GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

Vårnummer

Per-Axel Adolfsson om kyrkans nya
organisation. Se artikel på sidan 19.

Pris: 35:- NR 1:2014

Ordförar´n har ordet.
Skriver de här raderna
från jordens mitt, ca 3 km
från Ekvatorn i Quito,
Ecuadors huvudstad.
Fantastiskt vad tekniken har
gått framåt; jag följer
Gunnarskogs Bygdelag,
Gunnarskogsgruppen och många vänner och
bekanta i Gunnarskog och andra platser på
Facebook, läser Arvika Nyheter, NWT och VF på
nätet och deltar på Gunnarskogs Bygdelags
styrelsemöten och AU via SKYPE!
Allt detta gör att Gunnarskog nu och i framtiden
är en plats där man kan jobba och koppla upp sig
mot hela världen, egentligen finns inga gränser. Vår
turismverksamhet sträcker sig över stora delar av
Europa, några entrepenörer har nu filmer spridda
via TV i Frankrike, Spanien och England och de
ligger tillgängliga för personer i hela världen via
Facebook, har själv tittat på dem här i Sydamerika
och delat dem vidare till mina vänner här. Speciellt
våra stora gäddor lockar!
Bygdelaget stöttar t ex modernisering av
utbildning på Järvenskolan och nu vill vi lyfta
Gunnarskog in i framtiden med bredband via fiber.
Arvika Kommun har satt ner foten och kommer att
bygga ett eget nät för att nå 90% av kommunens
alla invånare; här är det viktigt att alla i Gunnarskog
jobbar så mycket det går med fiberföreningar och
allt som kan underlätta för oss privatpersoner och
de företag/framtida företag som kan jobba med
Gunnarskog som bas om detta genomförs. Vi orkar
inte driva detta själva men ska stötta så mycket det
går och kanske kan vara en samlande kraft i detta
arbete.
Vi vill jobba tätare med Arvika kommun; har bl a
pratat med politiker för att hitta en modell för
investeringar som vi i bygden vill ha, hur gör vi för
att nå detta tillsammans? Ett steg i rätt riktning
kanske kan vara att vi nu blivit inbjudna att delta i
Jan Nordenbergs uppdrag att stärka samarbetet
kommun, näringsliv och föreningsverksamhet inom
Arvika Kommun. Vi kommer att kalla till
regelbundna möten med båda sidor i politiken och
försöka hitta en agenda som ger vinster för alla
parter. Tillsammans kan vi driva Gunnarskog

framåt och vi välkomnar Gunnarskogs
Missionsförsamling som en del av Mârtensalliansen, det gör Mârtens förankring ännu bättre
än tidigare!
Ronny Olsson, ordförande.
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Evenemang m.m.
BIKs
Tipspromenader

30 april: Valborgsmässofirande
24 maj:

Gûnnerskemârten

15 juni:

Friluftsgudstjänst på
Lafallhöjden kl 11.00

Hembygdsföreningen

Evenemang
Loppis på Järperuds Bygdegård
29 mars 10-16.
Vi bjuder på kaffe.
Slöjdgruppen

– 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

27 apr

Allstakan

4 maj

Bortan

11 maj

Bergtorpet

18 maj

Treskog

11 jun

Tvärud (dragning av
vårlotteri)
Starttid 11–12

Tipspärm finns för de som inte kan
promenera.

