Höstkryss 2013
Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg
Ditt förslag till lösning
sändes till :
Maja Olsson,Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
”Korsordet”
De två först öppnade
rätta lösningarna
belönas med
en penninglott!

Namn:
Adress:

Stöd Gunnarskogsfonden! Ge ditt bidrag på bg 471-5405
Ditt bidrag innebär ökade möjligheter att utveckla Gunnarskog/Bogen till
ett ännu bättre ställe att verka och bo i

PALMVIKEN

STYCKÅSEN

0570-727730

0570-727630
11

Lösning sommarkryss
Vinnare
Kjell Hildingsson
L:a Årbotten, Ö:a Bråten

670 35 Gunnarskog
och
Anna Karlsson
Järperud, Annelund
670 35 Gunnarskog

GRATTIS!
PENNINGLOTTEN
KOMMER PÅ POSTEN!

Jag reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror. Kamremsbyte, service,
läser och släcker felkoder.
Jag finns i Lilla Årbotten, Dammlyckan. Skyltat från Bygdegården i Årbotten.
Nya som gamla kunder är välkomna.

Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 6320750
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10:e milan i Allstakan

Här tänds milan ”Sara” av
Jan Johansson och Gösta
Gustafsson (lilla bilden)..

Klockan åtta, tisdagen den sextonde juli
började arbetet med att bygga årets mila. Det är
den tionde milan som Byalaget gjort vid Alunda i
Allstakan. Platsen är väl lämpad eftersom den
ligger precis vid Vassbottens strand och är väldigt
vacker plus att det är bra att ha nära till vatten om
hon skulle ”slå” sej och ta eld. Hon får ju bara
kola inuti, inte brinna.
Hela onsdagen och torsdagen gick också åt,
trots att ett femtontal hjälptes åt. Glädjande för i
år var att flera yngre hade intresserat sig för detta
gamla hantverk och deltog vid resandet. Men det
är inte bara jobb, det är många historier och
mycket skratt också. Björkved restes tätt, tätt
inuti, granris lades utanpå och till sist ett tjockt
lager med gammal kolstybb som slås ihop hårt för
att göra den riktigt tät.
Fredag kväll, den 19 juli, var det så dags. Jan
(Johansson) på Lerbråten berättade vad som
sker inne i en mila och sen var det dags för den
högtidliga tändningen. Gösta (Gustafsson) i
Vålängen hade fått det ärofyllda uppdraget och
skötte det utan problem. Milan är alltid en Hon
och brukar döpas efter dagens namn så det blev
alltså Sara. Sedan gammalt sägs det att efter
dopet får inte namnet nämnas för då kan det gå
riktigt illa. Hon måste nu vaktas dygnet runt av
två personer och det var många som var villiga att

hjälpa till, även i detta arbete var det många unga
som deltog. Det behövs mycket folk eftersom det
går åt åtta personer varje dygn. Sara skötte sig
väl och på tisdagen släcktes hon ner. Resultatet
av det hela blir enligt många ”Världens bästa
grillkol”. På fredagkvällen kom 150 personer till
Alunda och norrmannen Thor Sverre Rundgren
sjöng och spelade dragspel. För lördagskvällens
underhållning stod trubaduren Göran Bryntesson
från Mangskog. Kolbullar stekta över öppen eld
hör ju till och det serverades också korv, kaffe
och tårta. Varmt och vackert väder var det hela
helgen.
Byalaget har haft många aktiviteter under
sommaren. Det har varit både metartävling och
grillkväll vid Alunda. Loppisen i Vålängen har
hållit öppet hela sommaren och har varit
välbesökt. Där finns nu även grillkolet från milan
att köpa. Det är tacksamt och roligt att arrangera
när folk kommer, för det viktigaste med
Allstakans byalags verksamhet är att det händer
något på hemmaplan. Vi vill att folk kommer ut
och träffas och att inflyttade och semesterfolk
även får lära känna ortsbefolkningen, vilket kan
vara svårt annars.
Janet Tjärning
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Sommarutställning på hembygdsgården
Konstutställning på temat fåglar
Förra årets hemslöjdsutställning på
Hembygdsgården gav mersmak och vi valde att
denna sommar göra en utställning på temat Fåglar.
Tre keramiker bjöds in: Lotta Göransson, Anna
Davidsson och Hanna Gårdeklint jämte
bildkonstnären Marja Hallstensson. Deras verk
blev tillsammans med ortsbornas alster, samt
inlånade samlingar, en spännande och uppskattad
utställning.
Fåglar har i alla tider inspirerat såväl
konstnärer och hantverkare liksom poeter och
musiker.
Sångaren Lotta Delebrant visade oss prov på
det sistnämnda under vernissagen. Vi tänkte också
på fåglarna som sjunger och bygger bon runt
omkring oss genom slöjdaren Lars-Inge Nilsson.
Naturfilosofen Lars Risberg kåserade om
fåglar för en hänförd publik
Så här ser en knäppgök ut. Foto: Tess.

