GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

Pris: 35:- NR 2:2014

Sommarnummer

Di Järvakörens två dirigenter: Anneli Eriksson och Catharina Algesten

Ordförar´n har ordet.
Sommaren har kommit till
Gunnarskog och vår bygd
visar sig igen från sin bästa
sida. Jag glömmer bort
detta med jämna mellanrum
men som tur är så finns det
människor som tar kort och lägger ut på de olika
kanaler som finns, bl a gruppen ”Gunnarskog” på
Facebook. En utmärkt reklam för den
naturskönhet som finns här!
Normalt så är det mesta som förknippas med
Gunnarskog positivt men på sista tiden har våra
vandringsleder tyvärr använts som
motorcykelbana och vi har tappat ett antal
personer som annars kanske stannat kvar och
spenderat pengar här och spridit ytterligare
positiva erfarenheter till andra som blivit nyfikna
och kommit hit osv. Snälla, hjälp oss att undvika
såna händelser så mycket det går i framtiden! Kör
gärna motorcykel men på de områden som är
gjorda för detta ....
Nu kommer den tiden då vi har mest aktiviteter
på alla områden, både enskilt och tillsammans med
andra. Ett axplock: Skolan kör hårt mot
terminsslutet, fotbollen är igång på Kolstavallen
och Gunnevi, Hembygdsgårdens program, alla
våra jord- och skogsbrukare kör för fullt och vi i
Martensalliansen har jobbat med Gunnerskemarten och utsett Årets Gûnnersking; i år blev det
ett val som jag tror ingen protesterar emot!
Sommaren framåt erbjuder också mycket:
dansen på Gunnevi midsommardagen, café och
antikviteter på Larstomta, sommarauktion på
Larstomta i juli. Glöm inte bort möjligheten att ta
en tur och äta mat – här erbjuds allt från
kaffebröd/smörgåsar via pizza till läckra fisk/
vilträtter hos våra restauranger!
I bygdelaget jobbar vi på med våra områden så
mycket vi orkar, bl a fiber för telekommunikation,
det kommer så sakteliga men drar säkert inte
igång för fullt förrän kommunen bildat sitt bolag
som ska driva detta. Glädjande är att nya
föreningar bildats, bl a i Sälboda/Gravås. Jobba i
ert område och försök få till stånd föreningar hos
er alla, då är vi förberedda när stamnätet börjar
läggas.
Ni tillönskas alla en trevlig sommar från
Gunnarskogs Bygdelag!
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Evenemang m.m.
CAFÉ - ANTIKT
LARSTOMTA
ÖPPET
Måndag - Fredag
11.00 - 18.00
Lördag - Söndag 12.00 –19.00
Sommartid 17/5-31/8 2014

Aktiviteter
20 juni

17.00 Midsommarfirande
22.30 Musik i midsommarnatt
Dans på logen

22 juni
29 juni

11.00 Friluftsgudstjänst
Sommarstart
Kaffeserveringen öppnar
för sommaren
29 juni-6 juli
Utställning ”Stolar från
bygden”
9, 23 juli
Musikcafé
Artister presenteras
senare
26 juli
Slåtterdag Lafallhöjden
3 augusti
Finnskogateatern visar
”Tro´t om ni vill”
17 augusti
Hembygdens dag

HARVÄGEN 1 GUNNARSKOG
Tele:0570-32616

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

Gamla GûnnerskeNytt på
webben
Du kan läsa äldre utgåvor av G-nytt på
www.gunnarskog.nu
Klicka på fliken ”GûnnerskeNytt”
Redaktionen

– 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
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Rock´n Roll på Gunnevi 12 juli
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Från Bygdelaget
Sommarauktion på Larstomta
Det blir sommarauktion på Larstomta även i år.
Bygdelaget räknar med att ha tillräckligt med
gods. Men vi tar gärna emot mer gods under
sommaren. Ring vår vaktmästare Niklas Wallberg
073 825 06 60 så får han diskutera med er om
lämpligt gods och transport.
Bygdelaget räknar med att Hagabergarn,
Karl-Erik Johansson svingar klubban som vanligt
och att vi får kompensation för det dåliga vädret i
fjol d v s ett strålande fint sommarväder.
Och när blir det? Jo, lördagen den 26 juli
2014.
Bygdelagets styrelse

