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Ordförarn har ordet
Våren och sommaren

närmar sig sakta i år;
temperaturen är ju inte
speciellt vårlik, hittills i alla
fall.

De senaste månaderna
har varit fulla av aktiviteter
som brukligt så här års
– tipspromenader, årsmöten,
basarer, loppis Valborg och
påskfirande mm.

Gunnarskog syns också mycket i media/sociala
medier; nya företag, idrottsliga framgångar samt
våran kanske största kändis för tillfället, den
stora vita Älgtjuren som knatar runt i Tvärud
med omnejd.

Aktuellt de senaste veckorna: Vi har lämnat in
medborgarförslag angående breddning av bron i
Lindvallslia och hur man ska bygga om
Gunnebos somatiska avdelningar till demens-
boende; vi har gett ett förslag om att försöka
bygga flexibelt så att man kan använda berörd
avdelning till både/och; somatisk- och
demensvård. Förslaget som går upp till beslut i
det närmaste ser också ut så, det tycker vi är
bra! Martensalliansen jobbar med
Gunnerskemârten 20 år och ser ut Årets
Gûnnersking; bra förslag i år också! Se mer
längre fram i tidningen om detta.

Vi har också försökt påverka hur
utvecklingen av landsbygdsdelarna i Arvika
kommun ska gå till. Vi har försökt påverka
politiker genom sociala medier med exempel
från Karlstad och Kil för att få till en modell med
regelbundet tilldelade resurser till varje del av
Arvika Kommun. Inget färdigt förslag än men
det ryktas att nåt i denna riktning är på gång,
hoppas att det stämmer ...

Sommaren framåt erbjuder också mycket
–  dansen på Gunnevi midsommardagen, café
och antikviteter på Larstomta, loppmarknad i
Larstomtaparken och 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!

Trevlig sommar!

Ronny Olsson
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Evenemang m.m.

CAFÉ - ANTIKT
LARSTOMTA

Öppet hela året

HARVÄGEN 1 GUNNARSKOG
Tfn: 0570-32616

19/6 Midsommarfirande kl 17.00
Kyrkmarsch kl 22.30

21/6 Friluftsgudstjänst  i
Hembygdsgårn kl 11.00
Värmlänningarne kl.15.00

28/6 Sommarstart
Kaffeserveringen öppnar

12-19/7 Utställning Marja i Myrom
2 och 22/7 Musikcafè
25 /7 Slåtterdag i  Lafallhöjden
16/8 Hembygdens dag

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 2015

Kiosken vid Kolstavallen

Vi kommer att ha kiosken med våffelservering
öppet på onsdagskvällarna.
1/7, 8/7, 15/7 och 22/7 mellan kl. 17och 21.
Kom och umgås, här finns möjlighet till lek och
spel.

Bortans IK & Allstakans byalag

Nästa manusstopp  15 augusti

Obs! Foton ska vara separata jpg-filer!

– 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

Hembygdsföreningen

Loppisdagar i parken på Larstomta
20/7 tom 22/7 2015
Beställning av bord tel 0738250660
Kostnad per 3 m 200 kr

Arrangör Gunnarskogs bygdelag
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Vårtal i Bosebyn 2015
Öjerudsbor, Bosebybor, Ingersbybor och ni

andra. Vi har idag samlats här i Bygdegården för att
traditionsenligt fira in våren.

Men som en snart ”före detta” ADSL kund så
vill jag tala om framtiden och vilka utmaningar vi nu
står inför.

Umgås. Vi måste träna på att umgås, likt man
gjorde i slutet av 1900-talet, då vår uppkoppling nu
falnar likt en valborgsbrasa. Likt stäppens elefanter,
vid ett vattenhål i skymmningen, kommer vi att ses i
grannbyggderna, där vi smyger omkring med våra
bärbara datorer och letar gratis wifi.

Vi måste räta våra ryggar, Höja våra blickar och
börja umgås. Detta kommer dock att kräva träning.

Verbala konversationskurser kommer kanske att
krävas, då detta tydligen markant skiljer sig från att
chatta på nätet. Smilies kommer tex att ersättas av
att vi lägger huvudet på sned å visar tänderna.

