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Från ordförar´n

I detta nummer av tidningen rapporteras från
tre nybyggen i bygden. I ett tidigare reportage
redovisade vi inte mindre än 8 nybyggnationer av
olika slag. Allt från nya ladugårdar till egna hem.

Den här företeelsen är positiv och ger en viktig
signal om framåtanda i bygden. Att bygga nytt är
att investera för framtiden.

För att dra igång ett bygge krävs mycken
tankemöda, tro på en framtid i bygden, tomtmark,
finansiering etc. Att det byggs nytt i Gunnarskog
idag är ett bevis på Gunnarskog som varumärke.
Bygden har rikligt med natursköna lägen för
villabebyggelse och ligger avståndsmässigt bra till
för att nå arbetsmarknaden runt om. Byggklara
tomter finns och kommunen har inventerat
natursköna lägen där man får bygga inom normalt
strandskyddat område.

Som sagt, det byggs men det kunde byggas
mer. En stötesten är att markägarna inte gärna vill
släppa till tomtmark till utomstående personer. En
annan är föräldragenerationens konservativa syn
på pengars värde. ”Det blir för dyrt”.

På 70-talet kunde man bygga en ordinär villa
för 120000-150000 kr beroende på hur mycket
eget arbete man lade ner. Idag kostar
motsvarande villa dryga 2 miljoner. Det låter
mycket men tar man hänsyn till lönenivån då och
nu går ekvationen med nuvarande byggkostnader
ihop. Delar två personer på lagfarten och bygger
över en period om två kalenderår rabatterar
Staten genom ROT bygg-arbetskostnaden med
200000 kr, förutsatt att båda betalar skatt i
motsvarande mån. Det betyder 10% rabatt på
hela byggkostnaden. De som slutar röka får
ytterligare 1000-2000 kr i rabatt på hyran per
månad.

Till markägare: Sälj tomtmark till ungdomar
som vill köpa!

Till ungdomarna: Hör med dem som byggt nytt
och gör själv en kalkyl efter dina förhållanden!

GûnnerskeNytt rapporterar gärna om nästa
nybygge i bygden.

Willy Ekmark

Gunnarskog som
varumärke
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– 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

Evenemang m.m.

Treskerundan
Den 26 januari är det åter dags för

Rallytävlingen Treskerundan.
Efter nio års uppehåll gjorde MK Team

Treske ifjol comeback som rallyarrangör när
man arrangerade den första upplagan av
Treskerundan.Tävlingen mottogs mycket väl av
både tävlande och publik.

Hela tävlingen kommer att vara koncentrerad
runt Anders Jonssons Åkeri i Treskog, där både
start, mål, service och servering kommer att
vara belägen. I direkt anslutning till området
kommer även rallyts sista specialsträcka att
köras som en Powerstage. Det kommer bli en
höjdpunkt för publiken där den snabbaste föraren
på sträckan kommer att uppmärksammas extra.
Nytt för i år är annars att det kommer att satsas
på lite längre specialsträckor som kommer gå i
trakterna runt Treskog.

Erik Ås
Mk Team Treske

Julbord på Värdshuset Tvällen

Fre 14/12 & 21/12 kl.19.00
Lör 22/12 kl.19.00
Sön 23/12 kl.13.00

pris 385:-

Vi tar lite ledigt efter alla julbord och öppnar
igen vid trettonhelgen ! Se vår hemsida för

info. www.tvallen.com

Scoterlunch 85:- i Jan & Feb el.så länge
snön ligger och riktigt scoterföre finns!

Hjärtligt välkomna hit önskar Anki &
Lasse med personal 0570-773024

Välkomna till Hantverk- och
handarbetsdagar 2013.

Vi träffs 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3
och 23/3 kl 10–13.

Ta med neste så bjur vi på kaffe.

Gunnarskogs Hembygdsförening

Bortans IK årsfest
i Folkets Hus Charlottenberg
lördag 26 januari kl 19.00
Välkomna!
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Annonser

Välkommen till Kinnekullehälsan

Vi bedriver vår verksamhet i din egen hembygd Gunnarskog/Bogen.Det vill säga nära
människorna. Du når oss på telefon 0570-727760.Vi ser helst att du ringer innan du kommer.