Gunnarskogs rödakorskrets
har hållit årsmöte
Medlemsantalet vid årets slut var 133 st.
Simskolan vid Gravåsön anordnades under
två veckor. Kretsen har varit representerad på
Kupans servering i Arvika var femte vecka samt
varit värdar vid cafè Gunnebo, kyrkkaffet i
Bogen och Gunnarskogs kyrka. För övrigt har
kretsen anordnat auktion och lotterier på
Järperuds bygdegård samt deltagit med
brödlotteri på Gûnnerskemârten i maj. Julfest
anordnades för de inneboende på vårdhemmet
Gunnebo med tårtor och kaffe, musik med JanErik Helles trio.
Insamlingar har gjorts till följande:
Vårinsamlingen (krigets offer), Syrien,
Filippinerna och julinsamlingen samt Världens
barn.
Styrelsen för år 2014 ser ut som följer:
Ordförande Ulla-Britt Löfstrand, kassör Margot
Skoog, sekreterare Eva Johansson. Övriga
ledamöter Margareta Ilonen, Ulla-Britt
Eriksson, Maja Olsson, Inga Johansson, Siv
Fjällman, Yvonne Olsson samt ersättare
Marianne Holter och Birgitta Pihlgren.
Föreståndare för blomsterfonden är Yvonne
Olsson.
Yvonne Olsson
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Gunnarskogsfonden m.m.
Syftet är att via fonden samla in medel till
investeringar för Gunnarskogs bästa
* Lyfta fram och stödja insatser för att höja
livskvaliteten i Gunnarskog
* Stödja nyföretagande och utveckling av
småföretag i bygden genom krediter och bidrag i
smärre omfattning
* Stödja utvecklingsinsatser, med
punktinsatser, inom äldrevård, barn- och
ungdomsverksamhet
* Stödja utvecklingsinsatser i
föreningsverksamhet som svarar mot syftet enligt
ovan
Det är Gunnarskogs bygdelags styrelse som
administrerar Gunnarskogsfonden och som
beslutar om fondmedlens användning.
Redovisning av fonden
Sedan senaste redovisningen (GûnnerskeNytt nr
4, 2013) ser den ekonomiska ställningen i
fonden den 28 februari ut enligt nedan:
Återbetalning av lån (kr)
3000
Privat givare
400
Kondoleanser
450
Julgåvor till sex ideella föreningar med
ungdomsverksamhet i bygden
12 000
Bidrag till Järvenskolan för inköp
av datorer

25 540

Gunnarskogsfondens behållning den 28 feb -14
är inkl. förändring i fondkapital
117 330 kr
Du får gärna vara med och bidra till att fonden
växer med din gåva till Bankgiro 471-5405
Styrelsen för Gunnarskogs bygdelag tackar för
alla gåvor, stora som små.
Willy Ekmark
Kondoleanser
Kondoleanser kan beställas genom
Gunnarskogs bygdelag. Ring Ronny Olsson,
tfn 0570-322 28. Bg 471-5405
Överskottet går till Gunnarskogsfonden.
Redaktionen

4

HUS UTHYRES
Nyrenoverat hus i Järperud Gunnarskog.
Beläget 25km norr om Arvika och 19 km
sydöst om Charlottenberg.
4 rum och kök samt källare boyta 120m2.
Möjlighet till viss djurhållning finns.
Hyra och inflyttning efter
överenskommelse.
Ring så diskuterar vi dina önskemål.
Håkan Ekmark 070-374 88 42

Befolkningsutvecklingen under 2013.
Tyvärr minskar Gunnarskogs befolkning vid
årsskiftet med nio personer till totalt 2014
innevånare. Trots minskningen har Gunnarskog
återtagit ledningen från Brunskog och har nu åter
flest antal innevånare utanför stadsförsamlingarna. 100 personer har flyttat till bygden och
106 personer har flyttat ut under föregående år.
En uppgift i statistiken som är ett ljus i mörkret
och som vi gläder oss särskilt mycket åt är
antalet födda barn. Gunnarskog och Brunskog
toppar barnafödandet i kommun-delarna utanför
Arvika med 22 nyfödda. Det är en bra
utveckling inte minst för skolans elevunderlag
framöver. Barn och barnfamiljer skapar – som
inget annat - dynamik och liv i bygden.
En tendens i hela landet och som rapporterats
från media är att inflyttningen till glesbygden har
ökat på sina håll och överträffar utflyttningen. Att
de flesta glesbygdskommuner ändå minskar i
befolkning totalt sett beror på att födelsetalen är
negativa d v s att det dör fler personer än som
föds.
Hela Arvika kommun har minskat med 12
personer och befolkningen uppgår vid årsskiftet
till 25817 innevånare.
Redaktionen

