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Nu är det dags igen!!

GunnerskeMarten för 17:e året i rad!

Förberedelserna är redan igång inom
Martensalliansen inför årets GunnerskeMarten den
19 maj– ett projekt som kräver många frivilliga
arbetare. Martensalliansen består av sex aktörer
Bygdelaget, Hembygdsföreningen, BIK, GIK,
Järvenskolan och Team Treske.

Sammantaget handlar det om över hundratalet
personer som på olika sätt medverkar i planering
och genomförande av det största arrangemanget i
Gunnarskog årligen med mellan 4000–5000
besökande. Allt arbete görs ideellt, dvs utan
betalning. GunnerskeMarten har blivit ett
varumärke för Gunnarskogsbygden.

 Arrangemanget ger möjlighet för ortens
företagare och föreningar att exponera sig för en
större publik. Arrangörerna får dela på den
ekonomiska behållningen och det blir ett
välkommet tillskott i respektive förenings kassa.

Vi i Martensalliansen är glada och tacksamma
över att så många Gunnarskogsbor ställer upp
frivilligt i arbetet med GunnerskeMarten år efter år.
Men vi kan gärna ta emot fler som vill hjälpa till.
Är Du intresserad?! Hör av Dig omedelbart till
någon av de ovan nämnda aktörerna!

Willy Ekmark

Från
ordförarn
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Diverse annonser

Hantverk- ooch handarbetsdagar på
hembygdsgården

30 april Valborgsmässofirande
19 maj GûnnerskeMarten
17 juni Friluftsgudstjänst på Lafallhöjden,

kl. 11
23 juni Midsommarfirande kl. 17 med

kyrkmarsch kl 22.30

Välkomna!

–  Service med garanti –
TV stereo o hemelektronik

parabol o antenn

Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39

671 51 Arvika

Tfn: 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29

Kondoleanser
Nu finns det möjligheter att beställa
kondoleanser genom Gunnarskogs
bygdelag. Ring Ronny Olsson, tfn 0570-
322 28.

Överskottet går till bygdens utveckling.

Styrelsen

Från föreningarna

Bortans byalag och
Bortans bygdegårdsförening

Årsmöte 31 mars kl 16 i bygdegården
På dagordningen: bl a sammanslagning av
de  två föreningarna.

BIK tipspromenader (kl 11–12)
Treskog 29/4
Bortan 6/5
Bergatorp 13/5
Allstakan 20/5
Tvärud 3/6

Obs! I  samband med tipsromenaden i
Tvärud förrättas dragning av BIKs vårlotteri.

Järperuds Folkets hus
Loppis 15/4 kl 15

Betala tidningen/medlemsavgiften med bifogat
inbetalningskort! Var vänlig skriv ditt namn och
adress i meddelandefältet.
Styrelsen

Fotografier på framsidan
Stora bilden Linda Magnusson
Rally i Treskog Terese Olsson (Tess)
Futharker Bo Eriksson
Årsmöte Jan-Olof Magnusson
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Välkommen till Kinnekullehälsan
Vi bedriver vårdcentral 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:
Distriktssköterskemottagning Läkarmottagning
Måndag- torsdag:  8–17 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 !

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.

Vi utför byggarbete
Nybyggnationer, renoveringar, tak, badrum,

utbyggnader
Även ROT-avdrag

Vi som utför detta heter:

Björn Lidén, Fridhem Högboda
Mob. 0705 82 02 36

Kjell Persson, Svartåna Brunskog
Mob. 0735 25 30 17

b.k.bygg@live.se



5

Rally

Den 4 februari genomfördes rallyt
Treskerundan i Treskog.

Av fjorton anmälda kom tolv till start, varav
två stycken var tvungna att bryta. Trots att det inte
var så många startande och en kyla på -20 grader
till en början, så svek inte publiken eller det goda
humöret.

Anders Jonssons åkeri stod som värd och
gärdet runt lokalerna hade förvandlats till Treske
Power Stage. Detta var den avslutande sjunde
banan för deltagarna. Innan den kördes sex
stycken varierande banor i skogarna.

* Krontegbråten

* Salungen

* Halltola

* Tiskarenäset

* Knoterud

* Hedås

Totalsegrare blev Jan Östlund (Munkfors
MC) och Magnus Eriksson (Fryksdalens MK) i
en fyrhjulsdriven Mitsubishi Lancer Evo IV.

På fjärde plats totalt och som vinnare i sin
klass, otrimmat tvåhjulsdrivet A, kom hemmaduon
Peder Johansson (MK Team Treske) och Knutte
Edenholm (MK Team Treske) i en Volvo 240.

Efter nio års uppehåll som rallyarrangör
verkade återkomsten vara uppskattad och det var
många nöjda ansikten i publiken, både ute i
skogarna och vid serviceplatsen.