Redovisning av Gunnarskogsfonden
Sedan senaste redovisningen i GûnnerskeNytt nr
1, 2014 har följande hänt:
• Privatgåvor Ronny Olsson 200 kr.
• Berndt o Marianne Jerreholt 600 kr.
• Återbetalning av lån 2500 kr.
• Utlåning till Gunnarskogs
Pizzeria 13 000 kr.
• Kondoleanser 600 kr.
• Förvaltningskostnader 254 kr.
Fondens behållning per 15 maj inklusive
förändringar i fondmedel är 119 874 kr.
Styrelsen tackar samtliga gåvogivare.
Ge gärna Din gåva till fonden och därmed
till Gunnarskog-Bogensbygdens utveckling på
BG 471-5405!
Bygdelagets styrelse
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Bortans IK fyller 70 år
en höjdare inom fotbollsförbundet körde ut med
bilen mitt på Kolstavallen, vevade ner rutan och
För en liten by som Bortan är det tämligen
utropade: ”Vilken underbar plats! Ni får tio
stort att idrottsklubben firar sjuttio år. Att det
tusen!” Det var nog ganska mycket pengar på den
dessutom ska ges ut en bok om jubilaren är ju
tiden och säkerligen välkommet för att hålla
även det en ganska stor grej.
planen i fin ordning.
Det är mycket som hinner hända på sjuttio år
I Arvika Nyheter från den 1:e december
och ett stort arbete att sammanställa allt, då det
1999 skriver Jonas Aspetorp om ”Eldsjälen Erik i
inte bara rör sig om fotboll. Det finns ju flera lag i Bôrtan”. Erik berättar om när han kurerade
olika divisioner, dessvärre inget damlag i år, pingis fotbollsstjärnan Bertil Dannberg med vad han
och innebandy, ja till och med skidor. Antagligen
trodde var kylsprej. Det var i själva verket
rullskidor med tanke på senaste vintern.
skosprej, men Bertil blev frisk som aldrig förr och
Jag kan tänka mig att det är ett jättearbete att det gick bra ändå.
stuva in allt i en bok, då det inte saknas material.
Ja ni förstår vilken skatt Ivan har att förvalta
Som till exempel Erik Andersson i Bortan, som
och värna. Förmodligen finns det lika många
sparat tidningsurklipp, laguppställningar och
historier som det har funnits medlemmar i
matchresultat. Många är de som kan berätta
föreningen. Jag ser fram emot att få läsa den
historier, den ena stolligare än den andra, i sann
färdiga boken när den kommer ut. Men till dess
Borta’anda och jag undrar om det inte var roligare nöjer jag mig med fotbollshistorier från 70-talet.
förr.
Jag är ju gift med en lagledare (B-laget) från den
Nåja, åter till Erik och urklippen. Numer är
tiden.
det Ivan Andersson som har samlingen och jag
bläddrar andäktigt. Låt mig ta ett exempel: Arvika Linda Magnusson
Nyheter från den 11:e november 1987. På
biografen Palladium går filmen Full metal jacket,
Astrid Lindgrens 80-årsdag ska firas i bibliotekets
hörsal och Silvergruvans JVO ska fortsätta
älgjakten den 14/11 med samling vid slaktboden
klockan 07.00. Tre mil norrut, i Tvärud, har en
stor barnaskara samlats för att spela bordtennis.
Rubriken lyder: ”Bortans IK: Pingiscentrum i
glesbygd”. Ett trettiotal ungdomar tränas två
gånger i veckan med mål att slussas in i Bortans
A-lag. På fotot trängs glada pojkar och flickor
med sina pingisracketar. ”Att ständigt hålla sig
med bra ledare har varit ett adelsmärke i Bortan”,
sägs det bland annat. Givetvis är Ivan med på ett
foto.
Eller Arvika Nyheter från den 4:e februari
1994, alltså året då BIK firade 50-årsjubileum.
Vårt kära klubbmärke
Keeper hade gjort ett helsidesreportage. Foto på
premiärlaget och en sanslös historia från 1949, då

En pigg 70-åring ger ut bok
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Café på Larstomta
Café på Larstomta – Sabine
Götzinger utökar!
Många av denna tidnings läsare kommer ihåg
Strandbergs konditori. Vem har inte längtat tillbaka
till Eric Strandbergs gräddtårtor. Sabines Café är
en satsning i liten skala och erbjuder det
traditionella ”kaffe med dopp”, välgjorda
smörgåsar, glass och lite godis. Götzinger hyr
tidigare ”väntrummet” till distriktssköterskan på
Larstomta av Bygdelaget och har inrett det på ett
smakfullt och inbjudande sätt. Gästerna
strömmade till på öppningsdagen.
Cafésatsningen är mycket positivt för bygden.
Den fyller ett länge efterfrågat behov men är också
en signal utåt om att småföretagarandan lever
vidare. Ett café är ett café och varken Hyper,
Super eller Maxi. Kanske Small är framtidens
melodi i Gunnarskog. Varför inte ett ”Small-Gym”?
Samtliga lokaler efter Kinnekullehälsans sorti är
nu uthyrda på Larstomta. Merparten av lokalytan
till kommersiellt bruk.

Redaktionen önskar Sabine lycka till med
verksamheten!

Sabine Götzinger har öppnat café på Larstomta.

