter i Borås, med stor erfarenhet 

av liknande arbete. Anders lotsade oss under kvällen igenom en rad funderingar kring 

ungdomsinflytande och dialog mellan beslutsfattare och unga kommuninnevånare. 

Innan kvällen var över fanns en rad uppslag till strategier för ungdomsinflytandet i 

kommunen som unga och äldre deltagare gemensamt arbetat fram. 

Dialogcafét var också den egentliga upptakten för projekt Ungdomsdialog som Forsha-

ga kommun beslutat att delta i, vilket drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Den 

viktigaste delen i projektet är att skapa strukturer och strategier för att det som kom-

mer fram i dialogen verkligen får genomslag i den kommunala beslutsprocessen. Det 

räcker inte att bara lyssna på ungas åsikter. Det är viktigt att det leder till handling 

också och det vill Forshaga kommun bli ännu bättre på inom ramen för projekt ung-

domsdialog. Deltagarna i dialogcafét sa samstämmigt att kvällen var ett bra avstamp 

för en viktig process för ungdomsdialogen och ungdomsinflytandet i vår kommun.

Ungdomsdialog mellan 
unga och beslutsfattare

Jan Johansson
Ungdomscentrum
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Love Larsson Felix Gustafsson Natalia Karlsson

Svea Myreback Wilmer Olsson Ziro Christ Lind Rönneke

Alvin Eriksson Alvin Ström Elias Persson Nilsson

Viggo blev bebis nummer 500
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Lyckan: 
Cykelväg, ledningar 
och pumpstation

Under vintern kommer kommuntekniks 

personal att arbeta med ny pumpstation 

för avloppsvattnet i  Lyckan samt ny av-

loppsledning mellan Lyckan och Dyvel-

sten. I samband med ledningsdragningen 

gör vi en ny grusad gång- och cykelväg 

längs samma sträcka. Vi kommer även 

att asfaltera grusvägen in mot affären 

”Inne på Lyckan”. Kostnad för hela inves-

teringen beräknar vi till tre miljoner kronor.

Upprustning Möln-
backa vattenverk

Arbete pågår med att se över utrust-

ningen i vattenverket i Mölnbacka. Vi har 

installerat en modernare radonavskilj-

ning av märket Radonett liksom en UV-

anläggning för att desinficera vattnet. 

Dessutom byter vi ledningar, installerar 

nya flödesmätare och ser över pumpar-

na. För att i tid upptäcka om något är 

fel i produktionen, installerar vi larm-

system som kopplas samman med övrig 

övervakning av vatten- och avloppshan-

teringen. Arbetet beräknas vara färdigt 

under januari och viss stopp i vattentill-

gången kan uppstå under tiden arbetet 

pågår. Vi meddelar alla berörda innan 

varje stopp.

Tvåtimmarsparkering 
i centrala Forshaga

Alla parkeringsplatser vid Järnvägsgatan 

mellan Bruksgatan och Esplanaden har 

tvåtimmarsparkering. Vi uppmanar den 

som behöver parkera längre att ställa 

sig på parkeringen vid Grossbolsgatan 

bakom biblioteket. Vid besök till kom-

munhuset bör parkeringen vid Folkets 

Hus användas.

De äldre som har hjälp från kommunen ger ett gott betyg åt äldreomsor-
gen i Forshaga. Svaren på frågeformuläret som skickades ut under våren 
är mest positiva.

Precis som 2006 säger de äldre som bor på kommunens äldreboenden att de är nöjda 

med personalens arbete. De förslag till förbättringar som kommer fram handlar även den 

här gången om möjligheten till aktivering och träning. Några svarar till exempel att de 

vill ha större möjlighet att komma ut från äldreboendet ibland.

Ett annat område som behöver utvecklas, när man ser på svaren, är de äldres möjlighet 

att medverka i den dagliga omsorgen så mycket dom kan och önskar. 

När man jämför äldreboendena i kommunen med varandra ser man att Ullerudsgården 

har fått högst betyg rakt igenom. Genomgående lägst ligger Lintjärn Norra. Så här såg 

det ut även i undersökningen som gjordes 2006. En orsak till skillnaden kan bero på att 

Ullerudsgården har mer ombonad och trevlig miljö jämfört med Lintjärn Norra som är ett 

större boende och som är svårare att få hemtrevligt. 

Maten är viktig får många. Att det finns en önskan om att få maten serverad andra tider 

och fler maträtter att välja mellan är något som även den här gången kommer fram i de 

kommentarer som lämnats.