Öppettider:
Distriktsköterskemottagning: Måndag – torsdag: 8 – 17
Läkarmottagning: Tisdag – torsdag: 8 – 17
Telefontider: Alla dagar i veckan: 8 – 17

Som listad patient betalar du samma pris som på alla andra vårdcentraler i Värmlands läns landsting

Välkommen!

Hemlarmet nr 1
Välj ett riktigt bra inbrottslarm med
rökdetektorer = billig livförsäkring!

Ring vår säkerhetsrådgivare Peter Joensuu
för en kostnadsfri Safety Check och

larmpresentation.

Mobilnr: 070-5765874
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Carl Lundh har kommit hem!
Ja, det gäller vår nye läkare på Vårdcentralen

Kinnekullehälsans filial i Gunnarskog. Carl Lundh, 45 år
gammal, är distriktsläkare med specialistutbildning och
den som tagit över efter Antje Danielsen. Han
härstammar på mödernet från Gunnarskog och utgör den
5:e generationen i släktgården Älvbacka i Treskog där
hans mor Birgit Lundh tidigare Sjöberg bor. Han har inte
växt upp i Gunnarskog men har tillbragt åtskilliga
sommarlov på släktgården i Treskog. Han har sitt hjärta i
bygden och ser fram mot en givande tid i kontakterna
med Gunnarskogsborna.

F n bor Carl Lundh i Glava och är gift med
kyrkoherden i Glava församling Charlotte Hartwig Lundh.
Det finns även två barn i familjen.

Vid GûnnerskeNytts besök vid Larstomta-
mottagningen meddelade Carl att han fr o m v46 kommer
att vara två dagar i veckan i Gunnarskog. Det här är en
viktig signal till bygdens befolkning som knotat över att
läkartiden vid filialen har dragits ner. Nu ser vi fram mot
besked om ytterligare en dag så att Carl kan vara tre
dagar i veckan hos oss i Gunnarskog, som tanken var
från början med filialen.

Som distriktssköterskor vid Larstomta jobbar Kajs-
Marie Karlsson och Eva-Lis Solomon båda med rötter i
Gunnarskog. De tycker att det känns bra att arbeta med
Gunnarskogsborna.

Flera av patienterna denna dag reagerade positivt på
beskedet att läkartiden utökas vid Larstomtafilialen.

Willy Ekmark

Carl Lundh är nu läkare på Kinnekullehälsan. Här
flankeras han av Kajs-Marie Karlsson (t.v) och  Eva-Lis
Solomon (t.h)

Ny läkare

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

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

L H ByggserL H ByggserL H ByggserL H ByggserL H Byggservicevicevicevicevice

Byggnation RenoveringByggnation RenoveringByggnation RenoveringByggnation RenoveringByggnation Renovering
MonteringMonteringMonteringMonteringMontering

Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42Håkan 070-374 88 42
Lars 070-3228682Lars 070-3228682Lars 070-3228682Lars 070-3228682Lars 070-3228682
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De bygger i bygden

Ungdomar bygger nytt i Byn!
Hanna-Mari Johansson från Hagaberg i Byn

bygger, tillsammans med Johan Haglund, nytt på
föräldragårdens mark på ett öppet fält mot
Gunnern med vid sjöutsikt åt alla håll. På ca 3000
m2 tomt, 90 m från stranden bygger ungdomarna
ett egenhändigt ritat enplanshus i lösvirke med 170
m2 bostadsyta. Nåväl, en arkitekt har fått tänkt till
när det gäller hållfasthetsberäkningar mm. En nio
meter lång limträbjälke med väldiga dimensioner
bär upp ryggåstaket över huset centrala delar, en
stor öppen plats för kommande vardagsrum och
med vidunderligt vacker utsikt mot sjön Gunnern
genom den från golv till tak glasade västergaveln.
Uppvärmningen sker via jordvärme och
vedkamin. Många egna arbetstimmar ingår i
kalkylen. Johan är elektriker och Hanna-Mari,
iklädd snickarbyxor, verkar heller inte ha tummen
mitt i näven. Hon jobbar vanligtvis på Westra
Wermlands Sparbank.

