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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!

Vårkryss 2013

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
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GRATTIS!
PENNINGLOTTEN

KOMMER PÅ POSTEN!

Vinnare

Frank Ekmark
53155  Lidköping

och

Marianne Edman
670 35 Gunnarskog

Lösning Julkryss 2012

Jag reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror. Kamremsbyte, service,
läser och släcker felkoder.

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

Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 6320750
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 Treskerundan 2013
41 deltagare startade i årets upplaga av
Treskerundan som gick av stapeln den 26:e
januari. En fin ökning från fjolårets 14
anmälda, då man övervägde att ställa in. 9
deltagare fick tyvärr bryta, av olika skäl.

Att MK Team Treske valde att köra fjolårets
tävling ändå och göra sin comeback som
arrangörer visade sig vara ett bra val med tanke
på årets lyckade evenemang.

Först körde banbilen följd av flera föråkare
och debutanter. När dessa åkt startade första
tävlande i Treskerundan klockan 11.30 och efter
det var det ett jämnt flöde ute på banorna som
var två till antalet. Dessa kördes två gånger vilket
betyder att det var sammanlagt fyra sträckor i
skogarna samt en avslutande Power Stage som
kördes på åkrarna kring Anders Jonssons Åkeri.

 Det var stor publik både ute i skogarna och
vid Power Stage-området, som också var
serviceområde för bilarna och platsen för en
servering för publik och förare. Ett väl genomfört
evenemang där föreningen MK Team Treske,
sponsorer och alla volontärer förtjänar ett stort
tack!

Vinnarna:
Klass 8: A-B-C – förare 4-hjulsdrift:
Jan-Erik Folkesson och Fredrik Hildingsson som
körde för SMK Örebro i en Mitsubishi EVO RS.

Klass 7: A-B – förare 2-hjulsdrift trimmat:
Daniel Hoffmann och "Lill̈ -Erik Gustavsson som
körde för SMK Linde i en Opel Corsa.

Klass 5: A-B – förare 2-hjulsdrift otrimmat:
Arne Rådström och Lars-Ove Larsson som körde
för MK Ratten respektive Fryksdalens MK i en
Volvo 940.

Klass 4: C – förare 2-hjulsdrift otrimmat:
Tom Thomasson och Dan Levin som körde för
MK Ratten i en Volvo 940.

Klass 3: A-B-C – förare veteran:
Bengt Kihlman ochKenneth Svensson som körde
för Karlstad MC Bil respektive Storfors MK i en
Saab 99.

Klass 2: Ungdomsrally:
Dennis Rådström och Emelie Dunger Rådström
som körde för Östmark MFF i en Volvo 940.

Snabbast på Power Stage var:
Andreas Levin och VM-rutinerade Jonas
Andersson (Lima MS och Naf Motorsport Asker
Bærum) i en Peugeot 205 GTI.

Tess

Vassa dubbar, och många!, behövs på en rallybil.

Ett förtydligande från Lafallsgruppen
Lafallhöjden ligger i Södra Treskog och ingen
annanstans!!! Det har förekommit diverse olika
placeringar men Södra Treskog skall det vara.
Red.
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Gûnnerskemål

I Frödings diktsamling ”Räggler å Paschaser”
finns en dikt; ”Dumt folk”, som ger en bra bild av
hur svårt det kan vara för en utsocknes att rätt
uppfatta, som i detta exempel, en vägbeskrivning
på en av alla dessa våra värmländska dialekter:

”En harrkär frågar om vägen till kyrkan och får
följande svar; ”Jo, når´n da ha gått ett stöck te, så
kommer´n te e å, å i åa ä e ö…”  Bättre exempel
än så går nog inte att hittta.

I Gunnarskog hade ett tjugotal dialekt-
intresserade samlats på Hembygdsgården för att
tillsammans ta fram och teckna ner ord och
uttryck på gûnnerskemål. Uttal och betydelse av
dessa diskuterades liksom i vilket sammanhang
olika ord och uttryck används.

Första träffen var före jul med återträff i slutet
av januari. Fortsättningsvis träffas gruppen
varannan lördag framöver. Förhoppningsvis

Gûnnerskinger bevarar dialektord för att kommande
generationer ska kunna läsa och förstå rektigt fôlkmål.