Hemtjänsten i Forshaga har fått lägre poäng än i undersökningen 2006. Svaren som läm-

nats på frågorna visar bland annat att de äldre i Forshaga upplever att de får hjälp av för 

många olika personer och har svårt att lära känna personalen.  

Hjälpen med tvätt och inhandling av mat fungerar bra. Nattpatrullen får i likhet med 2006 

ett genomgående högt betyg. Detsamma gäller Fixargruppen även om man av svaren kan 

konstatera att det fortfarande är många som inte känner till den verksamheten.

Högt betyg till 
äldreomsorgen

Olle Aspelin
Verksamhetsutvecklare

054-17 21 22
olle.aspelin@forhaga.se
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Forshaga musikskola och Kulturhuset i Deje har fått ett bidrag från 
Framtidens kultur på 200 000 kronor för att se till att verksamheterna 
hittar kreativa vägar till samverkan. 

- Jag ser detta som ett bevis för att våra idéer inom det kulturella området röner upp-

märksamhet och vår vision är att samverka inom fler kulturyttringar. Dels för att barnen 

skall känna att vi har ett tydligt tänk genom skolans olika stadier dels för att kunna ge 

Kulturhuset i Deje möjlighet att växa sig starkt, säger Anders Lagerqvist, konstnärlig 

ledare för musikskolan.

Skredrisk

Kommunteknik utreder eventuell risk 

för skred längs västra sidan av Klarälven 

i Deje. Konsultföretaget Sweco har för 

kommunens räkning borrat för att un-

dersöka markförhållanden vid Älvdalsvä-

gen mellan Smårisvägen och Industrivä-

gen. Analys av data pågår och resultatet 

kommer att ligga till grund för ansökan 

om bidrag från Räddningsverket.

Höjda taxor 2009

Kommunfullmäktige har beslutat att 

höja taxorna för vatten, avlopp och ren-

hållning från 1 januari 2009. Den fasta 

avgiften för vatten och avlopp höjs med 

375 kronor per år och den rörliga med 

1,60 kronor per kubikmeter. För en villa 

som förbrukar 150 kubikmeter per år blir 

det en höjning på totalt 615 kronor.

Renhållningsavgiften höjs med 187 kro-

nor för tvåveckorshämtning av ett sop-

kärl på 190 liter. I renhållningsavgiften 

ingår hämtning av hushållssopor samt 

avfallshantering på återvinningscentra-

len. På kommunens hemsida finns alla 

uppgifter om de nya taxorna.

Tomgångskörning

Undvik tomgångskörning. Enligt de lo-

kala hälsoskyddsföreskrifterna tillåts 

högst en minuts tomgångskörning inom 

detaljplanelagt område.

Rastning av hundar

Visa hänsyn till andra när du rastar hun-

den, undvik att låta den kissa eller bajsa 

i närheten av byggnader där någon bor 

eller vistas.

200 000 kr till musikskola och 
kulturhus från Framtidens kultur

Mattias Göthberg
Informatör

Ni som har ordinarie tömning under vecka 52:
Vi börjar sophämtningen söndagen den 21/12-08. Ställ ut kärlet senast kl 06.00 
2 dagar innan Er ordinarie hämtningsdag och låt det stå tills tömning skett.  
Ingen tömning sker julafton eller juldagen. 

Ni som har ordinarie tömning under vecka 1:
Vi börjar sophämtningen söndagen den 28/12-08. Ställ ut kärlet senast kl 06.00 
2 dagar innan Er ordinarie hämtningsdag och låt det stå tills tömning skett.  
Ingen tömning sker nyårsafton eller nyårsdagen. 

Information om sophämtning under Jul och Nyårshelgen

God Jul & Gott Nytt År önskar Ragn-Sells AB med personal

Återvinn dina mjuka 
plastförpackningar

Du vet väl att du nu kan återvinna dina 

mjuka plastförpackning. Gör så här: Torka 

av dina mjuka plastförpackningar så att de 

blir rena och torra och lägg dem i samma 

behållare som de hårda plastförpackning-

arna. De mjuka plastförpackningarna blir 

nya sopsäckar, bärkassar, kabelskydd m.m.