Så här görs GûnnerskeNytt
Jag har på nära håll kunnat följa de senaste
årens sammanställning av GûnnerskeNytt.
Att den tidningen kommer ut är en gåta.
Att göra en tidning är ingen dans på rosor,
har jag fått höra många gånger. I Bôrtan sitter en
redaktör i datorns flimrande sken, från tidig
morgon till sen kväll. Han makar sig till rätta i
stolen och börjar skissa på en ny sida. Men då
infinner sig plötsligt unge herr Isak och pockar
på uppmärksamhet. Du sitter på min stol! Jag
vill ha min stol! Flytta dig, jag ska ha min
stol. Nu!! För att få arbetsro gör redaktören
Isak till viljes och makar sig tillrätta vid
skrivbordet.
Efter ytterligare några minuter kommer EpaGunnar och kontrollerar datorn: Jag ska bara
köra lite uppdateringar, det vore ju synd om
det hände nåt med din fina tidning, det tar
bara några minuter. Ska bara trycka lite… Oj
då nu stängdes visst programmet. Du
sparade väl..? Inte? Vilken otur du! Bara att
börja om vettu!!
Från köket hörs en gäll röst:
Vi skulle äta sa du. Jag har suttit här en
halvtimme och väntat! Maja har väldigt lågt
blodsocker och är inte på bästa humör.

Redaktörn lämnar datorn och går in i köket.
Men det är för sent. Jag äter ute idag!, fräser
Maja och dörren slår igen. Redaktörn
återvänder till kontoret för ett nytt försök att
göra tidningen med stort G.
Nej du, säger Elis, nu är det min tur att ha
datorn! Gå och tänd i spisen i stället du, vi är
flera som fryser, känner du inte va kallt det
är? Jag såg på YR att det ska bli snöoväder,
tänd nu är du snäll.
Vår hårt prövade redaktör måste bege sig ut i
skjulet för att hämta ved. Det är skymning och
svårt att se var man ska sätta fötterna och lätt att
tappa fotfästet. Bakom äppelträdet står Ruben
och ser sig oroligt omkring: Vad glad jag är att
se dig! Jag tror det var en älg inne i skjulet!
Hörde du hur han skrek? Varför haltar du
förresten? Usch va hemskt det är med
mörker!
Detta var bara en dag bland många likartade,
ändå lyckas redaktören få ut nummer efter
nummer av Gnytt. Men vilka är dessa som stör
redaktörn hela tiden? Jo, de är våra katter. Men
det förstod ni väl, eller?
Fru M
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Gymnastik i Gunnarskog
Sedan början av 1970-talet har
Gunnarskog Gymnastik fått folk att röra på sig.
Britta Axbäck var initiativtagare till rörelsen och
de första ledarna var Marit Augustsson, på
gympan och Annika Torstensson, på
barngympan.
Gunnarskog Gymnastik är en del av
Gunnarskog IK, men har även en egen styrelse.
I den finner man alla ledare från gymnastiken, i
dagsläget 8-9 stycken. Ordförande Erika Olsson
berättar om att hon även är med i huvudstyrelsen
för Gunnarskogs IK.
De pass som erbjuds är lättgympa,
latininspirerad dans, box, styrka, core,
cirkelträning och barngympa 4-6 år. För en
terminsavgift får man delta i precis de pass man
vill oavsett om det är ett eller flera. Marie, som
deltar i Core och har gympat med Gunnarskog
gymnastik i ett år, berättar att hon tycker att det
är väldigt prisvärt och hon åker från Arvika för
att vara med.
Antalet medlemmar har stadigt ökat och
ligger för nuvarande på cirka 100 personer. I
höstas var passen core, cirkelträning och styrka
populärast. Erika berättar om hur styrelsen är
lyhörd för vad som funkar, vad som är populärt
och vad som kan ta paus. Träning går i trender
och ett tag var aerobics och liknande populärt,
medan box fick ta en paus och styrka hade få
deltagare. Nu är box tillbaka och deltagare har
hittat tillbaka även till styrka.

