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Gunnarskog i maj–juni, finns det något finare?
För mig så är det varje år samma sak, njuter
otroligt av att bo och verka här, känns som man
får energi för hela året just denna period.

Vi har mycket aktiviteter på gång:
Gûnnerskemârten, Hembygdsgården juni–juli,
skolavslutningen, sommarlov, midsommarafton,
rock’n’roll och dans på Gunnevi samt alla
fotbollsmatcher på Kolstavallen och Gunnevi, bara
för att nämna något.

Jag vill som ordförande bevara allt bra vi har
men även utveckla oss och hitta mer saker som
gör det bra att bo och verka i Gunnarskog. Det vi
jobbat för sedan Rådslaget för några år sedan har
i princip uppfyllts, med ett undantag — en fullstor
idrottshall. Vi får fortsätta gneta med detta,
försöka hitta nya öppningar och inte ge upp.
Hållbar utveckling sker då alla är med och man tar
en liten bit i taget.
Påverka era politiker i alla sammanhang, gå med
oss och och jobba tillsammans mot det vi
tillsammans bestämmer att vi vill ha. Allas idéer
och bidrag är värdefulla och välkomna!
Önskar er en trevlig sommar!

Ronny Olsson

Nästa manusstopp 15 augusti

Mitt namn är
Ronny. Jag är

Gûnnerske
bygdelags nye
ordförande.
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Evenemang m.m.

Kolla på www.gunnarskog.nu!
Om du vill vara orienterad om vad som

händer i bygden får du inte missa bygdelagets
hemsida. Sedan starten för fyra år sedan har
den idag (26 maj) haft 56570 besök.

Vår webbredaktör Tess Olsson är ständigt
på vakt över vad som händer i bygden och
uppdaterar evenemangskalendern så fort hon
får ett mail eller vink om evenemang av de mest
skiftande slag.
Redaktionen

Välkomna till Hantverks- och
handarbetsdagar 2013

23 juni Friluftssgudstjänst kl 11.00
30 juni Sommarstart för Kaffeserveringen
30 juni Utställning – tema Fåglar

(utst. pågår till 7 juli)
10 juli Musiccafé
24 juli Musiccafé
27 juli Slåtterdag i Lafallhöjden
18 aug Hembygdens dag. Högtidstalare:

Kennet Johansson

Gunnarskogs Hembygdsförening

Midsommardans på Gunnevi 22 juni .
Se annons på sidan 20.

Rock ́ n roll show på Gunnevi 3 juli.
Se annons på sidan 19.

Sommarauktion vid Larstomta lördag 27 juli
till förmån för Gunnarskogsfonden.

– 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

Sommarauktion
till förmån för Gunnarskogssfonden.
Lördag 27 juli kl 14, vid Larstomta.
Visning fr o m  kl 12.

Auktionist Karl-Erik Johansson.
Gods från dödsbon och inlämnat gods från
privatpersoner.

Servering av varm korv och dryck..

Välkomna,
Gunnarskogs bygdelag.

Efterlysning

Vi efterlyser ägaren till en helsvart hankatt.
Katten är okastrerad och saknar märkning.
Han hittades i Bortan 25 maj.

Ring 0570-771052.
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Pizzerian i Stommen

Gunnarskogs Pizzeria,
alla Pizzadiggares dröm.

Pizzabagaren i Stommen har bra affärsläge vid
allfartsvägen, men verksamheten går med
nollresultat och många bakomliggande
arbetstimmar enligt Mike, pappan i
familjeföretaget. Eftersom man är ett familjeföretag
hjälps man åt med allt. Mike är vad man närmast
kan kalla platsansvarig och medhjälpare till dottern
Aylin, som äger företaget. Affärsverksamheten
togs över för några år sedan och startade med en
totalrenovering av lokalerna. För närvarande
samtalar man med hyresvärden och Arvika
kommun om att utöka lokalerna till att omfatta
familjepub och samling för ungdomar med bl a
biljardspel. Syftet är att ordna en mötesplats för
inte minst ungdomar, som särskilt under helgerna
inte har så mycket att ta sig för i Stommen med
omnejd. Att man på detta sätt även hoppas utöka
kundkretsen är väl ingen hemlighet. Familjen är
mycket tacksam till Gunnarskogs Bygdelag, som
beviljat lån till en del av finansieringen av
investeringen.