Landsbygdsrådgivare på besök
Måndag 11 feb kom landsbygdsrådgivarna i

Värmland till Gunnarskog på besök.Några gånger
om året träffas de på olika platser i länet och den
här gången valde de att hålla mötet på Larstomta.
Innan mötet ville de träffa entreprenörer från
bygden och höra lite om läget. Därför hade Bengt
Nilsson, Hushållningssällskapets representant i
Arvika, gjort upp med Per-Olov Ålander, delägare i
Gunnarskogs Närvärmeverk, om att träffas på
Värmeverket för informationsutbyte.
På förmiddagen samlades Jonas Enström, vd för
Hushållningssällskapet, de fem rådgivarna; Bengt
Nilsson Arvika, Jonatan Dalberg, Sunne, Mattias
Dalman, Kristinehamn, Pär Näslund, Årjäng, och
Bengt Larsson, Säffle och de fyra delägarna på
Värmeverket för att prata landsbygdsutveckling.
Först presenterade Per-Olov Ålander, Anders
Cajdert, Rolf Nordling och Per-Olof Johansson
Värmeverket – dess konstruktion och tillblivelse,
verkets kapacitet och åtgång av råvara.

Efter en rundvandring på Värmeverket blev det
dags att presentera Arvika Farmartjänst. Tre av
värmeverkets delägare är farmartjänstare; Per-
Olov, Per-Olof och Rolf. Dessa tre, plus Bo
Eriksson som senare har anslutit sig, berättade om
Farmartjänsts affärsidé. Farmartjänst har funnits
tjugo år som företag och är väletablerat i västra
Värmland, med allt från byggnationer, allehanda

kommer resultatet av gruppens arbete att i en
framtid finnas tillgänglig för oss alla på
Hembygdsgården. Det ska bli intressant att se hur
diger ordlistan kommer att bli.

reparationer, trädgårdsskötsel och mycket mera.
R. Nordling presenterade sedan ”projekt

Västsol”. Projektet, som Rolf planerar ihop med en
annan markägare, handlar om att bygga ett antal
åretruntbostäder på sluttningen ner mot Gunnern,
alldeles söder om värmeverket. Ett fantastiskt läge
med utsikt ut över Gunnern och med en
strandpromenad längs vattnet norrut mot kyrkan.
Attraktivare läge för byggnation är svårt att hitta.

Rolf slutade sitt anförande med att fråga
landsbygdsrådgivarna om de tyckte att detta var
”landsbygdsutveckling” och fick ett manngrant ja till
svar.

Studiebesök på Värmeverket.

Text och foto: Bo Eriksson
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Diverse

Möte angående kösituationen till
förskola i Gunnarskog

Söndag den 17 februari hölls ett möte på logen
på Hembygdsgården angående förskolesituationen
i Gunnarskog. Sju politiker från Lärande och stöd
var inbjudna och två stycken deltog: Aina
Wåhlund och Lars-Ove Jansson. Medverkade
gjorde även Järvenskolans rektor Carin Gannholt.

 Gunnarskogs förskola har under en tid haft
brist på platser till alla barn som står i kö. Fler
utnyttjar platserna och det är på grund av detta
som det blivit fler barn.

Carin Gannholt berättar på mötet att man nu
gjort upp att hyra en lokal vid Larstomta till en
småbarnsgrupp och att man därmed får plats med
alla de nio som är födda 2012 som står i kö och
att man får extra ”luft” till att ta in fler barn.

 Detaljfrågorna var inte klara då mötet hölls,
eftersom man precis fixat lokalen, utan man
föreslog att ett extramöte kan ordnas i maj för att
prata om detta då allt diskuterats och planerats.

Text och foto: Tess

I väntan på förskoleplats.

Till byalag och andra föreningar
Vet ni något som ni tycker att också andra
borde känna till? Varför inte utnyttja
GûnnerskeNytt som en kanal för er information
till medlemmar som allmänhet.
I Evenemangsrutan på sidan 3 kan ni lägga in
inbjudningar o.d. alldeles gratis.

Redaktionen
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Söderbergskiosken, del 1.
När man börjar gräva i minnenas arkiv

kommer man på att det finns en del platser och
händelser som man borde skriva några rader om.
En plats som gjorde djupa intryck på mej under
min tidiga uppväxt var ”Söderbergskiosken”.

Alla vi som växte upp under 30-40-50-talen
har med största sannolikhet handlat hos Ingvar
Söderberg i  kiosken som var en naturlig
samlingsplats för ungdomarna i bygden på den
tiden.

Eftersom jag fär ödd och uppväxt på en gård
endast 500 m från denna kiosk,så blev detta ett
ställe där man hängde i tid och otid. Kiosken låg i
en fin björkdunge alldeles invid avtagsvägen till
”Gâers” (öster om Larstomta).

