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Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg
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Maja Olsson,Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
”Korsordet”
De två först öppnade
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en penninglott!
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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
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Lösning av julkryss 2013
Vinnare:
Marianne Alm Jutterstedt
Lidingö
och
Marianne Edman
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 Bygdegårdeni Årbotten. Nya som
gamla kunder är välkomna.
Lars-Erik, Arvika bilverkstad
Tfn. 070 632 07 50
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Notiser
För våra annonsörer
GûnnerskeNytt ger annonsörerna möjlighet att
annonsera med färg på sista sidan av tidningen
med en prishöjning på 20 % av ordinarie priser.
Säg till vår annonsansvarig, Maja Olsson tel nr
0570-770096, om du vill satsa på färgannons.
Genom att medlemsavgiften/prenumerationskostnaden höjts till 130 kr per år för alla (tidigare
har detta pris gällt endast utbor) sätts
lösnummerpriset för tidningen fr o m detta nr till 35
kr. Det ska löna sig att prenumerera/vara medlem.
Höjningen till 130 kr per år har att göra med att
Bygdelaget numera skickar tidningen med Posten
och inte delar ut tidningen genom volontärer som
tidigare. Höjningen täcker i praktiken
portokostnaden.
Redaktionen

Gunnarskogs bygdelag 20 år.
Gunnarskogs bygdelag firar 20-årsjubileum i år.
Föreningen, som inledningsvis kallades
Gunnarskogs byalag, hade sitt första sammanträde
den 9 april 1994. Förhandlingarna leddes av
Valter Lidberg och mötet hölls i matsalen på
Järvenskolan. Det var vid ett seminarium i
Järvenskolan på våren samma år, med temat
”Gunnarskog framtidsbygd”, som frågan om
föreningsbildning kom på tal.
Mötet i april beslöt utse Alf Danielsson som
föreningens ordförande, Valter Lidberg, kassör
och Gunnar Lidberg, sekreterare. Föreningen
hade vid årets slut 75 medlemmar.
Det var först på våren året därpå (1995) som
föreningens namn ändrades till nuvarande
Gunnarskog bygdelag eftersom föreningen skulle
verka i hela bygden Gunnarskog-Bogen.
20-årsjubileet kommer att uppmärksammas på
olika sätt under året och Gunnarskogs bygdelags
styrelse ber att få återkomma i saken.
Styrelsen.

CSM AB
CSM AB är specialister på skog- och
markfrågor.
Vi upprättar miljökonsekvensbeskrivningar och
gör mark- och skogsvärderingar.
Vi utför all slags skogsröjning, gallring och
slutavverkning.
Vi har grönt körkort för skogsvård och
avverkningar.
Tveka inte att höra av dig till oss. Vi åtar oss
uppdrag i hela mellansverige.
För mer information: Se vår hemsida:
www.csmab.n.nu/ för mer information.
Kontakta oss på telefon 0722 215229
Peter Carlström, CSM AB
Fjordvägen 2, 671 93 Arvika
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Fotbollserierna, div VI herrar
Maj
3
9
16
24
29

Tid
17:00
19:30
19:00
14:00
19:30

GIK/BIK - Nordvärmland FF 2
Rännbergs IK - GIK/BIK
GIK/BIK - IF Örnen
Bäckalunds IF - GIK/BIK
GIK/BIK - Ekshärads BK

Juni
3
5
13
19
29

19:00
19:00
19:00
19:00
16:00

Ämterviks FF - GIK/BIK
GIK/BIK - Åmotfors IF /IFK Ås
GIK/BIK- Lysviks IF
Fiskeviks IF - GIK/BIK
Nordvärmland FF 2 - GIK/BIK