Tess

MK Team Treske är tillbaka som
rallyarrangör

Stefan Åhsberg och Torbjörn Danielsson, Team Westom,
på SS5 Knoterud.

Volvo 240 - Hemmaduon Peder Johansson
och Knutte Edenholm (MK Team Treske) på
SS7 Treske Power Stage.

Snön ryker efter Saab V4:an rattad av Mats Wassberg.
Co-driver är Tomas Petersson, båda Team Westom.
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Julmarknad 2011
Mycket folk hade letat sig till hembygdsgården

för att besöka 2011 års julmarknad. Kanske för att
inhandla julgran, julbock eller bara en julnek till
småfåglarna. Annars fanns där allehanda hantverk
till försäljning; mattor, bordslöpare, vantar, sockor
och dessutom varma sulor att ha i skorna. Där
fanns hemgjord glögg och en hel del bakverk som
bl.a en skolklass från Järvenskolan sålde. Inne i
storstugan serverades kaffe med dopp och det
smakade som vanligt förträffligt, dessutom var det
skönt att komma in i värmen en stund.

I smedjan hade unge smeden Björn Merkell
härden i gång och krängde en och annan ljusstake
och lite annat till blivande julklappar.

Nytt på årets julmarknad var annars att Jan
Svantesson Karlstad universitet höll en liten
föreläsning runt Skramlestenen och uttydningen av
den textrad som finns på stenen. Det var en skara
på ett trettiotal intresserade som samlats i
snålblåsten för att höra om detta mycket
intressanta fynd. Runstenen är ca 600 år äldre än
de många runstenar som finns i Uppland, Sörmland
och Östergötland.

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT NÅGRA AV
OSS INTE HITTAR TILL SOPTIPPEN?

Det är ju märkligt att när man ändå gör sig
besvär med att städa ur garage, källare och
förrådsutrymmen, lastar in i bilen för att köra bort
skräpet, fullständigt tappar orienteringen och
hamnar på nån väg där ingen kan se en när man
slänger skräpet. Det verkar som vissa tror att
skiten försvinner av sig själv, att så fort bilen är
ute på vägen igen och händerna vilar på ratten har
man rent samvete.

Strax efter nyår, åkte jag vid Per Larssons-
mossen på väg till Charlottenberg. Vid vägkanten

Här var det livade och glada skolbarn.

hade någon ställt ner en kista full med blomkrukor,
elkablar, div järnskrot, ett frysskåp plus en del
annat gömt under snön.

P.S De sju bilbatterierna som dumpades längs
vägen Nordsjöbruket-Rexed ifjol, tog faktiskt
”tomten Bengt där Öste” hand om och fraktade
bort. Inte var han glad åt att städa upp efter den
late som inte orkade hela vägen till Mosseberg,
men blybatterier skall till återvinning och inte ligga i
skogen och skräpa. D.S

Bo Eriksson

Utdrag av Skramlestenens runor (futhark). Kan någon tyda texten?

Vilken slags information som sig på stenen
döljer, lär vi nog aldrig riktigt få reda på, men att
det fanns fast boende och någon form av by- och
kulturgemenskap i våra bygder redan på den tiden
kan stenen ändå avslöja. För den som tecknade i
sten avsåg väl att någon annan skulle kunna läsa
och förstå runorna?

Bo Eriksson
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Gunnarskogs bygdelag, planering

Skicka in material till Gûnnerske-nytt!  
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn! 

VÄLKOMMEN

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

Öppettider:
Måndag - Fredag 9–19
Lördag: 9–15

Verksamhetsplanering 2012
Verksamheten kommer att bedrivas i de
arbetsgrupper (fokusområden) som redovisats i
verksamhetsberättelsen för år 2011.
Följande extrasatsningar kommer att göras:

Larstomta ska energideklareras.
Slutföra återstående utvändiga
reparationsarbeten.
Husgrunden på norrsidan ska grävas fri
och tätas från inkommande fukt.
Åtgärder för att säkerställa
brandsäkerheten ska slutföras med bl a
nya godkända evakueringsanordningar på
södra och norra gavlarna av stora huset.
Stor skylt med upplysning om vad som finns på
Larstomtaområdet ska färdigställas och sättas
upp i parken.
Skyltningen vid våra rastplatser ska slutföras.
Gunnarskogsbroschyren ska uppdateras.
Styrelsen ska träffa några av de lokala byalagen
och hembygdsgårdsföreningarna runt om i
bygden.