Några år innan Ingvar gick bort hade jag
förmånen att få en pratstund med honom om
kioskens historia och annat intressant, väl utrustad
med papper och penna. De rader som här skrivs
ner gör inte anspråk på att att täcka hela kioskens
historia utan endast minnen från mina tidiga
uppväxtår  c:a1957-1962. Ingvar bodde med sin
fru Anna i ett hus som låg endast 50 m öster om
kiosken som kallades ”Haga”. Som jag minns
jobbade han på vägarna runt i vår bygd och  satte
bl.a ut enrisruskor i vägkanterna som orientering
för snöplogen samt tinade vägtrummor på
vårkanten.

 Jag bad Ingvar att berätta något om kioskens
historia. Det gjorde han så gärna:

Kiosken byggde jä och och min bror Rudolf
Söderberg 1937 på västsidan mett för
Rexedbroa litte oppi backen på nolsia på
vägen som går opp te Ängåsen å Baksjö-
bôtten. Dätta va da den enda rektige vägen te
Baksjöbôtten ända tess dä vart väg västöver
ifå kraftstation. Ätter kriget skulle vägen
ändres och ettersom jä hade byggt her på
Haga se kändes dä tongvint å fare ner te
Rexebroa å handle. Da beslöt jä å flötte
kiosken te en tomtplats som  hörde  te
Larstomta, på västsia vägen her. Åre va 1946.

Nôgre dager före flötte löfte vi bygget mä
domkrafter och la unner rûnstôlper.

På flöttdagen kom William Nordgren ”på
Hörne”i Sälboda mä lastbil. En väl förankra
stûbbrytar feck bygge te å ”kräke på”
lastbil.Vi sätte fast bygge mä björnbän å
läcker å sänna börje fâla oppöver emot
Stommen. Men när vi kom fram te broräcke
hade vi räkne bort oss på töngna på lasse så
att byggnaden tog i handledarna på räcket. Dä
va bare å backe tebaka och ta domkraftera
och hisse litte mer.

Flöttresa hade vi planere så att den varste
arbetartrafiken skulle ha hûnne passere.

Jä tog cykel och for opp te Teofil Norrgård
å stôppe all trafik som skulle på västsia. Sänna
for jä te växel o höjde telefonkablera mä en
lang gaffel se William kûnne komme unner.
När vi passere körkegata kom skogvaktare
Lind som da bodde ”på Mon”å da sa han ”Jä
ha aldrig sett större lass her i Stommen”. Även
vö Larstomta feck jä löfte kabler som geck in
te skolköke, för der va dä telegrafstation
tidigare. Men sänna va vi framme. William
körde sakte ner i dike se dä vart se lågt som
möjligt. Oppe i hagen hade vi montere en
stûbbrytere å lagt ut rûnstôlper som vi strök
såpe på se att dä skulle gli lätt.

Vi hade litte gräjing inna allt stog rätt på
rösene, men allt hade klart sä bra.

Fortsättning följer i nästa nummer.
Text och foto: Rolf Nordling

Ingvar Söderbergs kiosk vid vägen till Gàers.
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Födda för 50 år sedan Enskilda vägar
Bästa gûnnerskinger!
Här kommer en trogen läsare med ett litet

inlägg i vår hembygds levnadhistoria under åren.
Som gammal (fortfarande ung!) lärare på Järven
vill jag visa ett, eller flera, kort på den generation
som föddes år 1962 och som tillbringade sin
skoltid på Gunnarskogs högborg.

Det var mycket som utvecklades under
Thorvalds ledning och som fortfarande sätter sina
spår i bygden. De vi ser på bilden är nu vuxna
”kärer och fruntimmer” med egna barn som sprids
ut över landet. Kanske har flera av dem blivit
trakten trogen och känner igen sig på bild. Många
håller, som jag vet, fortfarande kontakt trots stora
geografiska avstånd. Nu finns ju Facebook och
allt annat på internet som gör det lätt att hitta sina
gamla polare.

Själv var jag ju med som datalärare på den
tiden när webben föddes i skolmiljön! Då satt
ungdomarna som ljus och lyssnade på vad Tuvan
eller Birgit hade att säga. Eller? Nog var det skönt
att få koppla av en stund med arbete vid datorerna
i datasalen på andra våningen, för vi som var där
trodde att detta skulle bli framtiden.

.

Kommuninfo om projektet ”Enskilda
vägar”
Bortans bygdegård, 19 februari.

