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Ordförar’n har ordet

Välkomna till ett nytt
verksamhetsår med
GûnnerskeNytt och
Gunnarskogs Bygdelag!

Vi jobbar oförtrutet på och
vill fortsätta med att förvalta
det som är bra och utveckla
det som kan förbättras i
Gunnarskog.

Vi har fått en berättigad synpunkt på vårt motto,
att Öjerud är en del av Gunnarskog, helt korrekt.
Därför ändrar vi nu detta till
”Vi vill ta vara på det som är bra och
utveckla det som kan förbättras i
Gunnarskog, från Mitandersfors i norr
till Öjerud i söder.”

Fokusområdena ligger kvar:

- Sporthall i Gunnarskog Järvenskolan
42m x 22m
- Järvenskolan 0-9
- Järvenskolan Profil Eget företagande
- Fiber till så många som möjligt
- Turism (B&B, vandringsleder, naturturism) i
större omfattning
- Aktiviteter för Gûnnerskinger
- Möjligheter för alla som vill att bo i Gunnarskog;
från barn tills du blir gammal med vårdbehov!

Planerade aktiviteter 2016:

– Gûnnerskenytt
– Gûnnerskemârten
– Auktion/loppis vid Larstomta i juli-aug
– Hyresvärd lägenheter/lokaler Larstomta.
– Förvalta Gunnarskogsfonden
– Sprida info och göra reklam för Gunnarskog
– Stötta/hjälpa personer/organisationer
–Viktigast för tillfället är högstadiet på
Järvenskolan. Arbete pågår tillsammans med
Färäldragruppen om framtiden, vi ber
beslutsfattarna se möjligheter inte svårigheter.
– Vi vill att politiker/tjänstemän tillsammans med
oss förvaltar och utvecklar Gunnarskog för
framtiden. Lyssna på oss som bor här!

Ronny Olsson
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Evenemang m.m.

Valborgssmässofirande 30 april
Gûnnerskemarten 21 maj

Friluftsgudstjänst i Lafallhöjden 19 juni

Hembygdsföreningen

Kondoleanser
Kondoleanser kan beställas genom
Gunnarskogs bygdelag. Ring Ronny Olsson,
tfn 0570-322 28. Bg 471-5405
Överskottet går till Gunnarskogsfonden.

Redaktionen

Välkomna till Gunnarskogs
hembygdsgård 2016

– Service med garanti–
TV, stereo o hemelektronik, parabol o

antenn

Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39, 67151 Arvika

Tfn. 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29

Bortans IK
tipspromenader

10/4 Bergatorp.
17/4 Bortan
24/4 Treskog
1/5 Allstakan
8/5 Tvärud

Start mellan 11-12. Kaffe, fika och
tipspärm.
Dragning på vårlotteriet på sista
promenaden. Alla välkomna!

Mvh BIK Damsektion

CAFÉ & ANTIKT
LARSTOMTA

ÖPPNAR FÖR VÅREN 2016
PÅSKDAGEN 27/3-16 Kl. 12:00 – 17:00

Därefter öppet
LÖRDAG - TISDAG 12:00 –17:00

För beställning av Smörgåstårtor och övrigt hela
året.

Harvägen 1 670 35 GUNNARSKOG
Tel: 0570/32616

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR
SABINE MED PERSONAL

CAFÉ & ANTIKT LARSTOMTA

Nordhaget förlag
Böcker säljes
Se hemsidan:

 www.nordhaget.se
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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

Musikevenemang i Bogen
Bejublad julturne i Bogens bygdegård

 Med värmande brasor, glögg, pepparkakor och
kransförsäljning välkomnades en tidigt
ankommande publik till ett något dystert väder
inför kvällens konsert i bygdegården. En något
oväntat stort antal, över 100 personer trängde
fredagen den 27 nov in i lokalen för att lyssna till
Hebbe Sisters med musicerande mor o far, Duo
Sentire. Med tanke på bygdens antalet
fastboende, ca 24 personer är siffran
imponerande, med bekräftande om stor
popularitet för de medverkande i Wermlands
Operans årliga föreställning.

Programmet innehöll våra mest älskade
julsånger från Jul, Jul - Hej tomtegubbar-Nu
tändas tusen juleljus till Schuberts Ave Maria -
Disney potpurri - Santa Claus is in town, relativt
nya Koppången, och avslutande, underbara O
Helga Natt. Högst njutbart att få lyssna på dessa
tre systrars solist och Andrews Sisters inspirerade
stämsång, samt dans och charmfulla
framträdande. Att äpplet inte faller långt från
trädet märktes vid Duo Sentires fantastiska piano
och cellospel i Chopins Valse Op 64 liksom
kvällens övriga framträdanden.