Kulturevenemang ska arrangeras, exempelvis
fotobytarkvällar.
Gunnerskemarten kommer att hållas den 19 maj.
Satsningen vid Övre Bruket i Fredros kommer
att slutföras.
Sommarauktion ska hållas om vi har/får in
tillräckligt med gods.
Miljöförbättringsåtgärder ska vidtas vid
Larstomtaanläggningen.
S k Stelleplatz ska anordnas vid Larstomta under
1:a halvåret.
Driva på utbyggnaden av telekommunikationer i
Gunnarskog/Bogen

Därutöver finns önskemål om följande
satsningar:
Iordningsställande av rastplats vid Rexedbron
med bl a infotavla
Sätta tryck på politikerna angående större
idrottshall vid Järvenskolan

Styrelsen
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Gunnarskogs bygdelag

Verksamhetsberättelse för 2011
Årsmötet hölls i Tväruds idrottshall 26 februari
2012 med 20-talet närvarande medlemmar.
Styrelsen har haft fem möten och  AU 4 möten.

Styrelsen har bestått av
Willy Ekmark (ordf), Ronny Olsson (kassör), Jan
Johansson (vice ordförande), Maja Olsson, Ulla-
Britt Löfstrand, Per-Olof Åhs, Anne-Rita Lööf,
Bo Eriksson, Håkan Olsson, Kajsa Axelsson,
Christina Olsson och Thorgny Larsson Lantz.

Arbetsutskottet har bestått av
Ordförande, vice ordförande och kassör.

Styrelsearbetet har organiserats i
verksamhetsområden med gruppledare för vart
och ett område, se nedan. Gruppledarna har
rapporterat till styrelsen och inför AU.
Avrapportering från de olika grupperna har även
redovisats vid särskilda tillfällen på bygdelagets
hemsida och i GunnerskeNytt.

Verksamhetsområden:
1. Järvenskolans profil, Ronny Olsson
2. Kinnekullehälsan, Willy Ekmark
3. Bensingruppen, Ronny Olsson
4. Större idrottshall, Per-Olof Åhs
5. Samling och gemenskap i bygden, W. Ekmark
6. Bogen-gruppen, Lars Risberg
7. Fastighetsförvaltning Larstomta, W. Ekmark
8. Natur och turismgruppen, Jan Johansson
9. Redaktionskommittén, Willy Ekmark

Antalet medlemmar har minskat något till 670 st.

Bygdelaget höll ”Café Gunnebo” i mars.

I maj månad ställde några tappra upp på städning
av Larstomta såväl inne som ute.

GunnerskeMarten avhölls den 21 maj med
vackert väder och mycket folk.

Korstjärnsträffen med kolarekojorna, fiske och
kolarbullar i centrum hölls traditionsenligt på

Nationaldagen 6 juni. Ett samarrangemang
mellan fiskevårdsföreningen, Larstomta
Bed&Breakfast och Bygdelaget.

Fyra sommarjobbande skolungdomar gjorde ett
jättebra jobb under fyra veckor i juni/juli med
Niklas Wallberg som arbetsledare.

Bygdelaget har levt upp till avtalet med Arvika
kommun om att utöva tillsyn över nio vindskydd
vid kanotlägerplatserna från Borgsjön i norr till
sjön Bjälvern i söder. I år har vi kört ut extra
mycket ved till kanotlägerplatserna beroende på
den stora tillströmningen av kanotister på våra
vatten. Under året har vi reparerat vindskyddet
vid Myrudden.

Röjning och gallring i centrala Stommen.
Bygdelaget har genom Niklas Wallberg, Bengt
Andersson och Lars-Ove Olsson snyggat upp
genomfarten i centrala Stommen genom att
gallra, röja och städa upp samfälligheten på båda
sidor vägen mellan Solbacken och Lugnet.

Kinnekullehälsan
Sommarstängningen blev för lång och bygdelaget
har framfört klagomål till ledningen för
Kinnekullehälsan som lovat att se över detta till
nästa år. Likaså har vi klagat på dålig
framförhållning när det gäller att bemanna med
personal för oplanerad personalfrånvaro. Den
senare omständigheten föranledde en alltför lång
stängning av Larstomta i november och
december månader.

Sommarauktionen hölls i augusti månad och blev
av mindre omfattning än tidigare år. Resultatet
summerades till ca 40000 kr, som gick till
Gunnarskogsfonden.

Julbord för Bygdelagets vänner
Denna traditionella begivenhet har tyvärr fått
strykas från dagordningen. Kostnaderna - även
för ”light Julbord”- har sprungit iväg och passerat
den gräns när styrelsen kan gå i god för hur
medlemmarnas samlade medel används i
verksamheten. (Forts nästa sida,)
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Civilförsvarsförbundet Arvika-Eda har under
några år utbildat frivilliga resursgrupper –
FRG som kan hjälpa polis och räddningsverk
med t ex eftersök eller övriga insatser, då
flera personella insatser behövs.