Spelplan
Kolstavallen
Gunnevi
Kolstavallen

Gunnevi
Kolstavvallen

Fotbollserierna, div IV damer
Maj
4
9
15
23
27

17:00
19:30
19:00
19:30
19:30

IFK Skoghall DF 2 - GIK/BIK
GIK/BIK - IF Kil
Kronans FK - GIK/BIK
GIK/BIK - Skattkärrs IF 2
Eda IF U - GIK/BIK

Juni
8
16
18
27

15:00
20:00
19:00
19:30

GIK/BIK- Bråtens IK
Hertzöga BK 2 - GIK/BIK
Fiskeviks IF - GIK/BIK
GIK/BIK- Torsby IF 2

Gunnevi
Kolstavallen

Gunnevi

Kolstavallen

Serietabellerna för augusti och september presenteras i vårnumret av Gunnerskenytt.

En stor insats av elever i 9:an på
Järvenskolan!
Involverade var: Karl Jörgen Blakstad, Emil Warg,
Rickard Danielsson, Rasmus Amberntsson och
Martin Olsson. Karl Jörgen Blakstad berättar:
”Jag och Emil väntade på de andra i slutet av den
svarta backen i Valfjället. När de andra kom och
vi skulle åka vidare såg jag och Emil ett par skidor
mitt i backen och 10-15 meter ifrån dem låg det
någon bredvid backen. Vi 5 åkte ner dit och fick
se att det var en liten flicka som låg på rygg med
halva kroppen i en bäck. Jag gick ner till henne för
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att se om hon var ok, men hon svara inte när jag
frågade hur det var med henne. Emil ringde till sin
morbror som jobbar där och Rickard och Martin
åkte ner till liften för att hämta hjälp medan jag
drog upp henne ur bäcken och satte henne upp
bredvid. Sen efter några minuter kom Martin och
Rickard springandes upp för backen med hjälp
och från det andra hållet kom Emils morbror med
snöskoter. Anders Bergfjord kom också
springandes med de andra. Sen efter det stod vi
och såg på när de skötte om henne för att sedan
köra ner henne med skotern till sjukstugan.”
Tess

Syster Sigrid (forts från förra numret.)
En av de första stora arbetsuppgifterna för mig
var Skärmbildsundersökningen, hösten 1953. Alla
skulle vi avbildas i den välutrustade buss som
körde omkring i våra bygder och stannade en dag
på skolgården eller vid Bygdegården.
Röntgentekniker från Stockholm skötte själva
lundersökningen men det var ju viktigt att
identiteten fastställdes för var och en och den
uppgiften föll på mig och respektive roteombud.
Då blev jag verkligen bekant med nästan alla
församlingsbor, både på gott och ont.
Många blev rädda när, någon vecka senare,
min bil svängde upp på gårdsplanen och
distriktssköterskan i uniform förstås, kom för att
kalla till efterkontroll – men säkert hade
undersökningen stor betydelse för folkhälsan. De
som hade en dold TBC och stora riskgrupper blev
vaccinerade. Så småningom kunde ju det stora
länssanatoriet i Arvika avvecklas och nya fall av
TBC är ju numera sällsynta. Lite senare kom den
stora kampanjen med Poliovaccination av hela
Sveriges befolkning. Vi hade kvällsmottagningar
med hundratals besökande, man behöver ju tre
injektioner för fullgod skydd. Och tack vare god
tillslutning lyckades man få bukt även med
barnförlamningen.

Syster Sigrid på utflykt i det gröna.