 För ett konsnärligt, snabbt och ögongodis-
fångande arbete svarade Marja i Myrom som
under föreställningens gång målade en
Bogeninspirerad tavla till lotterivinstförsäljning.
Överlycklig vinnare av konstverket blev Gunnel
Magnusson från Emterud Charlottenberg.
Kökspersonalen med övriga serverad högst
välsmakande smörgåsar, samt wienerbröds-
inspirerade bakverk till kaffet. I berömmande
ordalag till artister och samtliga medverkande
samt den stora, entusiastiska publiken tackade
bygdegårdens representant för denna hellyckade
julkonsert i Bogen.

Text o foto: Kjell Kaspersson.

Hebbe Sisters (övre bilden)
Duo Sentire (nedre bilden)
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Rävjakt i Stommen
Räven raskar över isen

Lördagen den 9 januari 2016 var det åter dags
för den traditionella gemensamhetsjakten på räv
inom Stommens viltvårdsområde,VVO. Angränsade
jaktlag hade inbjudits. Tjugotre förväntansfulla
rävjägare hade samlats kl. 08.00 vid slaktboden i
Timmeråsen. Kvicksilvret låg på minus10 grader,
nysnö och lite fjunsnö i luften, således ett perfekt
rävväder.

Stommens VVOs nyvalda rävgeneraler hade ett
bra utgångsläge med gott understöd av sina fäder.
Efter en härlig morgonbrasa med kaffe och humöret
på topp fördelades de olika passen. Två inbjudna
hundförare en med rysstövare och den andre med
en terrier som är rävens fasa satt med vid brasan
och la upp taktiken.

Första ”släppet” med stövaren resulterade i
rävkontakt direkt och en av passkyttarna fick räven
att gå i gryt men den duktiga terriern fick ut räven
och flera av skyttarna som bevittnade
rävsprängarens arbete fick nu ventilera sina bössor
ordentligt och den första räven fick bäras ur skogen
och han var enligt ögonvittnen blytung. Knappt hade
kanonaden vid grytet lagt sej förän en ny rapport
från en av passkyttarna i ”Svartvika” meddelade att
två rävar travade över isen och hoppade upp på
”Näset”. Nu hade vi passkyttar stått orörliga i
nästan två timmar och då beslöts att ta en paus vid
brasan med lite varmkorv och kaffe, vilket gjorde
gott för både händer och fötter.

Efter detta blev det ny uppställning med viss
korrigering av skyttelinjerna. Hundföraren och
hunden var snart i kontakt med löpan efter de två
rävar som setts gå in på ”Näset” och snart klingade
ett härligt rävdrev mellan ”Näsberget” och
”Svartviksåsen”. Rävarna gjorde en bukt uppe på
berget men en av rävarna gick i gryt. Under tiden
som hundföraren med hjälp av några skyttar
konstaterade att grytet inte var lämpligt att släppa in
terriern i kom en ny rapport om två rävar ute i
sundet mellan ”Stomme Näset” och Tollersrud där
två passkyttar från Sälboda var placerade. Efter
några minuters radiotysnad small ett skott ute i
sundet och räv nr. två hade travat färdigt. Den andra
räven smet in tillbaka på ”Stomme Näset”vilket fick
hundföraren och stövaren att dra sej från stengrytet

och ta an de varma slagen efter denna räv. Den
buktade ute på södra delen av ”Näset” först
men drog sej sen över på den östra sidan och
gick på passkytten neri ”Törsbacken”som
förpassade räv nr tre till de sälla jaktmarkerna.
Det visade sej att den skjutna räven hade
sällskap med en räv som gick i gryt i älvbanken
nere på ”Törsängene” vilket stövaren
dokumenterade.

Innan allt var klarlagt med bakspårning och
radiokommunikation meddelade en passkytt att
ytterligare en räv gick på älvisen och tog kurs
upp mot ”Näset”. Efter endast några minuter
ljöd åter skallet av stövaren mellan bergen och
räven fick lägga på ett kol för att hinna undan.
Men ordspråket säger ju ”SLUG SOM EN
RÄV”och detta bevisade han med att gå i
samma stengryt som den fösta av de två som
sågs på isen i ”Svartvika”. Generalerna ansåg att
en återsamling vid en värmande eld skulle göra
gott. Framme vid samlingsplatsen framkom att
ungdomsgänget med terriern i spetsen skulle
göra ett försök på räven i älvbrinken innan
mörkret lade sej. Vi seniorerna tände en härlig
eld i väntan på rapporter från grytet. Efter
knappt en timme kom det meddelande att räv nr
fyra bars ut ur skogen.

Ja denna jaktdag kan man med fog påstå att
som i visan ”RÄVEN RASKAR ÖVER
ISEN”. De nya generalerna har fått nyttiga
erfarenheter var rävarna har sin gång och gryt
samt att en bra instas gjorts för småviltet i våra
marker. Hoppas på ytterligare en jakt innan
säsongen är slut.