Marlene Axelsson och aran Jerry. Foto: Bo Ericsson
Syskonen Annie och Emil Andersson hjälper Lars-Inge
Nilsson att bygga en fågelholk. Foto: Bo Ericsson
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Text: Utsällningsgruppen
genom Margareta Björkäng Ericsson.

Rapport från hembygdsföreningens
musikcaféer
I år har hembygdsföreningen hållit två
musikcaféer. Först ut den 10 juli uppträdde Bengt
Buskas med vänner. Ett program som var lite
”favorit i repris” eftersom de var med förra året.
Lika fullt är Bengt Buskas, Carl Taie Forsgren,
Ingvar Karlsson och bröderna Leif och Thomas
Wilde väldigt populära och drar fortfarande en
stor publik.
24 juli var det dags för det andra caféet med
folkrockgruppen Imse från Arvika på scenen.
Tajmingen för deras cafékväll var dock inte den
bästa med konkurrens från Gammelvala och en
del andra evenemang, plus EM- semifinal i fotboll
mot Tyskland. Men en tapper skara på dryga 20talet i publiken fick höra ett fantastiskt fint
program med enbart egna låtar och det är bara att
beklaga de som gick miste om detta.

Folkrockgrupppen Imse sjöng och spelade egna låtar.

Text och foto: Bo Ericsson

Vassvikens Motorservice
Service o rep av allehanda småmaskiner
som motorsågar, gräsklippare,
utombordare etc. Även försäljning av
nya maskiner och tillbehör.
Slipning av motorsågkedjor o svärd.
För er som inte har möjlighet att komma
med era maskiner så kan jag hämta upp
mot en avgift.
Ring Stefan
0570-33126 070-2415602
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Sommarens simskola
Mellan den 15-26 juli hölls den årliga
simskolan i Gunnarskog i Röda Korset
Gunnarskogskretsens regi i samarbete med
Svenska Livräddningssällskapet. Strax över 30
barn deltog sammanlagt i de tre olika grupperna.
Till skillnad från föregående år hade simskolan
underbart väder hela perioden. En förälder
berättade att när hennes barn varit med
föregående år så hade föräldrarna varit tvungna
att sitta med paraplyer eller picknickfiltar (med
den plastade sidan uppåt) över sig för det
regnade precis hela tiden.
Det allra första som barnen får genom
simskolan är vattenvana. Ledarna Ylva Sortelius
och Johanna Karlsson har hjälpt barnen att lära
känna vattnet och hur man är trygg i det.
Vattensäkerhet är en väldigt viktig del i det hela
och hur man till exempel ska reagera om man
ramlar i (vända om och flyta). Först efter att
barnen lärt sig detta börjar själva simmandet.
Den yngsta simskolegruppen tog märket
Doppingen, den mellersta tog märket Krabban
Röd och den äldsta simkunniga gruppen tog
Simborgarmärket.

Simning och dykning genom två ringar.