Exempel på mjuka förpackningar:
Plastkassar, plastfolie, plastfilm, köttråg 

av cellofan, plasttuber, chipspåsar, refill-

påsar, vakuumförpackningar, skum- och 

bubbelplast.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik
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Varje dag i fyra veckors tid har barnen på 

Norrgården på Skivedsskolan gett sig ut på 

morgonpromenad innan de börjar lektio-

nerna i klassrummen. Oavsett väderlek har 

de gått en slinga i området, och mätt hur 

lång tid det tar. Tiden försöker de varje 

dag förbättra. Detta är en del i ett Må bra-

tema som pågått under fyra veckor.

– Rekordet på morgonrundan ligger än så 

länge på 18 minuter och 45 sekunder, säger 

Eva Olsson som är fritidspedagog.

Förutom morgonpromenaderna så präglas 

varje dag på Norrgården av Må bra-temat.

Inget rekord denna dag men nästan. När 
Kontakten besökte Norrgården tog morgon-
vandringen 19 minuter och 12 sekunder.

Morgonpromenader 
på schemat under må bra-veckor

– Vi pratar om kost, motion, sömn, allt som 

avgör hur vi mår och vad vi kan göra för att 

må bra. Vi utför experiment kring kroppens 

sinnen, lyssnar på våra hjärtan med steto-

skop m.m., säger läraren Caisy Thorn.

I början var de 44 barnen som går på Norr-

gården inte så pigga på att gå på morgonen. 

– Nu ser de det istället som en utmaning 

att prestera bättre resultat varje dag. De 

mår också bättre och är mer koncentrera-

de när de kommer in i klassrummen, säger 

Eva Olsson. Malin Eriksson
Informatör

Förskola, årskurs 1 och årskurs 2 på Norrgården deltar i må bra-veckor

Mattias Göthberg
Informatör

Micael Jonsson, 36, från Karlstad har se-

dan de övre tonåren lidit av migrän. Migrä-

nanfall som är så pass kraftiga att det ib-

land tagit 2-3 dagar att återhämta sig, och 

frekvensen har varit hög, minst två anfall 

i månaden. För 10 år sedan var Micael med 

om en trafikolycka med whiplashskada 

(pisksnärtsskada) som följd. En skada som 

också påverkade Micaels migrän i negativ 

riktning. Spänningarna i nacken ledde till 

huvudvärk, som i sin tur ledde till migrän. 

Medicinering har hjälpt, men måste tas vid 

exakt rätt tidpunkt, precis då migränanfal-

let startar. Även smärtstillande har hjälpt, 

men bieffekter av dessa som dåsighet, il-

lamående och yrsel har suttit i flera dagar 

efter intaget. 

Test av ny metod i Deje simhall
Micael tar på sig ett viktbälte och traskar 

ned i bassängen. Han tar ett djupt ande-

tag, går ned under 

vattenytan och 

sätter sig på bot-

ten. Efter 30-40 

sekunder kommer 

han upp och tar 

några andetag för 

att sedan ånyo 

sätta sig på bas-

sängens botten. Så 

håller han på i en timme, och han ska fort-

sätta varje dag i en månad är det tänkt. 

Bakom idén står en numera pensionerad 

läkare som Micael träffade när han bodde 

i USA. En idé som kortfattat går ut på att 

minskad syretillförsel ökar blodets koldi-

oxidhalt, vilket medför vidgade blodkärl 

och ökad blodgenomströmning, som ska 

leda till minskad risk för migrän. Genom 

att upprepa detta i en månads tid hoppas 

Micael att blodkärlen vidgas permanent. 

Varför sitter Micael 
på bassängbotten i 
Deje Simhall? 

Micael från Karlstad testar ny metod i Deje Simhall

Minskad syretillförsel bot mot migrän?
Om metoden fungerar? Det är för tidigt 

att svara på ännu, men Micael är nu inne 

på sin tredje testvecka och har hitintills 

inte haft någon känning av sin migrän. Mot 

bakgrund av att Micael sedan trafikolyckan 

maximalt varit migränfri 10 dagar i sträck 

ser metoden lovande ut. 

Varför just Deje simhall?
-Det är lugnare här än i Karlstad, men det 

finns såklart personer även här som undrar 

vad jag gör på bassängbotten. Personalen 

här är mycket hjälpsam och förklarar för 

undrande vad jag sysslar med, berättar 

Micael.

Vi lovar att följa upp och berätta om hur 

det går för Mikael i ett senare nummer av 

Kontakten. 
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Julen är den högtid då vi konsumerar som allra mest. Därför är det 
extra viktigt att tänka efter för att inte handla saker i onödan. Världs-
naturfonden har tagit fram en lista med förslag på klimatsmarta klappar 
som du kan ge bort med extra gott samvete.