Låt kvällens evenemang bli ett första tillfälle till
träning  Onsdag kl 19 träffas vi igen för mera
träning.

Hur kommer vår vardag att förändras?
*Blocket ersätts av bossbyblocket dvs, man

lägger en lapp med vad man vill sälja under ett
lekablock på trappen.

*Aftonbladet ersätts av Gårdagsbladet, dvs nån
som jobbar i stan tar med tidningar hit.

*Streaming ersätts av berättar kvällar där
Claes Pettersson berättar handlingen i din
favvoserie.

*Datingsidor ersätts med motionsdans på
torsdags eftermiddagar i skolhuset.

(Glöm inte att duscha, före)
*Wikipedia ersätts med frågestund med

Bosse Bildoktorn
*Bildbank ersätts med att vi förvarar våra

gemensamma familjealbum i bygdegården.
*Face book blir Ben book, dvs vi får gå till

varandra å berätta vad vi ätit under dagen, när vi
gick upp å att en tänker gå å lägga sej.

Korta meddelanden blir att man öppnar
fönstret och ropar rakt ut. (Ingen bryr sej ändå.)

*Dataspel ersätts med Boulspel vid Öla på
tisdagar kl 15.

Givetvis kommer denna omställning att kräva
Support

Kommunen ställer en personlig coach till
förfogande i ett övergångsskede.

Coachen bokas enklast via kommunens
hemsida eller har du jämt slutnummer i telefon på
udda veckor eller tvärs om. Allt enligt gällande
normer.

Framtidstro:
Detta innebär att våra barn slipper växa upp i

den skadliga datavärlden och istället för musarm
och sms-tumme kommer att återigen få gamla
hederliga skrapsår.

Kvällen här idag ger oss oxå hopp om
framtiden, istället för Redbull erbjuds vi
läckerheter i baren och ett dignande matbord.

Och som avslutnings ord innan vi hälsar våren
välkommen med en rungande skål.

Koppla ner,  koppla av!!!

Anna-Lisa Karlsson

Redaktionen tackar A-L K för de tänk-värda
orden över tingens ordning och ett allt mer
tynande vardagsprat mellan medborgarna.
Utvecklingen pekar på att vi nog måste börja
kommunicera med varandra, som vi gjorde förr i
tiden, Och kanske hälsa på hos varandra ...
J-O Magnusson

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
Anders Bäcklin 342 49
Bo Ericsson 070 308 2950
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I nya paviljongen Lyan m.m

Vad gör man i nya paviljongen Lyan?
På entrédörren sitter den. Myran. Två

avdelningar. Den ena heter Rödmyran som
befolkas av lärare och barn som tidigare höll till
på Larstomta. Den andra avdelningen heter
Svartmyran. Nu har Arvika kommun byggt en ny
fin stuga där inte bara svartmyrorna, 13 barn, får
utmärkt plats utan även avdelningen Rödmyran
med 12 barn. Nya fräscha ändamålsenliga lokaler
som förskolebarnen, lärarna, föräldrarna och
övriga Gunnarskogsbor är mycket tacksamma
för. Men lokaler behövs. Barnboomen har gjort
att kommunen måste investera.

Anna Furebo, förskollärare på Svartmyran,
svarar lakoniskt på frågan om hennes drivkraft i
lärarrollen – Det är ju framtiden vi jobbar med!

5,6 personal på 25 barn (1-3 år) är enligt
Arvika kommuns norm. Lärarna följer läroplanen
för förskolan och anpassar pedagogiken efter
barnens förmåga att ta till sig kunskap.
Besökaren får genom kontakten med lärare och
barn en positiv känsla av att ”här jobbas det
verkligen med framtiden”.

Inte mindre än totalt 87 barn (1-5 år) går i
förskolan f n och nästa stora årskull trycker på
för att komma in. Det här är mycket positiva
signaler för framtida elevunderlag för

Batterijakten
Klass fyra på Järvenskolan var med på

batterijakten. Det är en tävling för alla elever i
fyran i hela Sverige. Tävlingen går ut på att samla
så många batterier som möjligt. Bara engångs-
batterier, som har använts i hushållet. Tävlingen
pågick från 5/3 och slutade 25/3. Alla insamlade
batterier skulle man tejpa alla + poler för att
undvika risken för kortslutning och brandfara. Vi
fick batteripåsar och tejp från de som anordnade
tävlingen:

– Håll Sverige rent, – Varta batterier och
– Clas Ohlson.