Sonen Monir och mamman bor i Karlstad
därför att sonen utbildat sig där på Engelska
Skolan och spelar fotboll i KBK. Dottern utbildar
sig inom KomVux. Hela familjen samlas till
helgerna i lägenheten ovanför Pizzerian i Stommen
och Mikes dröm är att samtliga ska dra till
Gunnarskog.

Pizzerian har en mycket omfattande meny och
pizzanamn som är främmande för Gunnarskog ska
- när ny meny trycks - ändras från t ex Tolitta till
förslagsvis Bogenpizza.

Mike är kurd och kom till Sverige 1981. Han
älskar sitt nya hemland och vill av alla krafter klara
sig själv och sin familjs försörjning. Att ge barnen
goda utvecklingsmöjligheter för framtiden genom
att satsa på utbildning är något han brinner för.
Hans engagemang för egna barnen smittar över på
ungdomen i Stommen med omnejd, därför
satsningen på möteslokalerna enligt ovan.

Familjen tänker driva företaget så länge de
orkar och har förutsättningar. Fler från
lokalsamhället, läs Stommen med omnejd, är
välkomna in och pröva på den rikhaltiga menyn
alltifrån vanlig pizza, olika sallader till black&white
dvs rena restaurantmaten.

Redaktionen önskar pizzafamiljen vid gamla
Strandbergs konditori lycka till med
utvecklingsplanerna.

Text och foto: Willy Ekmark

Mike vid kassan

Allt från grund till tak

Mangskogs Bygg- och
Markprodukter AB

Tfn: 0570-91011
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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: Tisdag – torsdag: 8 – 17
Läkarmottagning: Tisdag – onsdag: 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!

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

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

Årets Gûnnerskemarten får läggas under
epitetet ”vi hade i alla fall tur med vädret”, för
veckorna i slutet av maj ja då regnade det i stort
sett varje dag och vi som jobbade med mârten
glodde på värderleksrapporter värre än i värsta
”slåttantid”. Men mârten kom och med solsken
kom det också mycket folk. Jämt precis som ”för
om åra” var varenda gata och öppen plats i
Stommen omvandlad till parkeringsplats. Här
följer lite martensbilder.

Johannes Bötcher hängde högt upp i trädkronorna för
att demonstrera hur man tar ner ett träd där normal
fällning inte är tillämplig.

Folkliv runt om på demonstrationsfältet. En försäljare
försöker kränga en fransk hybridbil.

Tävlingen ”Starke dräng” vanns av Carl Olofsson.

Ludvig Bäcklin. Gûnnerskes starkaste dräng år 2025?

Text och foto: Bo Ericsson

 De här maskinerna är det nog många yngre som
drömmer om att få äga.
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Vi trivs bäst i öppna landskap ...

Han öppnar upp för skön utsikt över
Bergsjön.

Anders Bergfjord har gallrat fram en
efterlängtad glänta i skogen ner mot Bergsjön i
Södra Backa. Resultatet är slående vackert.
Utsikten är så ståtlig och intagande att jag får
sakta ner farten när jag kör förbi för att samtidigt
hinna med att njuta av sceneriet, se bild nedan.

Alla som färdas efter vägarna i vår bygd ifrån
söder till norr upplever, särskilt under
försommartiden, att man reser genom ett
fantastiskt vackert landskap. Anders Bergfjord
har fattat det, men han är tyvärr ganska ensam
om att vårda skönhetsvärden i vår bygd. Alltför
många markägare har uppenbarligen inte en aning
om vad skönhetsvärden är för någonting. Att
göra en gallrings- och röjningsinsats för att även
andra skulle kunna få njuta av en vacker utsikt
över sjö, älv och äng är tydligen inte någon
självklarhet.