L H Byggservice
Byggnation Renovering
Montering
Håkan 070-374 88 42
Lars 070-3228682

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

VÄLKOMMEN

Öppettider:
Måndag - fredag 9–19
Lördag: 9–15
Söndag 12-15
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Gûnnerskemârten
Gunnar Lidberg skrev och framträdde
för något år sedan med ett stycke som
han kallade, ”Väre å lätte väre å hô
beroende en ä tå väre”.
2014 års Gûnnerskemarten hade ett digert
program med besök av landshövdingen och en
satsning på barnaktiviteter som dragplåster. Detta
räknade vi med skulle dra mycket folk och nya
besökare som inte varit här tidigare. Men ett
kraftigt åskväder och dryga tjugo mm regn timmen
innan öppning, tog nog loven av många som tänkt
sig en tur till Gûnnerskemarten. Trots detta var
antalet besökare nästan lika stort som tidigare år.
Knallegatan vid Järvenskolan

Olle Höglund med sin gamla Munktell-traktor
Torbjörn Olsson kontrollerar att Putte Ålander gör rätt
när han använder mobiltelefonens bondeapp till att
scanna av varors streckkod. Grön tumme upp!

Mitt i vimlet - en get!
Landshövingen Kenneth Johansson intervjuas av
Lennart Källback
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Årets Gûnnersking
Årets Gûnnersking 2014 blev; Hemtjänsten
och Nattpatrullen i Gunnarskog. En kommunal
service så populär och omtyckt, att det hördes ett
utdraget jaaa bland publiken vid tillkännagivandet
från scenen. Motiveringen löd; ” Tack vare deras
fantastiska insatser kan de som behöver omsorg
bo kvar i sina hem. De kör omkring i vår bygd i
alla tänkbara väder, mörker, snöstorm, halka och
är en stor trygghet för många”.
Hemtjänsten representerades av Maj-Britt
Sörensen, Berit Wahlund, Anna-Karin Olsson,
Camilla Larsson och Susanne MalmsjöMartinsson.
Övriga som kan ta åt sig äran (och nu hoppas
jag alla kom med med namn och ingen blev
bortglömd) är Ingalill Wåhlin, Anna-Karin Öster
och Margareta Skeppstedt från nattpatrullen,

Marita Larsson, Gunilla Magnusson, Britt
Jacobsson, Ingela Ljosdahl, Maria Magnusson,
Tina Sundberg, Anna Lindmark, Malin Andersson,
Camilla Alvingmo och Lola Karlsson från norra
distriktet.
Lena Rudolfsson, Birgit Gundahl, Britt-Louise
Andersson, Gunilla Dannberg, Mikael Kullander,
Anneli Andersson, Ing-Marie Jansson,Ingemarie
Axelsson, Kajsa Olsson, Maria Söderlund,
Jessica Gustavsson, Victoria Cardellini och EvaMari Karlsson från södra distriktet.
Grattis till utmärkelsen från redaktionen för
Gûnnerskenytt!
Text och foto: Bo Ericsson

Årets Gûnnersking 2014 blev Hemtjänsten i Gunnarskog. Ett mycket populärt val. Här några av de duktiga
medarbetarna: Maj-Britt Sörensen och Berit Wahlund från norra distriktet, Anna-Karin Olsson och Camilla
Larsson från södra distriktet, samt Susanne Malmsjö-Martinsson från nattpatrullen.
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Vågrätt

Lodrätt

1. Tur vid Norges västkust.
13. Hungrig grupp i hotellmatsal.
14. Assa heter en sådan.
15. Jämtlandsort. Tro.
16. Modern teknik.
17. Hyenans mål.
19. Säkerhetsföremål.
20. Trafikleden i stan.
23. Ses vilsen.
24. Den smiskar olagligt.
26. Skräck.
27. Gjorde flickor förr.
28. Med stort inflytande.
30. Leveransrotköp.
32. Ensam.
33. Ä dä saligt å gäre her.
34. Uppmärksammar.
37. Itudelad.
38. Omtjata.
39. Förr på Gotlandstak.
41. Gratis.
42. Jordbrukarens förtjänst.
45. Undersökt möjligheter.

1. Ses med bengaleldar och bråk vid fotboll.
2. Bortåt verkande.
3. Far! Kan vara kolved.
4. En duo i loppledningen.
5. Emedan.
6. Säger tandläkaren.
7. En lyxig bil.
8. Förkortad västlig stat.
9. Industrityp som minskat här.
10. De lutar sig gärna mot en stol.
11. Påminnelserna.
12. Kan väl både uven och tjuven vara.
18. Tina.
19. Det kan man klinka på.
21. Grepp.
22. Håll.
25. Vill stövare gärna.
26. Har väl Amor en och annan avlossat.
29. Har troligen grisat nära ett mål.
31. Så många sillar blir en val.
35. Graal var en sådan.
36. Mä e tôcka kan en nype ihop her.
40. Argon är en sådan.
41. Åk!
43. Gunnar Nilssson.
44. Motsats till väl.

Landsbygdsföretagare i samverkan
Vi utför byggarbeten, anläggningsarbeten,
målning, skogsarbeten, flyttning, gräsröjning.
Vi har traktorer, grävare m.m.
Farmartjänst gör tjänst i stort och smått!
Behöver du hjälp – ring farmartjänst!
Per-Axel Adolfsson
Rolf Nordling
Anders Bäcklin
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77 01 06
325 45
342 49

Hjortronsylt
Lingonchutney
marmelad mm.
www.olivlunden.dinstudio.se

Välkommen
0705-29 79 11