Nu skall Civilförsvarsförbundet köra ett pilot-
projekt tillsammans med polisen och utbilda
10–15 personer som har tillgång till något (helst
båda) av fordonstyp ATV och snöskoter, till en
ny typ av resursgrupp.

Andemeningen är att denna ATV/snöskoter–
grupp ska bli inkallad av polisen vid eftersök av
försvunna personer.

I pilotprojektet kommer gruppen att kunna bli
inkallad i hela Värmland och om vårt samarbete
faller bra ut kommer det att bildas ytterligare tre
grupper till som täcker Värmland. Medlemskap i
Civilförsvarsförbundet Arvika–Eda samt FRG/
Akutgruppsutbildning kommer att krävas
tillsammans med viss specialutbildning som
polisen kommer att anordna.

Ersättningen vid utryckning är samma som hos
FRG mot kommunen dvs frivillig brandmanna-
ersättning samt att ersättning betalas ut för
bränslekostnad under uppdraget.
Deltagande i utbildning/årlig repetition, möjlighet
att förflytta sig till eftersöksområde, fordons-
försäkring och övrigt slitage på fordon står resp.
medlem för.
Tanken är att gruppen ska vara igång från och
med aprils utgång så det gäller att komma igång
så snart som möjligt.

Vi har ju i färskt minne vad som kan hända i våra
skogar, där en insats av en grupp av detta slag
skulle ha haft stor betydelse.

Är du intresserad hör av dig till:

Ordf. Lennart Svensson 070-9422198 eller

e-post: arvikaeda@civil2.se

... forts.

MANGSKOGS
BYGG & MARK-
PRODUKTER AB

 0570-91011

Allt från grund till tak

De som hjälpt bygdelaget ideellt under året har
ändå uppmärksammats på visst sätt.

Ulla-Britt Löfstrand har efter väl förrättat värv
slutat som webbredaktör och i hennes ställe har
Terese (Tess) Olsson, kommen från Treskog,
tagit över.

Styrelsen

www.olivlunden.dinstudio.se

Välkommen
Harvägen 12, Gunnarskog

Tel: 0705-297911

Lokalproducerad sylt, saft, chutney,
smaksatt the mm.

Öppettider/evenemang se vår hemsida:

Har du en ATV?
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Skicka in material till Gûnnerske-nytt!  
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn! 

   Lars Risberg spår väder

Vi pratar allesammans om vädret, njuter
av det eller klagar över det. Vi hör på
väderleksrapporter och klickar in oss på
websidor där vi kan få detaljerade
prognoser för hur vädret blir.

Några kan emellertid också göra egna
väderprognoser, eller ’spå om väre’ som det
heter i folkmun.

En av dem som är känd på bygden för att
kunna ’spå om väre’ är kyrkvaktmästaren i
Bogen, Lars Risberg. När GN träffar honom i
mitten av februari tar han fram Bondepraktikan,
som han ”inte bara läser i, utan också lever
efter”.

Bondepraktikan innehåller förutsägelser om
vädret som människor gjorde i det gamla
bondesamhället, då det inte fanns något väder på
TVn och meteorologin ännu inte var utvecklad
som vetenskap. Bondepraktikan utkom första
gången som et litet häfte på 15 sidor i Tyskland
1508 och översattes till svenska på 1600talet.
Allt eftersom har den vuxit till en bok och
utkommit i nya upplagor, senast 2010. Den mest
kända utgåvan är från 1875, och det är den
Risberg har.

–Själva navet i Bondepraktikan är juldagarna.
De tolv dagarna efter juldagen kan man spå
vädret för ett helt år, varje enskild dag motsvarar
en av årets tolv månader. Men också
fullmånedagar är viktiga. Då kan man spå en
månad i taget. De fyra första dagarna efter
fullmåne motsvarar var sin vecka. Bästa läget för
att spå om hela året är om det är fullmåne nära
midvinterdagen den 22 december, hävdar Lars
med stöd i Bondepraktikan, som har ett helt
kapitel om månen.

Varje år på juldagen, efter julottan, skriver
Lars en väderprognos för det kommande året
och jämför sedan framemot hösten hur det gick.

– Det brukar stämma, men naturligtvis inte
helt, erkänner han. Han berättar om
’märkesdagar’, då man ska vara särskilt
uppmärksam på tecken i naturen.

Kyndelsmässodagen i början på februari är en
sådan dag: ”Då kommer skatan och skall bygga
bo. Kommer det en ensam skata, är det tecken
på att det blir dåligt väder”. 8 mars är också en
märkesdag: ”Då vänder det och snön börjar
smälta underifrån”.