Det gemytliga samarbetet med förtroendevalda
tog slut i och med kommunsammanslagningen i
början på 70-talet, då vi blev arvikabor. Då hade
vi hunnit bygga och ta i bruk det nya
ålderdomshemmet Gunnebo, som vi nu måste
kämpa för att få ha kvar. Kommunalkontoret och
sjukkassan drogs in och flyttades till Arvika –
skolorna har under åren stängts, en efter en (av tio
st 1952, har vi två kvar nu (1988 red anm) och
invånarantalet harsjunkit med ca 1000 personer.
Men vad som successivt har ökat är antalet
anställda inom öppenvården. Från en
distriktssköterska och 2-3 hemsystrar på 50-talet
till vid min pensionering, nuvarande två
distriktssköterskor, fyra undersköterskor dagtid,
nattpatrull och ett otal hemsamariter – så vi bör
med den utvecklingen ha möjlighet att bli väl
omhändertagna i framtiden.
Med dessa reflektioner slutar mina
minnesbilder från 50-talet. Jag är tacksam för att
jag fick komma till denna bygd och för att den fick
bli min hembygd. Jag tänker med glädje tillbaka
och vill gärna avsluta med en vers ur
Gunnarskogsskalden Karl R. Andre´s
”Hembygden”
”Jä ha fôre i ost, jä ha vôre i väst å langt ner i
syd och högt opp i nol. Jä ha sett en del tå dä,
som ä bäst på vår store å granne jol, men när jä
kom hem te mi bygd igen, va ittnô vänere än den”
Nedtecknat i mars, 1988 av Sigrid Norrby
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Bokbussen
I slutet av november i fjol fick Bokbussen
i Arvika utmärkelsen Årets bokbuss av
Svensk Biblioteksförening. GN gratulerar
och tar en titt på bokbussens betydelse för
Gunnarskog.
Arvika bokbuss gör 18 turer i månanden till i
allt 150 hållplatser runt omkring i kommunen.
Fyra av turernagår till Gunnarskog där bokbussen
besöker 24 hållplatser. Tisdag vecka 2 varje
månad går turen till Mitandersfors med första
hållplats i Allstakan och därifrån över Bortan,
Mjögsjöhöjden och Bogen helt upp till norska
gränsen. På tillbakavägen kör bokbussen över
Fredros och Treskog med avslutande besök i
Järperud. Mitandersfors turen är en av de längsta
Arvika bokbuss kör överhuvudtaget. Väl hemma i
garaget har bokbussen tillryggalagt över 12 mil
den dagen.
Bokbussens andra tur genom Gunnarskog går
onsdagar vecka 2 varje månad. Den startar i
Gröttvål och går över Tobol till Stommen och
vidare ner till Rackstad. Sista hållplats i
Gunnarskog på den turen är Bosebyn.
Järvenskolan får besök av bokbussen två gånger i
månaden, förskolan Lyan och äldreboendet
Gunnebo vardera en gång.
Antalet hållplatser i Gunnarskog har inte ändrat
sig mycket sedan bokbussen började köra 1977.
I Abborsjön stannar bokbussen dock inte meradär finns inga människor kvar. Inte heller vid
Tväruds skola stannar bokbussen mer, skolan är

I väntan på bokbussen: Petra Lundgren, Bente Plöen
och Mats Karlsson.
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Mikael Persson och Lena Börjesson, utgör bokbussens
besättning på Mitandersfors-turen.

ju nerlagd. I Stommen har antalet hållplatser
fördubblats så ’stommingane’ nu kan låna böcker
både på Mårdvägen och vid Bankhuset.
Det finns ingen statistik på hur många böcker
’gunnerskingane’ lånar på bokbussen. Men på
årsbasis görs sammanlagt ca.55.000 lån på den.
Det upplyser Lena Börjesson, biträdande
bibliotekschef på Arvika bibliotek och
bibliotekarie på Mitandersfors turen. Tre till fyra
boklånare brukar möta upp på hållplatserna i
Gunnarskog, men längst i norr kan det ibland bara
vara en. Det är ju inte jättemånga. Men för Lena
är det ett rättvisekrav att alla, inte bara de som bor
i stan, får del i bibliotekets service och betjänas av
kvalificerad bibliotekspersonal. Hon kämpar emot
vad hon tycker är fördomar om glesbygdsbefolkningens litterära behov och preferenser.
– Det finns de som frågar efter böcker om filosofi,
franska författare och italienska filmer också långt
uppe i skogen.
Lena, som stammar från Fredros, är en av
sammanlagt 6 bibliotekarier som turas om att åka
med bokbussen vars chaufför sedan 2010 heter
Mikael Persson. Bokbussens allra första chaufför
(från 1977-1983) var Bo Eriksson från Lyckorna i
Gröttvål. Han är idag medlem av GN’s redaktion.
Men bokbussen har också en social funktion.
– Det är få som kommer bara för att låna eller
lämna tillbaka en bok, säger Lena. Folk vill gärna
diskutera sina läsarupplevelser. (Forts.nästa sida.)