Peter Adolfsson och Lennart Johansson,
kommunens ansvariga för projektet ”Enskilda
vägar”  hade inbjudit till en informationsträff om
ansvaret för de enskilda vägarna. Inbjudna var
delägarna i ett antal enskilda vägar, huvudsakligen
i Bortan.

Adolfsson presenterade projektets upplägg
och vilka alternativ som ges:

Alternativ 1: Kommunen fortsätter att sköta
underhållet av vägen på uppdrag av samfällig-
heten via avtal och uppbär det statliga stödet för
detta. Berörda fastighetsägare /andelsägare bildar
samfällighetsföreningar som ansvarar för vägen.

Alternativ 2: Vägsamfälligheten har ansvar för
drift och underhåll men överlåter statsbidraget  till
kommunen som via avtal sköter om vägen. Om
bidraget inte räcker till får föreningen uttaxera
medel från andelsägarna.

Andelarna beräknas efter en formel där
fastighetstyp och använd väglängd vägs in.
Beräkningen av andelstal görs av Lantmäteriet.

Åhörarna fick ställa frågor, och fick svar, men
det lär nog till en och annan diskussion innan alla
avtal är skrivna.

Text och foto: J-O Magnusson

Födda 1962
i Järven fick de gå.
Det var inte igår
nu är de 50 år!

Text och foto: Rolf Johnsson
som minns denna tid med glädje Mot slutet blev det tid för diskussioner, det finns ju en

del att tänka på. I förgrunden Gunnar Blomqvist och
Tommy Olsson.
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Äventyr i Gunnarskog

I den värmländska vildmarken finns
äventyret. Aktiviteterna som företaget
Outside Adventure Sweden anordnar
utgår för det mesta från Gunnarskog.
Med miljövänlig ekoturism erbjuder de
personer möjlighet att komma naturen
nära och att möta de vilda djuren.

Företagets grund är ett genuint naturintresse
som upphovsmannen Lars-Olov Gävert haft
sedan unga år.

Vintertid är företagets kunder mest
friluftsmänniskor med viss naturvana då vintern
erbjuder ett tuffare klimat som ställer krav på
bättre utrustning. Sommartid är det lättare för alla
att delta, även om man inte har speciellt stor
erfarenhet.

Företaget erbjuder vandring/snöskovandring
med guide, bäversafari, fiske och vargsafari samt
kan specialdesigna naturupplevelser enligt
kunders önskemål.

L-O berättar om ett besök och hur en
guidning kan gå till:

”Under mellandagarna hade vi en amerikansk
medborgare med på naturguidning inklusive
övernattning i närheten av sjön Lomsen så långt
norrut man kommer i Gunnarskog. Han tyckte
naturen var fantastisk i Gunnarskog och var
mycket nöjd med sitt besök trots kyla ner till -15
grader. En sådan tur blir också introduktion i
vintertältning, att orientera med karta och
kompass, göra upp eld, korsa vattendrag vintertid
samt andra säkerhetsaspekter man bör betrakta
och att det inte lönar sig att försöka kämpa mot
naturkrafterna. Man får också med sig åtgärder
som bör vidtas för att minska olycksrisker och för
att göra sin vistelse ute i naturen så säker som
möjligt.”

Den naturliga fysiska rörelsen är något som
står i fokus hos företaget och deras medarbetare.
Tillsammans har de mycket stor erfarenhet av
elitidrottande och en bred kunskap om passande
träningstekniker och metoder.

Förändringar i vårt levnadssätt har inneburit att
vi blivit en stillasittande generation vilket kan
innebära problem med vår fysik eftersom våra
kroppar är byggda för rörelse. Ett aktivt friluftsliv

kräver kondition och styrka och företaget lär ut om
människors kroppsfunktioner samt erbjuder
vägledning om träning som är anpassad för varje
persons enskilda behov.

Störst efterfrågan på aktiviteter kommer från
tyska medborgare, men roligast tycker Outad att
det är med svenska kunder. Bäversafarin som
Outad arrangerar anses passa alla då det inte
kräver några förkunskaper och att se bäver i
pannlampsljuset är en spännande upplevelse för de
flesta turister.

Outad’s hemsida kan man besöka på:
www.outad.se

Text och foto: Tess

Tältplats i skogen
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Gunnarskogs bygdelags årsmöte

Den ekonomiska berättelsen, som visade att
bygdelagets ekonomi balanserats och slutade med
ett plusresultat, blev  godkänd liksom styrelsens
förslag till budget.