– Bondepraktikan kan inte ersätta den
moderna meteorologin, jag använder den som
supplement. Meteorologin är baserad på
systematiska observationer, insamlade över stora
områden, statistiska beräkningar och genomsnitt.
Bondepraktikan lär oss göra egna observationer
och förutspå vädret lokalt. Jag vill ju veta hur
vädret blir här i Bogen. När svalorna flyger lågt
då är det ungefär två timmar till regn. När
sädesärlan, som sitter uppe på taket och äter
flugor i vackert väder, glider ner och börjar äta
flugor på marken i stället, då blir det regn om
ungefär 6 timmar.

– För en meteorolog är det intressanta inte
hur fåglarna flyger, utan hur lufttrycket är. En
meteorolog intresserar sig heller inte för
fågelsång. Men fåglarna berättar för mig att nu är
våren på väg när de sjunger! Denna estetiska
dimension går lätt förlorad när man har ett rent
vetenskapligt förhållningssätt till naturen, säjer
Risberg, som  för statistik över vädret och

Lars Risberg, Bogen, en man som förstår sig på
Bondepraktikan och Vintergatan.



11

Lars Risberg, forts.
noterar temperaturen varje dag i en kalender.
Metodiskt och vetenskapligt!!

Fåglar var viktiga väderindikatorer i det
gamla bondesamhället, säger Lars, som själv har
flera fågelbord i trädgården, fulla med blåmesar,
nötskrikor, domherrar och en hel flock gråsiskor,
som flugit ner från fjällen för att det blivit för kallt
för dem där.

– Hur uppstod ditt intresse för
Bondepraktikan?

– I min ungdom arbetade jag i Botaniska
trädgården i Göteborg. Där fanns en professor
som satte mig in i den. Den gav mig svar på
många frågor, som t.ex. varför människor har
dåliga dagar, då allt går fel. Bondepraktikan
hjälper mig att undgå olyckor och hantera dåliga
dagar. Lars ger exempel på hur man kan undgå
dåliga dagar och nämner bl.a Fredriksdagen i
fruntimmersveckan. Vill man plocka hallon den
veckan ska Fredriksdagen helst vara fin. Är den
det, går det bra att plocka hallon. Är den inte
ruttnar hallonen i hinkarna.

– Jag talade nyligen med en man längre
ner på bygden som kan spå om vädret i
vintergatan. Kan du också det?

– Jodå, det går att spå i vintergatan. Om det
är stora svarta områden i vintergatan på hösten,
då blir det en mild vinter. Är vintergatan
kompakt vit och stjärnorna framträder tydligt, då
blir vintern kall.

– Vilket råd vill du ge spålystna GN-
läsare?

– Gör egna observationer, skriv ner och
jämför. Det är inte säkert att det stämmer, men
det är roligt ändå.

Risberg ser en gul strimma på himlen, i
horisonten mot syd.

– Den är lite luddig i kanten, då blir det snö,
men lätt, innan kvällen.

Det stämde. Framemot eftermiddagen
började det snöa, lite lätt.

Märta-Lisa Magnusson
Foto: Tess

Söndagen den 22 januari gav sig Björn
Johannesson iväg på en promenad från övre
Månsstugan i Bortan, västerut, mot vägen som
går till Granberga. På stigen han gick på
upptäckte han spårstämplar efter ett lodjur.
Eftersom det hade snöat under natten och spåret
var helt färskt, beslöt han att följa spåret för att,
om möjligt, få se en skymt av det. Björn knallade
vidare och kom snart upp på Husserudsberget.
Han hoppade ner från en sten för att gå vidare.
Han vred sig för att kika in i en dunge med
buskar och småträd. Och där satt hon, göpa! ”Vi
tittade på varann en stund och hon var helt lugn.
Jag fick upp mobilen och tog några kort. När jag
var klar med detta gick hon helt lugnt därifrån”.

Jan-Olof Magnusson
Foto: Björn Johannesson

Björn möter lo

Efterlysning:
Redaktionen efterlyser texter och bilder från
socknens södra delar. Nog måste det finnas
material även där som lämpar sig för publicering.
Ut med er och se er omkring!
Helst ser vi att vi får materialet via email.

Redaktionen.
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    1. Luffarna.
 13. Hyses ibland mot fiender.
 14. Åks på tvären
 15. Finns för dåliga 08-or.
 16. Distriktsmästerskap.
 17. Ny teknik.
 18. Lövträd.
 19. Kan man göra på sjön och behövs för
       sömn.
  21. Kan finnas i mitten av tavla.
  23. Di ä minst 53 stöcka i desse rutne.
  24.  Hyr ut bilar.
  25. Trodde.
  27. Har både tanden och granen.
  29. Svenska Filminstitutet.
  30. Tage Gustavsson.
  31. Många finns i arkipelag.
  32. Hundkommando.
  33. Kördes vintertid hem före kylskåpens tid.
  36. Famnar.
  38. Så lär en del behandlas.
  40. Bunden.
  41. Gjorde väl Prosit.
  42. Helt oväntat.
  45. Svår sjukdom kort.
  46. Är ofta gul och innehåller gift.
  49. De förekommer bland annat i kemin.