Larstomta
De gör återkopplingar till egna erfarenheter och
relaterar till sin egen vardag. Vi har väldigt många
samtal. Bokbussen är också en mötesplats för
människor och tankar.
På bokbussens hållplats i Bosebyn träffar GN
en kväll i februari Bente Plöen, Mats Karlsson
och Petra Lundgren. -Det är jätteroligt att
bokbussen finns kvar, utropar de i korus. Bente
brukar låna lite av varje, men tycker det är
särskilt bra att man också kan låna tidsskrifter på
bokbussen. Petra lånar först och främst böcker till
sina barn och Mats, som flyttat till Bosebyn från
Göteborg har lånat stort sett allt av Selma
Lagerlöf på bokbussen.
Just den här kvällen kom inte bokbussen.
Ingen av de tre som väntade på hållplatsen kunde
minnas att den någonsin uteblivit. Men nu stod
bussen uppenbarligen still någonstans.
– Den börjar bli skraltig nu, säger Lena
Börjesson, som hoppas på att politikerna ger
grönt ljus för inköp av en ny bokbuss.
Text och bild: Märta-Lisa Magnusson

Larstomta ett aktivitetshus mitt i
Gunnarskog
När Kinnekullehälsan lade ner verksamheten i
Gunnarskog nu i höstas och flyttade tillbaka allt till
Arvika stod bygdelaget med stor del av
nedervåningen på Larstomta outhyrd. Förutom att
tappa en stor hyresgäst, var känslan att mista
både läkarmottagning och sjuksköterskemottagning något av ett nederlag för Gunnarskog.
Till att börja med utlovades sjuksköterskemottagning i källaren på skolan men av detta blev
intet. Nu är alla som tecknat sig för
Kinnekullehälsan hänvisade till Arvika.
Men i förändring går att tänka nytt och så har nu
skett på Larstomta.
Sjuksköterskemottagningen är nu ombyggd till
en liten trevlig lägenhet och har vid denna tidnings
utgivning redan ny hyresgäst. Läkarmottagningen
mitt emot har omvandlats till kontor som delas av
bygdelaget och Arvika Farmartjänst. Korridoren
och f.d. väntrum har blivit kafé som Sabine
Götzinger driver och där hon också kan servera
frukost till B&B gäster. F.d. bygdekontoret har
blivit affär där Sabine och Nicklas säljer Konst &
Kuriosa. Det enda som inte har ändrats på första
plan är lägenheten för vaktmästarparet Nicklas
och Sabine.
Andra våningen har som tidigare fyra
lägenheter, alla uthyrda, och på tredje plan finns
fyra rum till B & B-gäster. Ute på gården i boa
finns även där ett enklare övernattningsrum som
användes sommartid, dessutom finns ju nu
stelleplatzer för husbilar iordningställda.
Larstomta har verkligen blivit ett aktivitetshus och
står väl rustat att ta emot turister vilket de är på
genomresa eller kommit för att gå våra fina
vandringsleder eller prova lyckan med fiske.
Förresten, när det gäller fiske var ju franska canal
plus här i fjol och spelade in filmmaterial till
program att sända på kontinenten. Så i framtiden
kommer kanske både franska och tyska
svordomar eka runt Bergsjön och Gunnern över
tappad fisk.