Det höll på att inte bli något hus alls!
Kommunen sa nej på grund av strandskyddet
kring sjön Gunnern. Sen Arvika kommun hade
slutfört inventeringen av tänkta områden för
bebyggelse på natursköna tomtlägen, visade det

Roland Jonsson bygger nytt i Stommen
Roland Jonsson, professor i immunologi vid

Universitet i Bergen och son till framlidna Ture och
Sigrid Jonsson, ärvde Neränga i Stommen med
tillhörande ”Mårtenssonsstûga”. Byggnaden är
från 1700-talet och det äldsta huset i Stommen.
Roland och Kate Fröland låter nu, med hjälp av
byggfirman BME, reparera den gamla stugan, som
förenas med en ny tillbyggnad. Färgen på den nya
fasaden byts ut från faluröd till tjärbränt svart.
Konsulterande arkitekt har varit Anders Rundh.

Takbeläggningen till den nya delen har de
hämtat från skifferbrottet i Glava och virket från
egen skog är sågat vid Hans Karlssons såg i
Berga. Tala om lokal produktion!

Roland och Kate försöker behålla så mycket
som möjligt av det gamla. Den nygamla
”Mårtenssonsstûga” blir, när den står färdig så
småningom, en året-runt-bostad och borde
kanske byta namn till ”Jonssonsstûga”

sig, att Byn i Gunnarskog, där Hanna-Mari och
Johan hade sökt om bygglov, var ett sådant
område. Ett nej blev ett ja och ungdomarna kunde
förverkliga en dröm om eget hus, som växt fram
med tiden. I stället för att tidigare ha varit inbitna
Arvikanördar trivs nu ungdomarna, tillfälligt inhysta
hos Hanna-Maris föräldrar på Hagaberg, med
tanken att vara Gûnnerskebor på väg in i nytt, eget
boende på en av bygdens vackraste
villatomter.(red anmärkning)

Redaktionen önskar Hanna-Mari och Johan
lycka till med bygget i fortsättningen.

Roland och Kate vid nybygget

Willy Ekmark

Hanna-Mari och Johan vid nybyggets glasade
västfasad.
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Nya församlingsexpeditonen
Nu vankas nya tider med sammanslagning av

församlingarna runt om i Arvika kommun. Fr o m
årsskiftet 2014 har vi ett enda pastorat.
Kyrkokassören Annika Gustafsson ser fram mot att
arbeta i ”storpastoratet”. Hon började sitt arbete
inom kyrkan 1978.

Sven-Erik Gustafsson är kyrkogårdsförvaltare
och har flyttat upp en bit i backen till de nya
lokalerna. Han stortrivs i sitt nya tjänsterum och ser
med intresse fram mot den nya organisationen. För
egen del räknar han inte med så stora förändringar.
Ett plus med det nya är att personalen i
storpastoratet kan samutnyttjas vid arbetstoppar,
särskilt på vintern när endast den ordinarie
personalen finns att tillgå.

Kyrkoherden Thorgny Larsson Lantz har
hörnrummet som sig bör för chefen på stället. Innan
pastoratförändringen har han och hustrun Gunilla
passat på att köpa prästgården i södra Backa. Till
en början var han motståndare till försäljning av
prästgårdar. Med tiden har han dock insett att den
nya utvecklingen är oåterkallelig och även han ställt
in sig i ledet. Bygget av församlingsexpeditionen är
han väldigt glad över och tycker det är bra med en
gemensam arbetsplats och möjlighet att nå
församlingsborna från ett ställe.

Thorgny ser positivt på det kommande
storpastoratet och håller fram att det som kommer
är en formalisering av ett samarbete församlingarna
emellan, som pågått under många år. Nu kan man
effektivisera stödfunktionerna till förmån för
kyrkans kärnverksamhet.

Kantorn Peter Brorsson Odhammar, som
tidigare inte heller haft en egen fast arbetsplats har
nu fått en sådan och på köpet arbetskamrater runt
omkring sig.