Doppingen är första vattenvanemärket och
för att få detta märke ska man:
* Titta under vattnet 3 gånger
* Dyka under en rockring eller liknande 3
gånger
* Hoppa från bassängkant eller brygga 3
gånger
För att klara märket Krabban Röd ska man:
* Falla i djupt vatten, vända runt och flyta på
rygg 3 gånger
Simborgarmärket innebär att man ska:
* Simma 200 meter i valfri simstil, där minst
50 meter ska vara ryggsim.
Enligt skolans läroplan ska barn vara
simkunniga och kunna hantera nödsituationer vid
vatten då de går i årskurs 6. Simkunnighetskravet
kom med i läroplanen 2007. (Källa: Svenska
Livräddningssällskapet.)
Tack vare dessa sommarsimskolor, där ideella
krafter jobbar tillsammans för att skapa en trygg
grund hos barnen då de är vid vatten, lär sig
barnen inte bara att simma utan mycket annat
”badvett” samtidigt som de har väldigt roligt.
Något som märktes tydligt bland de tre
grupperna i Gunnarskogs simskola när de glatt
och stolt visade sina föräldrar, yngre syskon och
andra släktingar vad de lärt sig i sommar.
Text och foto: Tess

Mellangruppen visar upp hopp från bryggan.
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i Gunnarskog

Plask!

Ut på bryggan,
fort, fort...

Yngsta gruppen visar simtagen på land först.

Äntligen, utdelning av simborgarmärket.
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Sommarauktionen på Larstomta
Bygdelagets tredje sommarauktion på
Larstomta
23.095 kronor klubbades in till
Gunnarskogsfonden innan ösregnet kom.
Auktionisten, Karl-Erik ’Hagabergarn’
Johansson, var nöjd, för han mindes tidigare
auktioner på Larstomta, ’da rä rägne hele tia’.
Enstaka prylar stod outropade kvar när ovädret
bröt ut, ”men di kommer mä näste gang”, lovade
han.
Cirka 150 personer hade samlats när
Larstomtas hesa vällingklocka ringde in till
sommarauktion nummer tre kl. 14.00, lördag 27
juli. I nästan tre timmar bjöds det livligt på
inlämnat gods från dödsbon och andra privata
givare. Bland auktionsgodset fanns
Klässbolsdukar och virkade överkast,
Rörstrandsporslin och Eda glas, möbler till salong
och sommarhus, redskap från olika faser i
bygdens industriella utveckling, smycken, en
sjöfågelattrapp och tavlor av Carl Borg, Ingrid
Nilsson, Uno Sandström och andra lokala
konstnärer.
Högsta bud var 1700 kronor. Det klubbades
för en ljuskrona. Lägsta bud var 10 kronor, som
en tekanna med sockerskål och gräddsnipa i
underbart vackert ’fattigmanssilver’ gick för.
Vanligaste klubbade budet var 20 kronor, som
fyndlådor med ”diverse” gick för. Det var ingen
slagavgift och behållningen gick oavkortat till
Gunnarskogsfonden.

Det var många barn på sommarauktionen.
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”Hagabergarn” Johansson

Larstomtas vaktmästare, Niklas Wallberg,
hade, liksom vid tidigare sommarauktioner, det
överordnade praktiska ansvaret. Medlemmar i
Bygdelagets styrelse och andra ideella krafter bar
fram grejer först till auktionisten och sedan till
köparna, skrev upp hur mycket varje sak
klubbades för, tog emot pengar och räknade
slutligen i hop det samlade resultatet. Sabine
Götzinger från ’Larstomta Bed and Breakfast’
stod för serveringen. Evald Skansen lånade ut sin
högtalaranläggning.
Det var många barn, men inga böjda huvuden
över mobiler och elektroniska paddor. Blickarna
var riktade uppåt, mot auktionisten och hans
aldrig vilande klubba. Med rytmisk
regelbundenhet böjdes barnens nackar bakåt,
mot mamma eller pappa, som ibland nickade
godkännande, ibland skakade på huvudet. En
liten flicka fick lov av mamma att bjuda upp till
100 kronor på ett smyckeskrin, men sen sa
mamma stopp. Någon bjöd över, och flickan blev
förstås besviken. Killen bredvid henne hade
bättre tur. För endast 20 kronor fick han en
plastväska med ett vattenpass och andra
specialverktyg inuti. Han kramade väskan med
lycklig min och sprang strax iväg för att testa
innehållet.
Rolf Andersson, som flanerade runt på
auktionsplatsen med sambon Margareta, hade
otur. Under visingen (som startade kl. 12) hade
han sett ut en låda med en tomte i, som han ville
bjuda på.