Vi kom på plats 8 i länet och på plats 226 i
Sverige.

Vår klass samlade in 15 kg /elev och 135 kg
totalt i klassen. 1505 klasser var med. 34 491
elever deltog. 287 ton insamlades i hela Sverige.
Vi fick tänka på miljön och vi kommer få diplom.
Segrande klass fick ihop 142,6 kg/elev och fick
som första pris surfplattor till klassen. Vi tyckte
det var roligt och tycker nästa års fyror ska delta.

Eleverna i klass 4
Järvenskolan

Järvenskolan och inte minst kontinuitet vad gäller
högstadiet.

Foto och text: Willy Ekmark

Svartmyran hälsar välkommen

Anna Furebos påse full med pedagogiska hjälpmedel
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1981 bildades klubben MK Team Treske
av ett gäng motorentusiaster från
Treskog.

I början var klubben till största delen en
rallyklubb och 1984 tillkom folkrace. 2011
utökades klubben med en MC-avdelning.
Numera är man alltså medlem i både Svenska
Bilsportförbundet och Svemo (Svenska
Motorcykel och Snöskoterförbundet).

Allt som allt har klubben cirka tvåhundra
medlemmar, varav det är cirka sextio som är
aktiva och resterande stödmedlemmar.
Medlemmarna är allt från 0 år upp till 80-
årsåldern, varav den yngste aktive medlemmen är
13 år. En rolig notis är att när kartläsare Jonas
Andersson var med och blev juniorvärldsmästare
med PG Andersson (2004) så var han medlem i
klubben. Det har varit en bra tillväxt på
medlemmar de senaste åren, berättar klubbens
ordförande Fredrik Kruskopf. Särskilt månar
klubben om sina juniorer, bland annat genom att
bidra till startavgiften i tävlingar.

Klubben har samarbete med MK Team
Westom, SMK Eda och MK Ratten som är
klubbar inom Värmland. Ett annat samarbete som
man hade ifjol (2014) var med Järvenskolan. Då
fick elever som läste teknik komma till
motorgården där de byggde en egen folkracebil.
Detta var mycket uppskattat från båda håll och
Team Treske är öppna för vidare samarbete.

Motorgården som är Team Treskes klubblokal
ligger centralt i Stommen på Larstomta. Denna

lokal tog de över kring 2006. Till att börja med
var det mycket arbete innan lokalerna var färdiga.
Brandskyddet behövde förbättras, lokalerna
renoverades och målades samt så byggde de ut
ett fikarum till ett fullstort mötesrum. Hela lokalen
är cirka tvåhundra kvadratmeter och de har åtta
bilplatser, varav alla är uthyrda.

Varje år, då väglag tillåter, arrangerar klubben
den välbesökta Treskerundan, som numera är
deras största arrangemang, i och kring Treskog.
Fyrtio startande bilar, hundra funktionärer och
flera hundra i publiken brukar samlas i skogarna i
januari varje år för detta evenemang.

Klubben har fått en gåva från Gunnarskogs
Bygdelag, en gåva som delades ut till föreningar i
Gunnarskog som har ungdomsverksamhet. Team
Treske ska med hjälp av gåvan ge möjlighet för
medlemmar att åka på ett läger i sommar där de
kan förkovra sig i sitt intresse och de ser även
fram emot att kunna utveckla klubbens utbud och
egna arrangemang.

Text och foto: Tess

MK Team Treske

Marcus Karlqvist i den svart/vita bilen, slutade på en
femteplats i finalen och lyckades bäst den här helgen
av Treskes juniorer.