Annika Gustafsson har fått ett eget burspråk

Sven-Erik Gustafsson har en flott utsikt över Gunnern

Kyrkoherden Thorgny Larsson Lantz har också flyttat
in i de nya lokalerna

Willy Ekmark

Kantor Peter
Brorsson Odhammar
har fått eget kontor
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Att norrmän köper hus i Gunnarskog är inte
ovanligt. Det är mindre vanligt att de flyttar
in permanent i husen de köpt. Här och var i
de norskägda husen lyser det dock i fönstren
om kvällarna även efter semestern.

Ett exempel är gården Hälserud i Bortan, som
sedan 1 maj i år haft nya, norska ägare. De
kommer från Oslo och heter Beate och Hans
Helge Gamre. Han är pensionerad husmäklare,
hon agronom. Hon har svenska anor och rötter i
Värmland. Hennes oldefedre kommer härifrån
men flyttade till Norge och gifte sig på Vestlandet.

Hälserud är en släktgård och en av de äldre i
hemmanet Bortan. De mest kända av dem som
bott på den gamla 1700-tals gården är nog
Samuel och Nanny Olssons skönsjungande söner,
bröderna Samuelson. De var populära på 1980
talet och framgångsrika även i USA. På senare år
har Hälserud varit fritidshus förvaltat av Runo, den
ende sonen som inte sjöng.

Att Beate och Hans Helge valde Hälserud var
en tillfällighet. ”Vi drev ett ridcenter i Vestfold
utanför Oslo, men markägaren blev sjuk och ville
inte längre hyra ut. Så vi såg oss om efter ett nytt
lämpligt ställe. Via Internet fick vi kontakt med
Mäklarhuset och var med på en visning. Vi föll

direkt för Hälserud. Här fanns gott om plats – 20
hektar jord, ett stall, en sjö, lugn och ro. Vilket
fantastiskt läge!”  Det var heller inte så långt till
familjen hemma i Norge, som förutom en dotter
också omfattar Beates mamma och två bröder.
Kortaste vägen från Hälserud till Norge är över
Helgeboda, men paret kör också över
Charlottenberg och ibland även över Töcksfors.

Beate vill fortsätta arbeta med hästar också i
den nya tillvaron. Paret hade fyra hästar med sig till
Hälserud. På dagen betar de på saftiga marker ner
mot Nyesjön eller tränar med Beate. Om natten
sover de på hotell. För under sommaren har
Hälseruds gamla stallbyggnad renoverats så snyggt
att det mera liknar ett hotell för hästar än ett stall.
Det var viktigt för Beate och Hans Helge att anlita
lokala hantverkare (Farmartjänst) och båda är
mycket nöjda med resultatet.

Beate kunde tänka sig öppna en ridskola, men
leker också med andra planer. ”Jag vill ge mig tid
och tänka mig noga för, Det finns många hästar här
i trakten, både rid-, trav- och arbetshästar. Det
gäller att hitta en nisch, och det bästa vore om vi
kunde samarbeta. Här finns stora resurser och
goda förutsättningar”.

Kombinationen djur och kultur intresserar
Beate. Något av det första hon gjorde var att sätta
upp en poster på Bortans anslagstavla, där hon
bjöd in bygdens alla hästintresserade till
gemensamma ridturer och social samvaro efteråt.
Hon har planer på att starta en studiecirkel i
hästdonsskötsel och mycket annat.

Vi önskar de nya ägarna av Hälserud, som på
olika sätt stöttar det lokala samhället, lycka till.

Märta-Lisa Magnusson

Beate Gamre och hennes man bor nu på gården Nedre
Hälserud i Bortan

Norskt i sadeln på Hälserud

Styrelsen för Gunnarskogs
bygdelag tackar alla som
hjälpt oss i vårt arbete för
bygdens utveckling under

det gågna året.

Vi önskar er alla en God Jul
och ett Gott Nytt år.
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Ny själavårdare

Eddy Alexandersson går till Missionskyrkan
i Gunnarskog!

Missionskyrkan i Gunnarskog har fått ny
pastor och föreståndare. Eddy Alexandersson
heter han, är 57 år och kommer från
Örebrotrakten. Han är pastorsutbildad och
innehar en tjänst inom Missionskyrkans
distriktsverksamhet. Tidigare har han arbetat som
förman på Skogsvårdstyrelsen i Västmanland.