Rolf kom emellertid för sent till auktionens
öppning, så någon annan hann ropa in just den
lådan. ”Så nu tror jag inte på tomten mer” sa
Rolf, skakad i sin barnatro.

Rolf Andersson och Margareta Ilonen.

Ann-Charlotte Frisk bjöd på flera saker som
hon inte fick. I utmattande konkurrens med bl. a
undertecknad fick hon dock en karaff och nio
underbart gröna Skansenglas för 440 kronor.
Själv betalade jag 250 kronor för en
brunmönstrad Gustavsbergs karott i serien Pryo.
Jag lade också märke till at koppar inte är så
eftertraktat numera. En solid kaffekanna av
koppar på fot gick för häpnadsväckande billiga
50 kronor.

Systrarna Ann-Charlotte Frisk och Britt-Louise
Persson stortrivdes på auktionen..

Konstnärinnan Margareta Björkäng ropade in en
spegel till sin atelje’

Text och bild: Märta-Lisa Magnusson
Stigcykling är OK men crossåkning
och fyrhjuligt är förbjudet!
Våra vandringsleder är på vissa håll
:
sönderkörda av crossåkande
och fyrhjulsburna
vandaler. Bygdelaget kommer att sätta upp
förbudsskyltar med texten ”Motortrafik
förbjuden på vandringsled”. Överträdelse
kommer att beivras och tillsammans med
lokalbefolkningen kommer vi att uppmärksamma
vilka som sysslar med denna brottsliga
verksamhet för att kunna polisanmäla. Enligt
uppgift från markägare förekommer även
crosskörning i nyplanteringar av skog i anslutning
till våra vandringsleder.
Bygdelaget kommer att ta kontakt med MK
Team Treske för att diskutera möjligheten att få
till stånd en crossbana för crossintresserade
ungdomar i bygden.
Redaktionen
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Bygdelaget, räddare i nöden ...
När förskolan växte ur Lyans lokaler kunde
Bygdelaget erbjuda lokaler/lägenhet vid
Larstomta. Lägenheten ifråga har tidigare
använts av Järvenskolan för liknande
ändamål och kunde nu tas över utan alltför
stora ombyggnader.
Åtta barn – födda 2012 – har fått plats och
från 1 augusti är verksamheten i gång mellan 6.30
-17.00, mån-fre.
Kerstin Andersson är rektor för
förskoleverksamheten. Den dagliga driften vid
Larstomta leds av förskollärare Fredrika
Andersson tillsammans med medarbetarna
Rebecka Eriksson och Emma Persson.
Emma Persson uppger att lägenheten ger en
mysig och hemtrevlig känsla och att det verkar
som om barnen och deras föräldrar gillar läget.
Man har ett tätt samarbete med Lyan och hämtar
maten vid Järvenskolans kök.
Att problemet med platsbristen vid Lyan
kunde lösas så obyråkratiskt och snabbt har att
göra med ett bra samarbete mellan Järvenskolan
och Bygdelaget samt att det slumpade sig så att
lägenheten var ledig för uthyrning när behovet
uppdagades.
Efter Jul klappar ytterligare tio barn på
”förskoleporten”. Verksamheten vid Larstomta
kan ta ytterligare två barn men för de övriga
måste platser ordnas. Alla inblandade räknar med
att kommunen fyller behoven av platser på ett
långsiktigt sätt (red kommentar).
Text Willy Ekmark

Foto: Emma Persson

Barn och personal från Larstomta på Lyan

Fruktstund på Larstomta

Kolla på www.gunnarskog.nu!
Om du vill vara orienterad om vad som händer
i bygden får du inte missa bygdelagets hemsida.
Sedan starten för fyra år sedan har den idag (30
aug) haft 60021 besök.
Vår webbredaktör Tess Olsson är ständigt på
vakt över vad som händer i bygden och
uppdaterar evenemangskalendern så fort hon får
ett mail eller vink om evenemang av de mest
skiftande slag.
Redaktionen
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