Rolf Nordling

Fotnot: En rävfamilj med hona, hane och
4- 6 ungar behöver mellan 400-500kg kött
per år.
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Bôrtavägen m fl vägar i socknen
 Vi ringde upp Trafikverket och ansvarig för
vägunderhåll i Västvärmland , projektledare
Krister Andreasson, och frågade om Bôrtavägens
möjliga framtid och fick svar.

-Vägen har nr 864 och går mellan
Allstakansundet och Bortan. En rejäl renovering av
vägen dvs fräsning och förstärkning med makadam
motsvarande den standard som vägavsnittet från
Bergatorp till Treskog erhöll förra året ligger i
förstärkningsplanen för 2017, säger Andreasson.
Han är däremot mycket noga med att inte slå fast
att det blir så bara för att vägen finns med i den s k
Trafikverkets förstärkningsplan. Omprioriteringar
pga olika snabbt påkallade omständigheter som
exempelvis mindre pengar eller ändrade
bestämmelser om godkänt tonnage kan göra att
respektive vägprojekt puttas ned eller upp i
tidslinjen.

Beläggningsingenjören vid Trafikverket,
Tommy Viklund, vet att berätta att redan nästa år
kommer vägavsnittet Sälboda-Stommen få en
likadan beläggning som den som utförts på
vägavsnittet Sälboda-Spekedkorset.

Trånga passagen i Lindvallslia, bron över
Gårdsåsälven, är, såvitt Andreasson på
mobiltelefon utanför kontoret kunde erinra sig, inte
längre med i 2017 års plan.

På frågan om transportnäringens
representanter har något att säga till om när det
gäller vägstandard i vårt område är svaret att - de
ingår i en ”referensgrupp” som träffas ett par

gånger om året.
Det finns en bestämmelse om tonnage på

gång, som betyder att man lagligt får köra med 74
ton på våra på lera grundade vägar. Om den
bestämmelsen kan sinka eller förbättra våra vägars
position på förstärkningplanen kan ingen sia om.
Möjligheten finns ju att det redan idag dånar fram
74 ton utan att bestämmelsen trätt i kraft.

Ett hopp finns dock i Trafikverkets ”radarbil”.
Ser ni en konstig bil på våra vägar i vår med
antenner åt alla håll, då är det just Trafikverket
som är ute och scannar av vägen med avseende på
spårdjup och ojämnheter i vägen. Om bilen visar
sig på Bôrtavägen i år kommer mätutrustningen
med all säkerhet att krascha. Senast radarbilen
körde på våra breddgrader var år 2014 och sen
dess har vägen försämrats radikalt.

När det gäller Bôrtavägens öde får vi försöka
läsa i stjärnorna när någon förbättring kan skådas.
Den (väg nr 864)lär få bli sämre innan den blir
bättre.

Den alltid lika förhoppningsfulle

Willy Ekmark

Delta i vår kattkastreringstävling
som pågår jan-juni 2016.

Läs mer på vår hemsida:
 www.djurskyddet.se/westrawermland

E-post westrawermland@djurskyddet.se
 Tel: 0722 – 33 38 10, 0722-33 38 20
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Skolan
behandlas på samma sätt som de görs i centrala

Arvika; kostnader för idrottsverksamhet, hantering
av kommunala ” anläggningar, utsmyckning i det
offentliga rummet mm. Låt gå för det men gäller
det skola och äldreomsorg så blir det med ens mer
skarpt läge! Gör inte den proteststorm som uppstått
nu verkan, då vet jag inte vad som krävs för att ni
ska lyssna ...och det gäller inte bara oss utan
Vikene och alla andra delar av Arvika Kommun
som finns utanför centralorten. Vi betalar ca 100
miljoner i skatt varje år i Gunnarskog och om det är
viktigt för oss att ca 10-15 miljoner av den pengen
används till våra skolelever, så är väl inte det för
mycket begärt? Dessutom har vi och Edane har
kämpat i många år för en investering på ca 10
miljoner var för en fullstor idrottshall, det har aldrig
beviljats .... men nu är förvaltning och politiker
beredda att investera 400-500 miljoner för att ändra
på nåt som fungerar! Gunnarskogs Bygdelag och
Föräldragruppen vill ha förvaltning och
UTVECKLING, inte avveckling. Se möjligheterna i
att ha ett alternativ, inte svårigheterna!

Ronny Olsson

Här är det senaste inom skolfrågan
Vi jobbar hårt för att bevara högstadiet. Vi

jobbar med en inriktning mot entrepenörsskap
som idé för att locka mer elever än de som finns i
upptagningsområdet + att Arvika Kommun ska se
Järvenskolan som en resurs då behov finns (byte
av miljö, tillgång till lokaler).