• Cykel, miljövänligt transportmedel som ger bättre kondition och kanske även minskade 

bensinkostnader.

• Massage, fotbehandling, träningskort gör gott i dubbel bemärkelse

• Biljetter till teater, bio eller konserter. 

• Kurser 

• Hemmagjort. Ge bort exempelvis sylt, godis eller torkad svamp i fina burkar. 

• Korg med delikatesser. Fyll en korg med ekologiska och närproducerade delikatesser 

att njuta av under julledigheten.

• Fadderskap till utrotningshotade djur. Hjälp till att bevara den biologiska mångfalden 

genom att bli symbolisk fadder till ex. isbjörnen, pandan eller tigern genom WWF. 

• Antikt och vintage.  Handla klassiska antika eller tuffa retroartiklar och se till att varor 

återanvänds.

Du kan säkert komma på många fler alternativ, 

det är bara att låta fantasin flöda!

Ett bidrag till en hjälporganisation är ofta 

en effektiv insats för välgörenhet. Men var 

kritisk och frågvis, för man kan aldrig vara 

helt säker på hur de insamlade pengarna 

används. Ett sexsiffrigt 90-konto garante-

rar en kontinuerlig kontroll och full insyn 

i vad pengarna används till. Minst 75 pro-

cent av pengarna ska gå till organisatio-

nens ändamål. 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, 

FRII, är en samarbetsorganisation för den 

ideella sektorn som verkar för ett bra in-

samlingsklimat och för seriös insamling. 

FRII anser att insamling som bedrivs konti-

nuerligt över hela landet alltid ska ske till 

90-konton. Sexsiffriga 90-konton utfärdas 

av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, 

och måste uppfylla vissa klart definierade 

Fira en klimatsmart jul

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

Kåre Arvidsson, 0554-193 75
Energi- och klimatrådgivare 

Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

Konsument

Skänk en slant – men i rätt hand
krav på ekonomisk granskning, redovisning 

och ”sunda” marknadsföringsmetoder. Mer 

information: www.frii.se och www.insam-

lingskontroll.se 

Goda råd:
1. Det är alltid säkrast att skänka pengar 

till en organisation med 90-konto. 

2. Effektivast blir hjälpen med rena kon-

tantinsamlingar, utan försäljning eller lö-

ner till personal som ringer runt och ber 

om bidrag.

3. Var extra uppmärksam vid telefonför-

säljning, företagsnamn kan vara snarlika! 

Glöm inte att fråga efter 90-konto.

4. Fråga alltid hur stor del av de insamlade 

pengarna som verkligen går till ändamålet.

5. Fråga hur länge organisationen har varit 

verksam.

6. Be att få namn på någon eller några av 

dem som ansvarar för insamlingen.

7. Ger materialet ett seriöst intryck?

8. Anges ett fungerande telefonnummer?

9. Uppges både box och gatuadress?

10. Vid bössinsamling, kan insamlaren le-

gitimera sig?

God jul önskar Konsument Karlstad.

Ina Johansson, Elisabeth Eklo
Jane Ullman, Jolanda Girzl

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
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Julbocken
På förmiddagen den 15 nov. träffades ett 

antal Mölnbackabor för att traditionsenligt 

”klä på” julbocken vinterpälsen. Och med 

en hel del granris fick bocken så småning-

om ett bockliknande utseende. Men under 

påklädningens gång hade han skiftat utse-

ende från allt mellan att likna en tax till 

att senare mer likna en kamel. En riktig 

bock blev det i alla fall till slut och efter 

att arbetet var klart smakade kaffe med 

bröd gott samtidigt som man på avstånd 

studerade den stora granna julbocken.

På den plats vid Isbanan i Mölnbacka där 

bocken är placerad och kan beskådas, var 

det tidigare en plantskola. Det fanns två 

plantskolor i Mölnbacka, en låg nedanför 

Gamla Bruksmagasinet och den andra som 

kallades övre plantskolan låg alltså där 

julbocken nu finns och sträckte sig ända 

upp till den s.k. Krutkällaren. Plantskolan i 

Mölnbacka har anor ända sedan 1800-talet 

och här odlades bl.a. ett äppelträd som bar 

namnet ”Mölnbacka Skogs”. Det är en vin-

terfrukt vars träd fortfarande finns kvar på 

en del ställen i bygden. Men mest var det 

gran- och tallplantor som odlades fram till 

dess att verksamheten blev nedlagd 1960. 