Det borde finnas lag på att gallra och röja vid
möjliga vackra utsiktsplatser i vårt land. Hur
många frustrerade människor sitter inte idag och
stirrar in i en lövvägg av sly p g a att markägaren
endera jävlas med den inslyade grannen eller inte

bryr sig av andra skäl. T o m Bergvik Skog, som
skulle kunna det här med markanvändning,
tillåter inte ens hugade betesbönder att släppa
betande ungnöt på Bergviks stora markinnehav
nedanför macken och f d Strandbergs konditori i
Stommen.

Bygdelaget har vid flera tillfällen erbjudit
gratis huggning och röjning av möjliga vackra
utsikter och knappt fått någon reaktion alls. I
stället har vi gått in i förhandlingar med två
markägare och åstadkommit just räddning av
skönhetsvärdena vid Rexedbron och
genomfarten i Stommen med utsikt över Gunnern
och kyrkan (norrifrån kommande).

Att få en ändring i gällande äganderätt och att
”slynissarna” skulle vakna upp ur sin egoistiska
synvilla är inte någon trolig utveckling. Därför är
det så mycket viktigare med det goda exemplet.
Anders Bergfjords insats är ett sådant gott
exempel.

Redaktionen tackar Anders för hans tilltag.

Text och foto: Willy Ekmark
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Bygdelagets nye ordförande
Ronny Olsson valdes vid årsmötet i
mars till ordförande för Gunnarskogs
bygdelag.

 –  Självklart vill jag fortsätta det
utvecklingsarbete som vi redan påbörjat för
att göra Gunnarskog till en attraktiv plats att
bo på. Jag hoppas också att vi ska utveckla
Gônnerskefonden ännu mer!

Ronny har varit med i styrelsen för bygdelaget i
7 år och varit kassör i 3 år. Nu efterträder han
Willy Ekmark som varit ordförande i fem år.

 – Det här är ett förtroende jag fått och jag
är glad och ödmjuk inför uppgiften. Men jag
kan inte åstadkomma något själv utan det är
tillsammans vi kan förändra!

– Jag tycker att det som står på
bygdelagets hemsida är väldigt bra. ”Att vi
vill ta vara på det som är bra och utveckla
det som kan förbättras”, säger Ronny. Målet
med allt arbete som bygdelaget gör är att
utveckla Gunnarskog, göra bygden till en bra
plats att bo på och att fler väljer att flytta hit.
Jag hoppas att bygdelaget ska bygga upp en
ännu bättre dialog och samarbete med Arvika
kommun. Jag vill att bygdelaget ska vara en
kontaktpunkt mellan gunnarskogsborna och
kommunen – i båda riktningar. Det har alla
stor nytta av. Ett bra exempel på hur vi kan
hjälpas åt tycker jag är den nya

Ålander & Westerskoog

”Från grunden till sista spiken”

Tfn 070-679 19 00

förskoleavdelningen som ska öppnas på
Larstomta i höst. Vi, bygdelaget, hyr ut
lokalerna till kommunen, på så sätt slipper
kommunen investera i nya fastigheter,
behovet av barnomsorg ordnas och vi får
hyra ut våra lokaler.

Ronny Olsson bor i ”Gläntan” i Norra Backa,
mitt emellan prästgården och Ryggestad,
tillsammans med fru Gabriela och barnen Theo
och Liz. Han är uppvuxen i Tvärud och har alltid
varit aktiv i de lokala idrottsföreningarna.
Tyngdpunkten är pingisen och som 15-åring var
han rankad 5:a i (västra) Sverige. Han spelar
fortfarande pingis, individuellt för Bortan men i
seriespel för Arvika.

– Jag tycker också att det är kul att gå
och titta på fotboll och är glad när det går bra
för laget i mitt hjärta GIK/BIK men jag
spelar inte längre. Går hellre på en
fotbollsmatch på Kolstavallen/Gunnevi än
tittar på allsvenskan!