Senaste beslutsunderlaget gav upphov till
följande mail från Bygdelagets ordförande till
Peter Söderström (S, kommunalråd) och Lars-
Ove Jansson (S, Gunnarskogsbördig politiker).
Hittills har vi fått bra stöd och intresse från C och
M, vi hoppas mer intresse från S i det framtida
arbetet!

Hej, Bygdelaget och Föräldragruppen har läst
det uppdaterade underlaget som ligger för tillfället
angående skolutredningen. Vi har lite funderingar
som ni kan se i mailet nedan. Fortfarande saknas
dessutom kalkylen i en RIKTIG
KALKYLMODELL där man tittar på
EKONOMISKA NYCKELTAL som IRR, MIRR
och NPV. Peter, hoppas att ditt svar till Aniette om
komplettering innebär att den tas fram. Det är
ganska stor skillnad på en investering på 400-500
miljoner mot renovering för ca 100 miljoner och den
inverkan det får på Arvika Kommuns ekonomi i
många år framåt .Vi hoppas ju fortfarande att ni
ska lyssna på våra argument och låta Järven vara
kvar som ett alternativ till en stor skola i centrala
Arvika. Förutom belastningen på de elever som
måste resa bort nästan hela sin fritid och den nytta
detta kan ha för en skolverksamhet med extra
lokaler som kan användas utan att nyinvestera (tex
elever som behöver byta miljö, tillfälligt byte av
lokaler om ni behöver renovera nån del) så är det
egentligen en principfråga, ska alla
kommuninnevånare behandlas någorlunda lika? Det
finns många andra exempel på saker som inte

PALMVIKEN

010 4109 300

STYCKÅSEN

010 4109 290
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Vågrätt     Lodrätt
1.   I sådana finns vi väl alla numera. 1. Forskning om våra idiom.
13. Är ju nallarna under vintern. 2. Den stod på sin plats i december.
14. Mena. 3. Noggrant undersöka.
15. Gär vi her om vi inte riktigt vet. 4. Så lär Lincoln ha tilltalats.
16. Där kunde man tanka. 5. Tvåårigt arbete.
17. Gjorde dä felle nä di sjöng. 6. Finns norr om letterna.
18. Ö änne let. 7. Med nöje.
19. Anders Eriksson 8. Delad.
20. Buskart. 9. Kvävde.
22. Är väl gapet en? Kommer ½ 8. 10. Kan man tag.
25. Tidning i Värmland. 11. Ännu uslare.
26. Har god syn. Kanske sådan näsa? 12. Vid sådana gör man något om igen.
27. Kan en gäre ovom Lafallhögdslon. 21. Kan de flesta på tårna.
28. Var Ivan den förskräcklige. 23. Politisk meningsfrände.
30. Är väl det som finns syd om Medelhavet? 24. Lär eder kunna.
33. Infaller tidigt. 29. Infinitivmärke.
35. Inmundigas. 31. Har ofta ring.
36. Myggläte. 32. Vid åns utlopp.
37. Ids inte. 34. Topsys dansställe.
38. Statligt bolag nu med domän. 39. Har rop ofta gjort.
39. Kärnan i viss individs personlighet. 41. Synorgan.
40. Jodå, ett åsnepåhäng kanske. 43. Sådan kan göras i metall med syra.
41. Dryck. 45. Ibland som portupplysning.
42. Är åsnan utsatt för vid hötapparna. 46. Riksförbundet.
44. Registrerar mängd partiklar som utsänds
av ett radioaktivt ämne.
47. Brukade förr insättas under hösten.

Ålander & Westerskoog
”Från grunden till sista

spiken”
Tfn 070-679 19 00

Landsbygdsföretagare i samverkan
Vi utför Byggarbeten,

anläggningsarbeten, målning,
skogsarbeten, flyttning, gräsröjning.

Vi har traktorer, grävare mm.
Farmartjänst gör tjänst i stort som smått.

Behöver du hjälp – ring Farmartjänst!

Per-Axel Adolfsson 77 01 06
Rolf Nordling 325 45
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Vårkryss

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!

Reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror.
Utför service, kamremsbyte, läser och släcker felkoder.

Jag finns i Lilla Årbotten, Dammlyckan. Skyltat från Bygdegården i Årbotten.
Nya som gamla kunder hälsas välkomna.

Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 632 07 50

:Namn::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Adress:
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Lösning till Vinterkryss 2015

Vinnare:

Birgit Andersson
Björkbacka Fredros

och

Marie Olsson
N.a Fjöle Klässbol

GRATTIS!
PENNINGLOTTEN

KOMMER PÅ POSTEN!

Allt  från grund till tak

Mangskogs Bygg och
markprodukter AB

Tfn: 0570-910 11