Hänt i Mölnbacka en lördag i november 2008

Text: Göte Falk 
Foto: Jenny Grahn och Sewed Albertsson

Efter det var området också start- och mål-

plats när Mölnbacka AIS arrangerade sina 

allianstävlingar på skidor. 1963 var isbanan 

iordningställd och klar att tas i bruk och 

sedan kom också en barack på plats som 

i dag används som styrketräningslokal och 

är flitigt utnyttjad.

Invigning bastu
Samma dags eftermiddag i strålande sol-

sken och 10 grader varmt samlades ett 

tjugofemtal personer för att inviga bastun 

som tidigare varit en tvättstuga tillhö-

rande Mölnbacka skola. Ägaren till skol-

fastigheten hade till Mölnbacka Bygde-

gårdsförening skänkt tvättstugan som var 

i stort behov av renovering. Tvättstugan 

ligger bara någon meter från stranden av 

den s.k. ”Dammen” som är en del av sjön 

V. Örten. Efter ett stort ideellt arbete un-

der kvällar och helger där Bertil Larsson 

varit projektledare hade man förvandlat 

den gamla tvättstugan till en förstklassig 

bastu. Genom att föreningar, företag och 

privatpersoner skänkt material till bygget 

kunde kostnaderna hållas nere. Den gamla 

tvättstugan uppfördes under hösten 1925 

och på en av takbjälkarna fanns en inrist-

ning med följande lydelse ”A. Lindberg 

25/11 1925”. Detta var den i bygden väl-

kände Alfred ”Sågarn” Lindberg som gjort 

inristningen och troligtvis också varit med 

och uppfört tvättstugan. Nu är det nästan 

på dagen 83 år sedan detta hände och nu 

kommer byggnaden åter att tas i bruk, fast 

för ett annat ändamål än tidigare. 

Invigningen startade med att Bygdegårds-

föreningen bjöd på kolbullar, dryck, kaffe 

och bröd. Under sakkunnig ledning av Bertil 

Larsson och Sven Persson stektes kolbullar 

och dessa hade en strykande åtgång. Där-

efter förkunnade Bertil Larsson bastun för 

invigd och ett fyrfaldigt leve utbringades. 

Efter detta var det hög tid för motion och 

deltagarna gick en sträcka på c:a 4 km på 

en del av den s.k. kulturstigen. När prome-

naden i raskt tempo var avklarad badades 

det bastu och sedan avslutades det hela 

med ett dopp i ”Dammens” kyliga vatten. 

Den minnesvärda dagen hade nu övergått 

till kväll och ett månsken mötte bastuba-

darna när de vandrade stigen ut till stora 

vägen för vidare färd hemåt.
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Lördagen den 29 nov. anordnade 
Mölnbacka Bygdegårdsförening 
den traditionella julmarknaden i 
Mölnbacka Bygdegård. 

Vädret var gråmulet med lite duggregn 

från och till under eftermiddagen men det 

avskräckte 

inte besö-

karna som 

kom i stora 

skaror. Det 

var för-

säljning av 

h a n t v e r k 

från lokala hantverkare, dörrkransar och 

hembakat bröd av olika slag, honung från 

bygden, julgranar, julsaker m.m. och dess-

utom hade man ett lotteri med fina pri-

ser. Inne serverades lussekaffe och ute 

grillades korv, 

stektes kolbullar 

och dracks glögg. 

I stora salen un-

derhöll en grupp 

ungdomar på oli-

ka instrument de 

kaffedr ickande 

gästerna. 

Till barnens stora glädje fanns ett antal får 

att titta på utanför 

Bygdegården. Det 

var också en häst-

skjuts på plats för 

de som ville ta sig en 

åktur. Lite senare kom Lucia med tärnor 

och förgyllde aftonen med dikter och sång. 

Antalet besökare uppskattades till mellan 

200-300, vilket var fler än förra året.

Julmarknad 
i Mölnbacka

Text: Göte Falk 
Foto: Jenny Grahn

Den 7 november var det Forshaga Hem-

trädgårdsförenings årliga soppfest. Ute 

var det regnigt och grått, men inne på 

logen möttes man av ljuvliga dofter. Här 

fanns soppor av årets skörd av svamp 

och grönsaker och hembakat bröd. Vi 

var 80 medlemmar som låt sig väl smaka 

och sedan serverades kaffe med kaka.

Vi testades på en lurig frågesport och 

bjöds på underhållning av Håkan Lindh. 

På inträdesbiljetten lottades ut en vack-

er dörrklocka, och många av oss vann 

vinster i kvällens fina lotteri. 