1. Företar biskopar ibland.
2. Blir Islands lagar till på.
3. Kan en väre her iblann.
4. Gjorde man kanske ed. (Lite kort).
5. Kan mycket om de levande organismerna.
6. Blint groddjur.
7. Lågt land.
 8. Dränera.
 9. Var Sverige före EU.
10. Rodium.
11. Kan man väl kalla honom  som ”skrev” runor.
12. Kan vissa störningar vara.
19. Blåsa bitande kallt.
20. Tittar de flesta på numera.
22. Beteckning på nya läkare.
26. En mycket stor mängd.
28. Balanshjul i urverk.

31. Uppmaning vid färd i gisten eka.

32. Gynnar turismen i Sverige.
34. Närvaro kan antecknas i sådan.
35. Omfångsrikt.
37. Förvänta sig.
39. Återigen.
43. Värmer halsen.
44. J Guillous riddare.
47. Korkleverantör.
48. Brom

Vågrätt Lodrätt

Rättelser.

I förra numret medverkade slarvfelsnisse. I bilden av översvämningen på Kolstavallen angavs
felaktigt att detta hände år 2001. Rätt år ska vara 2011.

Lars-Ove Jansson, i artiklar i nr 2011/3 och 2011/4, ska heta Lars-Ove Olsson.
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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!

Vårkrysset 2012

STYCKÅSEN

0570-727630

PALMVIKEN

0570-727730

Namn:

Adress:
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GRATTIS!
PENNINGLOTTEN

KOMMER PÅ POSTEN!

Vinnare

Elsie Arvidsson
N:a Esplanaden 5A

671 40 Arvika

och

Marianne Jernehort
Wemev. 11

136 71 Vendelsö

Lösning Julkrysset 2011

Denna tidning, årets första nummer av GunnerskeNytt, är som vanligt gratis. Om du vill ha nr 2-4
av tidningen- en gång i kvartalet under året- ska du skicka 100 kr respektive 130 kr (om du är utbo)
till vårt bankgiro. Betalningen görs på bifogade inbetalningskort, Glöm inte att skriva vilken det är
som betalar, namn och adress. Sköter du detta på anvisat sätt har du GunnerskeNytt nr 2 i din
brevlåda lagom till Midsommar. Tack för din prenumeration!
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Gunnarskogs bygdelags årsmöte

Gunnarskogs bygdelag har haft årsmöte. Mötet
inleddes med en tyst minut för att hedra
bortgångne Rolf Bergfjord som varit aktiv inom
bygdelaget.
Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar
och information om bygdelagets verksamhet
under det gågna året.

Verksamhetsberättelsen (se sidan 8) lästes upp
och godkändes.
Revisorenas rapport lästes upp och där föreslogs
ansvarfrihet för styrelsen. Detta beviljades av
årsmötet.

Budgetförslag för 2012 presenterades
och godkändes.

Valberedningens sammankallande, Rolf Nordling,
presenterade styrelsens nya sammansättning.
Fr.o m 2012 ska styrelsen bestå av minst 5 och
högst 8 ledamöter. Den nyvalda styrelsen fick
följande sammansättning:

Willy Ekmark (omvald ordförande)
Ronny Olsson (omvald kassör)
Jan Johansson
Ulla-Britt Lövstrand
Bo Eriksson
Anne-Rita Lööf
Håkan Olsson
Maja Olsson

Suppleanter:
Per-Olof Åhs
Thorgny Larsson-Lantz
Christina Olsson

Mötets ordförande Allan Wallberg tackades med
blommor liksom den avgående webbredaktören
för bygdelagets hemsida, Ulla-Britt Lövstrand.
Slutligen fick Jan-Olof Magnusson ta emot en
blombukett för sitt arbete med att redigera
GûnnerskeNytt.

Tess
Årsmötet avslutades med  kaffe och smörgås.

Från vänster: Ronny Olsson, kassör
Allan Wallberg, mötesordförande
Willy Ekmark, bygdelagets ordförande

Ulla-Britt Löfstrand avtackas för förtjänstfullt arbete
som redaktör för bygdelagets websida.
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trespann. Då vill det till att hästarna ”drar jämt”
för att det hela ska lyckas och det går oftast
mycket bra, säger Per-Anders.

Bläsa och Per-Anders ”in action” väckte
berättigat uppseende och blev verkligen betittade
av förbipasserande flanörer och bilburna.