 Juniorer från vänster Erik Hult Andersson, Marcus
Karlqvist, Andreas Karlqvist.
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SANT-läger
Den 23 - 24 april var det dags för SANT

läger igen. Då var det klass 5 från Järvenskolan
som besökte Vassvika. Där fick vi lära oss mer
om farorna med Sniffning, Alkohol, Narkotika och
Tobak. Vi såg på film och lekte lekar ute. På
morgonen den 23:e åkte vi buss från skolan. När
vi var framme gick vi först igenom reglerna, sen
lekte vi nästan hela dagen.

På kvällen kom föräldrar och syskon och vi
hade lägerbål. På lägerbålet hade vi sketcher och
lekte lekar med föräldrarna. På sista dagen
redovisade vi våra planscher, som vi skrivit i olika
grupper, om sniffning, tobak, narkotika och
alkohol.

Vad klassen tyckte om lägret
* roligt
* bra lekar
* bra
* kul
* bra, god mat
* gott med pizza

”Vi tyckte att det var kul! Och vi lärde oss
massor!”

Eleverna i klass 5, Järvenskolan

Thybergs
Årbotten tel. 320 43

VÄLKOMMEN
Öppettider:
Måndag - fredag  9–19
Lördag:  9–15
Söndag 12-15

Lektioner inomhus ...

och aktiviteter utomhus
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Gunnarskogs bygdelag höll årsmöte i
Tväruds gymnastikhall måndagen den
20/4.

Verksamheten under året har varit omfattande
och syftet är att "ta vara på det som är bra och
utveckla det som kan förbättras i Gunnarskog,
från Mitandersfors i norr till Bosebyn i söder".

Medlemsantalet under året har ökat från 513
till 604 medlemmar.  Ur verksamhetsberättelsen
kan följande punkter lyftas fram: Vid
samlingslokalen Larstomta i Stommen har stora
förändringar skett. Efter att Kinnekullehälsan
flyttade verksamheten till Arvika har ombyggnation
av lokalen skett så att en lägenhet, ett kafé och ett
nytt kontor tillkommit för uthyrning. Dessutom har
övrig reparationsarbete- underhåll- och
upprustning av lokalerna gjorts.

Gunnarskogs bygdelag har stor del i arbetet
med att driva Gûnnerskemarten som trots kraftigt
regn och åska drog mycket folk.

En sommarauktion på Larstomta gick väldigt
bra och gav ett stort plus till Gûnnerskefonden.
Gamla styrelsen plus dagens styrelse har träffats
för att fira 20-årsjubileum. Med på den träffen
fanns också representanter för föreningar med
ungdomsverksamhet i Gunnarskog som under året
fick dela på 20.000 kr ur Gûnnerskefonden.
Organisationsmässigt jobbar Gunnarskogs
bygdelag efter modellen fokusområden.

Gunnarskogs bygdelags årsmöte
Fiber i Gunnarskog har hittills kommit långt i

Årbotten Fiber och Räxed Fiber. Vidare har
uppstart skett i Stommen. Större idrottshall, inget
nytt. Samling och gemenskap i bygden, arbete
pågår ständigt. Fastighetsfövaltning vid Larstomta,
som framgår av referat ur verksamhetsberättelsen
görs väldigt mycket. Natur och turismgruppen,
arbetar med att hålla vandringsleder i ordning samt
fisketurism. B&B-verksamhet, inte minst finns
kommunens enda Stelleplas för husbilar vid
Larstomta.

Redaktionskommittén för Gûnnerskenytt,
utkommer med fyra nr om året. Ett fantastiskt
informationsblad för Gûnnerskebor. Styrelse under
året har varit; Ronny Olsson ordf, Tess Olsson
kassör, ledamöter Willy Ekmark, Jan Johansson,
Maja Olsson, Bo Ericsson och Håkan Olsson.
Samtliga omvaldes förutom Jan Johansson som
avsagt sig och där ingen ny valdes in i hans ställe.

Bo Ericsson

Nordhaget förlag i Bôrtan

förlägger och säljer böcker av lokala
författare.

Böcker kan beställas på
www.nordhaget.se, men kan även köpas

direkt av förlaget.
Besöksadress: Bortan, Björkhagen.

Tel nr 0570-77 10 52.

Allt  från grund till tak

Mangskogs Bygg och
markprodukter AB

Tfn: 0570-910 11
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Midsommar på Gunnevi