Tack alla medlemmar som hjälpt till med 

denna fest som är en av årets höjdpunk-

ter och det kan inte hjälpas att man re-

dan ser fram emot nästa soppfest.

Den 30 oktober var det dags att tacka 

alla lottförsäljare från PRO som ställt 

upp i ur och skur hela sommaren. Vi 

bjöd också in alla nya medlemmar för 

att träffas och lära känna varandra. Vår 

ordförande hälsar oss alla välkomna och 

berättar om vår verksamhet. Alla våra 

kursledare fick presentera sina kurser 

och program för våren 2009. Vi bjöds 

på dragspelsmusik av Georg och Hans. 

Vi serverades en jättegod smörgåstårta 

från ICA Supermarket och sedan blev 

det kaffe och kaka. Vi hade tillsammans 

en mycket trevlig kväll med historier 

och allsång. Vill du träffa oss kom till 

PRO:s månadsmöten i Forshaga Folkets 

Hus.

Ett tack till PRO:s 
lottförsäljare

Lisbeth Budai

Lisbeth Budai

Värmande 
soppfest

Överförmyndarnämnden i Forshaga 
kommun söker personer som vill åta 
sig uppdraget som gode män. För mer 
information är du välkommen att kon-
takta överförmyndarhandläggaren un-
der kontorstid, tel: 054-17 20 12. Du 
kan också läsa mer om vad uppdraget 
innebär på vår webbplats.

Vill du vara god man? Validera på 
omvårdnadsutbildningen

Vi har utvecklat omvårdnadsutbildningen, så 
att du som redan har lång erfarenhet från ar-
bete, heltid minst ett år, inom vården kan få 
tillgodoräkna dig dessa kunskaper. 

Efter valideringen sker oftast studier på dis-
tans under halvfart utifrån en studiehandled-
ning. Möjligheter finns till studier på helfart 
efter överenskommelse.

Våren 2009 startar en ny valideringsutbild-
ning i Lärcenter.

www.forshaga.se/vux
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Vecka 2
Måndag: Alla verksamheter stängda
 
Tisdag:  Trettondedag jul
 
Onsdag:  Kokt kyckling, currysås, ris    
 Quornsgryta, ris
Torsdag: Panerad fisk, kall örtsås, potatis  
 Grönsaksbiff, kall sås, kokt potatis 
Fredag:  Köttfärssås, spagetti 
 Sojafärs sås, spagetti

Vecka 3
Måndag: Köttbullar, gräddsås, pot., lingonsylt
 Falafel, sås, potatis
Tisdag:  Lax, fisksås, potatis
 Tomatpaj
Onsdag:  Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Biff Stroganoff, ris
 Böngryta, ris
Fredag:  Blodpudding/potatisbullar, lingonsylt 
 Potatisbullar, keso, lingonsylt

Vecka 4
Måndag: Vegetarisk sås, pasta
 Vegetarisk sås, pasta
Tisdag:  Fylld ugnstekt korv, potatis
 Sojakorv, ugnsomelett, potatis
Onsdag:  Stuvade fiskbullar, ris
 Svamp och broccoligratin, ris
Torsdag: Lasagne
 Vegetarisk lasagne
Fredag: Kallskuret kött, potatisgratin
 Kikärtsbiffar, potatisgratin

Vecka 5
Måndag: Kyckling Masala, pasta 
 (Skolområde Forshaga har lov)
 Ratatouile, pasta
Tisdag: Nötburgare med tillbehör
 Rödbetsbiffar, sås, kokt potatis
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Fiskarens festgratin, potatis
 Morotslåda, potatis/ ris
Fredag: Vad köket erbjuder
 Vad köket erbjuder

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 52
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag: Helgmatsedel
Torsdag: Helgmatsedel
Fredag: Helgmatsedel
Lördag: Fiskpudding/Fiskgratäng, sås, potatis, grönsaker. Bärsymfoni, grädde
Söndag:  Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage               

Vecka 1
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Soppa
Tisdag: Stekt fisk, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag: Helgmatsedel
Torsdag: Helgmatsedel
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Söndag:  Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 2
Måndag: Helgmatsedel
Tisdag: Helgmatsedel
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 3
Måndag: Köttbullar, stuvade makaroner, sallad. Hallonoppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker Färsk frukt
Torsdag: Kött och grönsakssoppa. Våfflor med sylt och grädde
Fredag: Korvrätt, potatis. Fruktkräm, mjölk
Lördag: Kokt fisk, sås, potatis, ärter. Nyponsoppa
Söndag:  Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng

Vecka 4
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la  Lindström, sås, potatis,grönsaker. Jordgubbskräm
Onsdag: Fiskarens festgratäng alt.Dragonfisk,potatis, ärter. Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt
Fredag: Lunchkorv, senapsås, potatis, grönsaker. Soppa
Lördag: Strömmingslåda, pot.mos, rårivna morötter. Äppel- & kanelkräm/mjölk
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp
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Evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

Har du ett evenemangstips? Anmäl det på vår turistwebb på forshaga.se. De publiceras på forshaga.se, på varmland.org och samt 
här i Kontakten. Du kan även lämna tips till Turistbyrån, tel: 054-17 20 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån 10-17, tis-tor 9-12 och 17-21:30, fre 17-23:30    Forshaga mån-ons kl 10-19, tor-fre kl 10-16

8-31 december
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga
från v.50 målningar & collografi av Sonia 
Claesson

20 december Kl. 14
Innebandy - herrar, div 2, Forshaga
GS86 - Loke IBK, i Forshaga Sporthall.

21 december Kl. 17
Musik i advent, Nedre Ulleruds kyrka
Julkonsert med Dejefors Musikkår, Övre och 
Nedre Ulleruds kyrkokörer Fri entré 

21 december Kl. 16
Bio: ”Nim och den hemliga ön”
På Forshaga Folkets Hus. Matiné, 40:-

21 december Kl. 19.30
Bio:”Rallybrudar”
På Forshaga Folkets Hus. Från 7 år, 60:-

27 december Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets hus
Chiquita bjuder upp till dans. 

28 december Kl. 19.30
Bio:”Låt den rätte komma in”
På Forshaga Folkets Hus. Från 11 år, 60:-

2009
3 januari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus
Sandins bjuder upp till dans!

Legenden om Sally Jones
Jakob Wegelius

Vinnaren av Augustpriset i 

barn- och ungdomsklassen en 

melankolisk men samtidigt un-

derfundig skildring en gorillas 

uppväxt. Under gorillans turer 

tvärs över världshaven möter 

läsaren ett färgstarkt person-

galleri med olika livsöden. Wegelius höga 

detaljrikedom återfinns inte bara i texten 

utan även i hans Jan Lööfska bildspråk.

Bland huliganerna
Bill Buford

Efter att ha bevittnat fotbolls-

supporters metodiskt slå sön-

der ett helt tåg utan att poli-

sen kan ingripa bestämmer sig 

journalisten Buford för att ta 

reda på vad som driver dessa människor. I 

åtta år lever han nära Manchester United-

fans och är med om bl.a. gatuslagsmål och 

flygplanskapningar. 

Hey Dolly
Amanda Svensson

Dolly har en tråkig pojkvän 

och vänner som är seriöst psy-

kiskt störda. Hennes systrar är 

döpta efter Astrid Lindgren-fi-

gurer men själv är Dolly uppkallad efter en 

silikonfylld countrydiva. Dolly associerar 

snabbt, driver iväg i fantasin, är elak, rolig 

och faktiskt ganska känslosam. En kritiker-

hyllad debutroman! 

Förgiftade Äpplens Klubb
Lily Archer

Vad gör man om ens nya styv-

mor är helt insnöad på yoga, 

indisk religion och pingviner? 

Eller om hon är en total diva 

och psykopat? Eller om hon 

är gravid och vill att man ska 

hoppa av skolan och hjälpa till hemma med 

babyn istället?  Tre tjejer träffas på en in-

ternatskola och upptäcker att de alla har 

styvmödrar. De orkar inte vänta längre. En 

hämndplan behövs. De startar Förgiftade 

Äpplens Klubb. 

Vi som hade alla rätt: 
en undergångsroman 
Kristina Thulin 

Jenny Östergren 

Journalisterna från TV4 har 

skrivit en vass karikatyr av 

mediebranschen och den moderna kvin-

nans kluvenhet inför sina roller. TV-pro-

gramledaren Cissi kämpar för att leva upp 

till hennes upphöjda självbild på glassiga 

tidningsomslag. Men under ytan döljer sig 

ett knackigt privatliv och Cissi tröstar sig 

med en ytterst olämplig älskare. 

17 januari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus
Mona G:s bjuder upp till dans!