Mötets sista punkter gällde val av ordförande
och kassör för ett år. Tess Olsson, som också är
bygdelagets webredaktör, invaldes som kassör.

Willy Ekmark, bygdelagets ordförande sedan
2009, önskade inte omval utan ansåg att yngre
krafter skulle ta över. Till ny ordförande valdes
Ronny Olsson, som i ett par år varit styrelsens
kassör. Willy Ekmark, som avtackades med en
bukett blommor, kommer fortsatt att verka för
bygdens bästa som medlem av bygdelagets
styrelse.

Söndagen den 23 februari hölls
årsmöte i Gunnarskogs Bygdelag. 14
medlemmar deltog i mötet, som ägde
rum i Tväruds idrottshall. Det var färre
än på förra årsmötet men ”då får ni som
kommit äta hur mycket smörgåstårta ni
vill” sa kassören Ronny Olsson.

Årsmötet öppnades av Bygdelagets
ordförande, Willy Ekmark, som sedan lämnade
ordet till mötesordförande Allan Wallberg. Några
punkter senare gick Ekmark igenom styrelsens
verksamhetsberättelse och förslag till
verksamhetsplan.

Antalet medlemmar hade under det gångna året
minskat, från 670 till 660. Men aktivitetsnivån var
som vanligt hög. Det framgick av redogörelsen för
styrelsesarbetet, som är organiserat efter nio s.k
fokusområden, däribland Järvenskolan,
Kinnekullehälsan, Samling och gemenskap i
bygden, Natur och Turism och bygdelagets
kvartalstidning GûnnerskeNytt. Under 2012
avslutades också vandringsledsprojektet och
bygdelaget fick in den länge efterlängtade
bidragsdelen från Jordbruksverket. Som följd av
den ökade tillströmningen av kanotister i
Gunnarskogs vattenleder hade flera säckar ved än
någonsin (89 extra säckar) burits ut till
kanotlägerplatserna, som bygdelaget ansvarar för
enligt avtal med Arvika kommun.

 Bygdelaget har genomfört stora
reparationsarbeten vid Larstomta, där också sex
stycken uppställningsplatser för husbil anlagts.
Korstjärnsträffen, ett samarrangemang mellan
bygdelaget, Larstomta Bed & Breakfast och
fiskevårdsföreningen, genomfördes för fjärde
gången på Nationaldagen och bygdelaget var värd
för ’Café Gunnebo’ första tisdagen i mars.
Gûnnerske Mârten, där bygdelaget ingår som en
av arrangörerna i Mârtensalliansen, satte nytt
besöksrekord 2012. Enligt parkeringsvakterna
hade det ”allri  vûre se trangt förut”.

Bygdelagets verksamhet kommer fortsatt att
bedrivas i fokusgrupperna och av det nya årets
satsningar nämndes särskilt förbättrad skyltning
vid bygdelagets rastplatser, sommarauktion och
underhåll av de restaurerade vandringslederna.

Avgående ordföranden Willy Ekmark (t.v) avtackas av
den tillträdande, Ronny Olsson.

Allan Wallberg och Tess Olsson

Text och bild: Märta-Lisa Magnusson
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För artonde året i rad
Lördagen 25 maj 2013

Alla kan medverka
med försäljning, demonstrationer, utställningar m.m.

för mer info - kontakta Ronny Olsson, mobilnr: 0702-489 496

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

skicka dem till:

Gûnnerskemârten

Willy Ekmark
Bortan, Hagen 1

670 35 Gunnarskog
Tfn: 0570-77 10 19

Gunnar Lidberg
Sälboda

671 92 Arvika
0570-341 11

SE HIT!
dags att utse ”Årets Gûnnersking”

Skicka motivering med namn, adress och telefonnummer till Ronny Olsson,
Norra Backa, 670 35 Gunnarskog senast  den 20 april 2013

Mârtensalliansen

Gunnarskogsfonden
Ingående balans: 2012 04 27 155289 kr
Privata bidrag:
Ronny Olsson 1000 kr
Martin Pettersson 500 kr
Rolf Claesson 250 kr
Märta-Lisa Magnusson 300 kr
Willy Ekmark 300 kr

Kondoleanser 1100 kr
Försäljning CD 50 kr
GIKs amortering av lån  (9400 kr)
Utbetalning av lån G-skogs Pizzeria  (11250 kr)
Ökat värde på fondmedel 804 kr
Utgående balans; 2013 01 29 148417 kr

Styrelsen tackar bidragsgivarna.