Sabine och Niklas på Larstomta

Text och bild Bo Eriksson
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Knöppelåsens ridklubb
Det började som årliga ridläger med start
sommaren 2002. År 2008 stod det stora ridhuset
på 20x60 meter klart och sedan dess är där full
verksamhet. 38-40 hästar finns i stallen, varav en
del är inackorderade.
Anika Fielitz, ridlärare, berättar om hur en
stor trygghet skapas i och med att barnen som
kommer dit för att lära sig att rida får ha samma
häst varje gång. De lär känna just sin häst och
hästen lär känna barnet. Det kan bli ett långvarigt
samarbete. Hon berättar vidare att när det gäller
de minsta nybörjarna så är föräldrarna med och
leder hästarna i början, vilket har inneburit att en
del föräldrar kommit över sin egen hästrädsla.
När det gäller vilken ålder som barn kan
börja rida i är det väldigt individuellt. Som förälder
ska man känna av vilken mognadsnivå ens barn
har och om barnet är redo. Barnen som deltar i
dagens lektioner förbereder sina hästar innan
lektion, så det handlar om mycket mer än att rida.
Det är ett bra sätt att lära sig ansvar och
noggrannhet, men en viss mognad krävs redan
innan då det annars lätt händer att barnet ger upp.
Undertecknad närvarar vid en lektion där
ridlärare Anika vant och tydligt guidar, hjälper och
uppmuntrar barnen att utföra övningar med
hästarna. Flertalet elever går på lektion flera
gånger i veckan och grupperna hålls små för att det
ska finnas utrymme att synas och för att ha det
lugnt.

Anika Fielitz omgiven av sina vänner.

De flesta som rider på Knöppelåsen är från
andra platser, men där finns även några från
Gunnarskog.
Anika berättar att på de årliga ridlägren kan
det komma barn från till exempel Stockholm och
att de har släkt i Gunnarskog. Barnverksamheten
är populär, men det förekommer även vuxna som
rider.
Varje år hålls klubbtävlingar och Luciashow,
något som är mycket populärt. Den stora läktaren
på ena kortsidan kan ta in mycket folk.
I julas fick Knöppelåsen, tillsammans med
flera andra föreningar i Gunnarskog som har barnoch ungdomsverksamhet, en gåva från
Gunnarskogs Bygdelag och den gåvan har lagts
ihop med pengar som föreningen själva samlat in
via till exempel kakförsäljning och detta ska gå till
speglar i ridhuset, där man ska se rörelser och
hållning för att lättare kunna förbättra sitt ridande.
Knöppelåsen känns inbjudande och har stora
möjligheter. Utvecklingen går framåt och här har
Gunnarskog verkligen en fin ridanläggning!
Tess

I den fina hallen trivs såväl häst som ryttare.
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Kyrkans nya organisation
88,3 procent av alla gunnarskogsbor är
medlemmar i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet
trädde en stor omorganisation av kyrkan i
kraft. Det som tidigare varit Gunnarskogs
pastorat är numera en av nio församlingar i
Arvika pastorat.

Tidigare fanns det fem fristående pastorat,
med varsin kyrkoherde, i Arvika kommun. Nu har
det blivit ett stort pastorat. Församlingsprästen i
Gunnarskog, Torgny Larsson-Lantz, betonar att
den nya organisationen inte handlar om en
centralisering av kyrkan utan om att hjälpas åt. Att
hushålla med resurserna och att man inte sitter på
fem platser och jobbar med samma sak. Idag, med
all ny teknik, kan man lika gärna sitta i Stommen
som i Arvika och vara uppkopplad mot samma
datasystem.
”Vi har egentligen jobbat på det här sättet i
många år, men då med vår goda vilja och ett
gott samarbetsklimat som grund. I och med
den här sammanslagningen så har vi
formaliserat samarbetet, vilket är bra. Nu kan
vi ta ordentliga beslut”, säger Torgny.
Gunnarskogs församling har anor från 1300talet. Gunnarskogs pastorat bildades 1871.
”Det var andra tider då, det fanns mycket
folk i bygden och det var långa resvägar. Det
nya för mig är till exempel att jag inte längre
har personalansvar. Vi har ett församlingsråd
med en egen budget. Nu kan vi lägga tonvikten
på de fyra viktiga uppdragen som kyrkan har;
gudstjänst, undervisning, mission och diakoni,”
säger Torgny Larsson Lantz.
Arvika pastorat är indelat i nio församlingar och