23 januari Kl. 19
Revy med Teaterpacket, Forshaga
”Nya friska tag med packet” 
Plats: Forshaga folkets hus
Även 24 jan, 27 jan, 28 jan, 29 jan, 30 jan

31 januari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus
Glenn Endys bjuder upp till dans!



s. 20   Kontakten nr 8 december, 2008 Felix var först ut i raden 

av uppvaktade bebisar

Helgöppettider

Återvinningscentralen Katrineberg
Mån-tis 22-23 dec kl 07.30-15.30

(Julafton, juldag, annandag jul stängt) 

Lörd 27 dec kl 9-12

Mån-tis 29-30 dec kl 07.30-15.30

Nyårsafton 31 dec, nyårsdag 1 jan stängt

Fre 2 jan kl 07.30-15.30

Lörd 3 jan kl  9-12

Trettondagsafton/dagen 5-6 jan stängt

Kulturhuset i Deje
Mån 22 dec kl 10-17

Tis 23 dec kl 9-12

Mån 29 dec kl 10-17

Tis 30 dec kl 17-21.30

Fre 2 januari kl 17-23.30

Från och med onsdag den 7 januari är det 

ordinarie öppettider som gäller.

Kommunkontor/växel
Mån 22 dec kl 8-12, 13-16

Tis 23 dec kl 8-12

(Julafton, juldag, annandag jul stängt)

Mån 29 dec kl 8-12, 13-16

Tis 30 dec kl 8-12

Nyårsafton 31 dec, nyårsdag 1 jan stängt

Fre 2 jan kl 8-12, 13-15

Mån 5 jan kl 9-11

Tis 6 jan stängt

God jul och gott nytt år önskar 
Barnkommun i Värmland

Deje Simhall
Tis 23 dec stängt

(Julafton, juldag, annandag jul stängt)

Lör 27 dec kl 10-14

Sön 28 dec kl 13-17, babysim 10.30-13

Mån 29 dec kl 10-14, motionssim 16-18, 

handikappsim 18-19

Tis 30 dec kl 10-14, allmänbad 16-20, 20-21

Nyårsafton 31 dec, nyårsdag 1 jan stängt

Fre 2 jan 16-20

Lör 3 jan kl 10-14

Sön 4 jan kl 13-17, babysim 10.30-13

Mån-tis 5-6 jan stängt

Första Kontaktennumret 2009 kommer att handla en hel del om kommunens näringsliv 

och arbetet med det. Vi träffar kommunens nya näringslivsstrateg Marcus Ekholm och 

Kommunteknik informerar hur de arbetar kring lokala upphandlingar.

Nästa nummer utkommer i mitten av februari.  

Tema: Näringsliv 
i nästa nummer av Kontakten

Bebisen Hugo uppvaktades också men var inte 

hemma vid tillfället då kommunen besökte familjen

Fullträff gånger två 
I våras spelades Fair play cup, en fotbollsturnering för alla sjätteklasser i hela landet. 

Efter mycket slit och en hel del skoj stod klass 6B Laddebo från Dejeskolan som länets 

segrare. I samband med detta fick klassföretåndare Lenita Karlsson upp ögonen för 

en designtävling som utlystes av en av turneringens sponsorer, Kinnarps. Lite på skoj 

och för att stimulera elever i bildundervisning, lära sig mer om ergonomi, etc tyckte 

Lenita att klassen skulle delta i tävlingen som gick ut på att designa ett framtida 

klassrum. Sagt och gjort, snart delades klassen in i grupper om två och två, designför-

slag skissades fram, och fram röstades ett vinnande bidrag att representera klassen i 

tävlingen. Hur det gick? Jo återigen stod klass 6 B Laddebo som vinnare.

Inte riktigt som man tänkt sig
Bakom det vinnande bidraget står Daniella Callh och Emma Fransson. I pris fick de ett 

helt nytt klassrum (stolar, bänkar, skåp, etc) som invigdes i början av december.

- Jättekul, men lite synd att vi hunnit byta klassrum, berättar Emma Fransson och 

syftar på att de numera går i sjuan och bytt undervisningssal. På frågan om klassrum-

met nu ser ut som deras drömklassrum svarar Daniela ”Fint blev det men njaaae det 

är kanske inte riktigt som man tänkt sig. Vi hade tänkt oss röda väggar och en svart 

heltäckningsmatta …och så var sin stor plasmaskärm och dator förstås (skratt).

Framtidens klassrum 
kommer från Deje

Daniela Callh och Emma Fransson tog emot blommor av rektor Håkan Eilard

Malin Eriksson
Informatör

Mattias Göthberg
Informatör