Timmervältan växer på höjden i lugn takt. I
hästköringstraditionen ingår, utöver körningen,
inte minst att prata med folk som kommer förbi.
Det gör Per-Anders och slänger ena benet över
det andra medan han sitter på lasset och lägger ut
texten om hästens förträfflighet.

Trots det lugna och sköna arbetstempot blev
både Bläsa och Per-Anders blöta av svett och vi
som stod och såg på mindes gamla tider när
skogen inte var ett produktionsmedel utan
skogsavverkning skedde i samklang med naturen.

Väl medvetna om, att gå tillbaka till det gamla
är en utopi, är vi tacksamma till Per-Anders och
Bläsa som på detta sätt fick oss att reflektera
över skogsbruk förr och nu.

”Med ont i ryggen, sura kläder och” frösa
kake””, säger någon. ”Utan markskador,
tickande bomb för rotröta och stressat huvud i
cockpit”, säger någon annan.

Willy Ekmark

Timmerkörning med häst är ingen vanlig
syn nu förtiden. Men i Bortansbyn är det
möjligt tack vare Ardennermetropolen på
Östra Nyback och Per-Anders Nilsson.

Inte mindre än tre kraftiga ardennerhästar
håller Per-Anders sig med. De är 4,10 resp. 20
år gamla, samtliga märrar. Om du är ute och går
förbi hagen där de brukar hålla till på dagarna
kommer ungmärren som ett frustande lokomotiv
med sina ett ton i kroppsvikt mot dig i full
galopp, tvärstannar vid stängslet och vill bli kliad
på mulen. Det är en grann syn att se henne
accelerera och visa vilka krafter som finns i
ardennerkroppen.

10-åriga Bläsa fick ta i när Per-Anders körde
ut virket efter skördaravverkning vid Hagen i
Bortan. Markägarna Majny Johansson och Lars
Dahl föredrog hästkörning, s.k lunning, i stället
för skotning med maskin och åtföljande
markskador. Per-Anders var villig att köra med
häst eftersom det blir en nyttig träning för
”bjässarna” på Östra Nyback.

Även om det går trögt på - i stort sett -
barmarksföre klarar Bläsa uppgiften med glans.
Det märks att hon tycker det är härligt att få ta i
och Per-Anders har fullt upp med att stilla henne.
– En ardenner väger ca ett ton och har krafter att
dra tre gånger sin vikt, säger Per-Anders.

Hästintresset har han ärvt från pappa Olle
och körning med häst kontrasterar kraftigt mot
hans dagliga uppgift, att köra skördare åt Per på
Labråten. Per-Anders försöker vidmakthålla
hästdragartraditionen på Nyback och använder
sina ardennerhästar för att plöja, harva och så.
När han plöjer eller harvar kan det hända att han
sätter samtliga tre hästar för redskapet, i

Hästen tillbaka i skogen!

Övre bilden. Majny Johansson och Lars
Dahl, beställare av hästlunningen.
Nedre bilden: Per-Anders Nilsson lunnar
timmer med ardennerstoet Bläsa.

Foto: W. Ekmark
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Bensinmacken i Stommen

Senaste nytt / Status

2012-01-18:
Statusen för vår mack i Stommen förbättras sakta
men säkert. Nu kan man tanka diesel
(dieseltanken är säkrad med inbrottsskydd) om
man har kort med VISA eller Master Card. Visst
strul med kontakt för nätverket kan förekomma
eftersom dagens lösning med Telenor inte
fungerar hela tiden. Thomas håller på att byta till
Telia och då ska inte detta ställa till det heller. Det
som återstår för bensintanken är att installera
inbrottsskydd, sen ska den fungera också.

2012-02-13:
Ännu lite mer framsteg. 5-10 personer om dagen
tankar nu diesel och det tekniska verkar fungera
bra. Pris/liter ligger lite under OK/Q8. Det enda
som krånglat lite är om man har ett kreditkort
med gammalt chip men de flesta har nya så det
fungerar i huvudsak bra. Bensinen är inte påsläppt
än pga att inbrottsskyddet inte går att montera
förrän tjälen går ur marken pga risk för skador på
rör mm. Thomas håller på att förbereda
kiosken med sortiment, öppettider mm. Har ni
frågor/undringar så kan ni ringa Thomas på 0570-
31119 eller 070-2931110.

Ronny Olsson

Sommarauktion till förmån för
Gunnarskogsfonden

Har du något att skänka till bygdelagets
sommarauktion? Det kan vara vad som helst men
helt och rent bör det förstås vara. Nånting som du
inte längre behöver men som andra kan vara
intresserade av. Ring till W. Ekmark för hämtning
eller lämna godset till vaktmästeriet på Larstomta.