Eddy och familjen hade flyttat till Arvika där
hustrun Linda hade fått en pastorstjänst i
Missionskyrkan. Då hörde missionsvännerna i
Gunnarskog av sig om sitt behov av pastor.
Alexandersson sa ja till en 60%-tjänst och på den
vägen är det.

Pastorns uppgift är att predika, göra
hembesök och idka själavård bland församlingens
medlemmar. Alexanderssons förväntningar är att
församlingen ska växa och utvecklas i positiv
bemärkelse. Han trivs bäst i rollen som
bibelstudieledare och i det enskilda samtalet vid
hembesöken.

Willy Ekmark

”Jag har blivit hjärtligt mottagen i Gunnarskog”, säger
Eddy Alexandersson.

Ålander & Westerskoog

”Från grunden till sista spiken”

Tfn 070-679 19 00

Allt från grund till tak

Mangskogs Bygg- och
Markprodukter AB

Tfn: 0570-91011
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Vågrätt Lodrätt

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-Åke Adolfsson 77 01 06
Rolf Nordling 325 45
Anders Bäcklin 342 49 www.olivlunden.dinstudio.se

  1. Den brukar komma efter nyår
och bådar ej om vår

13. Kan man kalla aboriginernas skara
och kan även gökar vara.

14. Gjorde du her, om du skrek mer.
15. Gör man det man har, nytta av i flera dar.
16. Har haft eget fotbollslag

och idkat sport av flera slag.
17. Kan kännas i magen både på natten och dagen.
19. En form av versmått som skalder ej försmått.
21. De drogs ofta utav öken om dessa hade tröken.
23. Avkastning på kapital som numera kan vara skral.
24. Växer på en del ställen.

Kan vara förvaringsställen.
26. Ett korsordsalster som är ett kvalster.
27. Pianissimo.
28. Önskar nog brandkåren att det är

för att inte vålla dem besvär.
31. Ett slikt är en dikt.
33. Är nog aldrig torr för den rinner emot norr.
34. Här har du plats, för syds motsats.
35. Korsriddare i en bok, var ej alls någon tok
36. Var inte feg utan tog långa steg.
37. Kan en förälder bruka, om barnen är sjuka.
38. Tyst i etern.
39. Blev säkert kall, valen i alla fall.
40. Gi föa her om ho går ner.
41. Ett medel som orsakat stor olycka,

borde aldrig ha funnits kan man tycka.
44. Är svarta både fram och bak

och syns ibland på stans tak.

1. Det har ofta hänt, att de anskaffas i advent.
2. Fotboll kan väl kallas så

med plus i rugby ävenså.
3. Flitig på överdrivet sätt gör det inte för sig lätt.
4. FN i USA.
5. Omsorgsfull vård förekommer i trädgård.
6. Den uppstår lätt i bilens lack

och tillhör olyckans fack.
7. En förskräcklig tsar påstås det att han var.
8. Kalla, kan kännas efter ryggen,

men knappast av en trygg en.
9. Liknar klykor.
10. Skall vara lika för alla, sägs det i alla falla.
11. Tillhör om man är strikt ett högre samhällsskikt
12. Utförs med idoghet stor utav vissa samhällsbor
18. En religiös sång som kan vara lång
20. En frukt som vi lärt känna

kan komma från Gränna
22. Kan komma utav slarv, kallas tidevarv
25. Blir åter betraktad så att tillsyn är beaktad.
29. De har svårt att vara stilla

utan att det är så illa.
30. Hade säkert galärslaven ute på haven.
32. En buske som kan vara smal och ett lågt tal.
36. Innebär en väldig risk för en hungrig fisk.
39. I grunden obunden.
40. Släkt med saga kan man antaga.
42. Ser liksom katten bra om natten.
43. Enligt musikkunnigas talan, den första tonen i

skalan.

Julklappstips!

Glögg, sylt, te, marmelad, honung etc i
fina presentförpackningar

Välkommen

För avhämtning tom 23/12
Harvägen 12

 070-529 79 11
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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!

Julkryss 2012

STYCKÅSEN

0570-727630

PALMVIKEN

0570-727730

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