Församlingspräst Torgny Larsson Lantz
(Fotot taget vid ett tidigare tillfälle.)

det är kyrkorådet och kyrkofullmäktige som har
det yttersta ansvaret för hela pastoratets ekonomi,
personal, fastigheter och verksamhet. I varje
församling finns ett församlingsråd. Det är
församlingens styrelse och ska arbeta för att
utveckla församlingslivet tillsammans med
församlingsprästen. Per-Axel Adolfsson från
Gärdet i Allstakan är ordförande i rådet och han är
positiv till den nya organisationen.
”Det här blir bra för oss i Gunnarskog. Vi
måste börja samarbeta för att kunna satsa på
det som är viktigast. Man kommer inte att
märka någon skillnad här hos oss. Torgny
Larsson-Lantz är vår församlingspräst och
Annika Gustavsson kommer att finnas kvar
som kanslist och vi fortsätter att satsa på den
viktiga barn- och ungdomsverksamheten och
på diakonin”, säger Per-Axel.
Per-Axel Adolfsson har varit med länge inom
kyrkan i Gunnarskog, han har varit kyrkvärd sedan
1989 och förtroendevald sedan 1991. Redan i
oktober 2012 var Per-Axel med när det bildades
ett arbetsutskott som sedan dess har lett arbetet
med den nu genomförda omorganisationen. Han
har, tillsammans med representanter från de övriga
fyra pastoraten, varit med i fastighetsgruppen som
inventerat hela fastighetsbeståndet och han har
suttit med i gruppen som jobbat med ekonomin.
”Det har varit mycket arbete med kyrkan
under de senaste åren, ett tag var jag nog iväg
ett par dagar i veckan”, säger han.
I det nya församlingsrådet i Gunnarskog finns
det åtta ledamöter och fyra ersättare. Per-Axel
Adolfsson är ordförande och Elisabeth AxelssonOrnstein är vice ordförande. Övriga sex ordinarie
är Rolf Nordling och Karin Johansson och de fyra
nya ledamöterna Anders Bergfjord, Maria
Rydberg, Ann Henriksson och Ann-Sofie
Sällström. Ersättare är Inga-Britt Henriksson, Britt
Persson, Roger Johansson och Richard Eriksson.
”Vi har både kunnat föryngra och förnya oss
i församlingsrådet, fem stycken är helt nya”,
säger Per-Axel Adolfsson avslutningsvis.
Text och foto (sid.1) Anneli Karlsson
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Gûnnerske-mârten
För nittonde året i rad

Lördagen 24 maj 2014
Alla kan medverka
med försäljning, demonstrationer, utställningar m.m.
för mer info – kontakta ronny Olsson, mob nr 0702–489 496

Det är hög tid att boka plats
Det gör ni lättast genom att skriva ner era önskemål och skicka dem till:

Helena Håkansdotter
Harvägen 12
670 35 Gunnarskog
tfn. 0705 297911

Gunnar Lidberg
Sälboda
671 92 Arvika
0570-341 11

e-mail: marknad.gunnarskog@gmail.com

SE HIT!
dags att utse ”Årets Gûnnersking”
skicka motiveringen med namn, adress och telefonnummer till Ronny
Olsson, Norra Backa, 670 35 Gunnarskog, senast den 1 maj 2014.
Mârtensalliansen.
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