Styrelsen

Landsbygdsföretagare i samverkan

Vi utför byggnadsarbeten,
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
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Blandat

Våra katter
Det är nåt konstigt med katter.
Vi skaffade en liten katthona när vi bodde i n:a

Fjäll. Strax därpå skaffade vi en livskamrat åt
henne, vi gav honom namnet Henning. Han var
från stan. Det var en rolig en, han var mycket glad
i mat. Om vi öppnade en burk kattmat medan han
låg och sov hoppade han ur sängen, ner på golvet,
in i köket och fram till matskålen innan han hunnit
öppna ögonen. En sån begåvning, den här måste vi
avla på, tänkte jag. Någon månad senare beställde
Linda tid hos veterinärn för kastration. Vi hade ett
långt samtal jag och Henning, kvällen innan det
hemska skulle ske. Jag sa som det var, ”Det är
inte min idé! Men du kommer över det, det är lite
överreklamerat det där”.

Vi tvåbenta gick till sängs men Henning och
Tutta stannade kvar i köket, en stund till.

Dagen efter var jag lessen när vi åkte te stan.

Men det är nåt konstigt med katter. Efter nån
vecka började Tutta lägga ut och vi fick bädda åt
henne i en kartong i köket. Så en morgon pep det
i kartongen och där låg fyra små liv vid Tuttas
mage. Och Henning stod vi matskålen och åt.

Jan-Olof Magnusson

Redovisning av Gunnarskogsfonden
Bidrag har sedan senaste redovisningen i G-

Nytt nr 4 2011 kommit in från
♦ Ronny Olsson 300 kr
♦ GIK, amortering av lån 3525 kr
♦ Christer Erlandsson 250 kr
♦ G-skogs-Ny-Älgå Centerförening

5000 kr
♦ Kondoleans 200 kr
♦ Försäljning CD 50 kr

Styrelsen har godkänt ansökan från Larstomta
Bed&Breakfast om bidrag till en marknads-
föringsinsats med 3750 kr motsvarande 50% av
kostnaderna.

Efter att bidraget betalats ut har
Gunnarskogsfonden totalt 153887 kr i behållning.

Hos Gunnarskogsfonden kan företag,
föreningar och enskilda söka bidrag som
underlättar att starta eget eller göra investeringar
som gagnar bygdens utveckling i vid mening.

Du kan bidra till fondens uppbyggnad och
Gunnarskogsbygdens utveckling genom att sätta
in ditt bidrag på BG 471-5405
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Webbsidor i Gunnarskog – WWW.Gunnarskog.nu

Nytt på Gunnarskogs bygdelags
hemsida.

I slutet av 2011 tog Therese
Olsson  (Tess) över som redaktör för
Gunnarskogs bygdelags hemsida.
Hon har på kort tid satt en ny och
personlig prägel på hemsidan och hon
har lagt in nya funktioner.

För att hålla sidan aktuell
uppdaterar hon den dagligen och hon
tar tacksamt emot tips om nyheter,
händelser och aktiviter i bygden.

Tess har även lagt in en firarhörna
dit man kan skicka in bild med text
för någon/något man vill fira.

Tess vill att hemsidan ska fungera
som ett komplement till övriga media,
dvs GûnnerskeNytt.

– Via hemsidan når man snabbare
ut till läsarna med nyheter. Vill man ha
mer ”kött på benen” är dock
papperstidningen att föredra, säger
hon.

Välkomna med tips och bidrag!

Jan-Olof Magnusson

Tess Olsson, redaktör för bygdelagets hemsida.
Foto: Robin Olsson

Videor på YouTube
Musik: Ingemar Dahl. Sök på Timmeråsen

Kultur/historia: Sök på Skramlestenen i Gunnarskog

Industrihistoria: Mats Jonsson, smed. Sök på Mats Jonsson
forging.

Redaktörn
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Gûnnerskemârten

För sjuttonde året i rad

Lördagen 19 maj 2012

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

för mer info - kontakta Willy Ekmark, mobilnr: 07067 33 684

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

dem till:
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 Willy Ekmark,

Bortan Hagen 1, 670 35 Gunnarskog senast  den 20 april 2012

Mârtensalliansen

Notiser:
Saknar ni bilvraken i Lindvallslia och vid IP Treskog? I så fall får ni vända er till de som fraktade bort

dem. Vi är många som tycker det är skönt att vi nu blivit av med eländet!
Har ni sett att Larstomtaparken har fått belysning? Inräknat den befintliga lyktan lyser nu inte mindre

än fem stolplyktor upp parken. Till detta kommer ett fast uttag som underlättar för framtida illuminering
av parkens vackra lindar och ekar

Länsförsäkringar Värmland Bank/Försäkring blir huvudsponsor vid GunnerskeMarten 19 maj i år. Vi
i Martensalliansen är mycket glada över samarbetet med Länsförsäkringar.