Ett personligt mål med sitt ordförandeskap är
att han hoppas att utveckla Gûnnerskefonden, som
startades upp för tre år sedan. Pengarna till fonden
kommer från månadsgivare, via kondoleanser, den
årliga auktionen på Larstomta och privata gåvor.
Syftet är att kunna utveckla Gunnarskog med
riktade insatser som kräver pengar, lån eller
bidrag, t ex hjälpa lokala förmågor att utveckla sin
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 ... tror på utveckling

verksamhet. Bland annat har GIK/BIK Fotboll,
Bortans IK och Järvenskolan fått lån och bidrag.
–  Tänk om alla hushåll i Gunnarskog (ca
800 st) skulle bidra med 50 kronor var i
månaden, det skulle ge 40 000 kronor i
månaden. Det är mycket pengar på ett år
och skulle ge oss utrymme att te x låna
pengar för att bygga en idrottshall, om vi
inte får den investeringen av Arvika
Kommun.

Anneli Karlsson

Fakta om Ronny Olsson
Ålder: 45
Familj: Fru Gabriela, Liz 6 år och Theo 3 år
Yrke: Controller
Intressen: Idrott, föreningsliv, resor, film, mat

och musik. Är en i grunden obotlig
hårdrockare men lyssnar numera på
allt mellan opera och Metallica

Favoritband: 1970-talets stora: Led Zeppelin,
Deep Purple och Black Sabbath
men njuter också mycket av t ex
”Fångarnas kör” och ”Mio babbino
caro” från operans värld och Top
Cats rock’n’roll.

Läser: Gärna deckare och dokumentärer.

Styrka: Envis och social, ser
möjligheter inte problem.

Svaghet: Är otålig, ibland lite för rakt på sak.

Ronny Olsson

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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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

   1. Förekommer ofta vid reparationer. 1.  Av betulaart med slingriga träfibrer.
13.  Mycket kraftig ormkläm. 2.  De undviker sociala kontakter.
14.  Island kallas ………….. ö. 3.  Inte alls saligt att göra.
15.  Lär vi ha olika stort. 4.  Levande organismers livsmiljö.
16.  Tsarens dekret. 5.  Gör årarbetare.
17.  Gör visst rättvisans kvarnar. 6.  Förenar sig med Donau.
19.  Inleds av Matteus. 7.  Han heter Kal.
20.  Kan betyda både arbete och vila 8.  Före 1959 säte för lama.
21.  Tala om något 9.  Pugilistklubb.
24.  Hårt vatten vid sjöns utlopp 10. Kan snön gäre her iblann.
26.  Är ju nyingar 11. Har fotograf vid stomatolleende.
29.  Påstås friare ha stått på 12. Är ”på tvärs” mot det som yttrats.
30.  Förekommer i förvånat utrop 18. Göpa.
31.  Är ofta slipad 22. Upphöjd plan yta.
32.  Är runt och prickat. (här utan e 23. Lär fina få lida.
33.  Rymdfigur 25. Kan hästar falla i.
34.  Är de som har samma åsikt vid ån 27. Var Ull.
35.  Kan intas vid vägen på väg dit 28. Kadaver.
38.  Vöspis her 34. Asks maka.
39.  Lars Larsson 36. Yttrad.
40.  Kråkspråk 37. Är det ibland på luckan.
41.  Guld 42. Amerikansk nyhetsbyrå.
43.  Kan Brunte ha i pannan 44. Hördes.
45.  Finns soldat i före stormning 46. Börjar ritning med.
49.  Är i etern utan lov 47. Nästan fast anställd.

48. Sänder lovligt i etern

 Lokalproducerad sylt, saft, chutney,
smaksatt te m.m.

Öppettider/evenemang se vår hemsida:
www.olivlunden.dinstudio.se

Välkommen

Harvägen 12 Gunnarskog

Tfn. 0705-29 79 11