Barngympan för de minsta (0-3 år) har tagit
en paus, men barngympan för de lite äldre (4-6
år) är det alltid fullt med barn på. Ledarna är
också väldigt flexibla så till exempel så kan
undertecknads 3-åring vara med på den
gympan. Jessica S. berättar om hur hennes barn
har älskat barngympan och att de underbara
ledarna har ett stort engagemang i aktiviteterna.
Mixen mellan styrda och fria lekar är bra. Nu är
båda barnen över 6-årsgränsen tyvärr, säger
hon.
Friheten och möjligheten att anpassa märks
även på pass för vuxna. Kunniga ledare kan visa
variationer på hur man kan göra en del saker om
man inte har möjlighet att göra vissa rörelser och/
eller belasta en viss del av kroppen.
Camilla Josefsson är ledare för core och
barngympan 4-6 leder hon tillsammans med
Jessica Gustafsson. Camilla har varit engagerad
som ledare i cirka 17 år. Hon berättar om att
hennes core-pass oftast inte behövs planeras in i
grunden utan är väldigt spontana och hon utgår
från vilka som är med och dagsformen på
deltagarna. Musiken är också väldigt fri eftersom
core inte behöver gå efter en viss takt som till
exempel aerobics som ska ha en viss bpm (beat
per minute). På barngympan anpassar hon efter
vilka barn som är med, vad de klarar och vad de
själva har för önskemål.
Att det kommer motiverade, positiva och
uppmuntrande deltagare är en stor motivation,

Deltagarna på Core. Ledare Camilla tredje från höger.
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berättar Camilla, som även talar om att hon i
grunden tycker det är jätteroligt att träna.
En dröm vore en större idrottshall då de
många aktiviteterna(gympa, fotboll, innebandy
med mera) inte alltid får plats i den som finns nu
utan får boka tider i andra hallar. Järvenskolan
har även sin skolverksamhet i hallen. En deltagare
på gympan berättar om att det märktes att hallen
skulle behöva vara större vid ett pass då det var
cirka 40 deltagare och de allihop fick trängas och
riskerade att trampa på eller slå till personerna
bredvid.”Säkerhetszonen” med svängrum
saknades.
Förutom drömmar så kommer
förhoppningsvis en springgrupp igång under våren
och ett springlopp för stora och små tycker
styrelsen skulle vara väldigt kul och passande
eftersom Gunnarskog har så många fina
vandringsleder. Iframtiden hoppas föreningen
kunna behålla sina deltagare och locka nya.

På cirkelträningen går man genom flera
stationer.
Text och bild: Tess

L H Byggservice
Byggnation Renovering
Montering
Håkan 070-374 88 42
Lars 070-3228682

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

VÄLKOMMEN

Öppettider:
Måndag - fredag 9–19
Lördag: 9–15
Söndag 12-15
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Arbetstillfällen
Många Gunnarskogsbor jobbar i vår
grannkommun Eda.
Arbetstillfällen i grannkommunen räddar
förmodligen arbetslöshetsstatistiken för
Gunnarskog. Om det nu funnits en sådan. Några
siffror som stödjer denna teori finns inte hos
Arbetsförmedlingen eftersom deras statistik
anges på kommunnivå. Men eftersom företagen
i Charlottenberg får söka folk så långt ut som
Torsby borde arbetslösheten i stort sett vara
obefintlig i Gunnarskog. Charlottenberg ligger på
lagom pendlingsavstånd för Gunnarskogsborna.
GûnnerskeNytts utsända tog därför kontakt
med Charlottenbergs största arbetsplats
Shoppingcentret. Inom centret är MAXI-MAT
en av de allra största arbetsplatserna med flest
Gûnnerskinger.
MAXI-MAT ägs av Konsum Värmland
och ingår i en företagskonstellation som kallas
”Gränsköp”. Tommy Johansson, är butikschef
och uppger omsättningen till 340 miljoner SEK
per år och därmed största livsmedelshandeln i
Västvärmland. Att var 5:e på lönelistan på totalt
ca 70 personer, är en Gûnnersking har han inget
emot trots att han är infödd Eda-ing.
Kent Eriksson, Årbotten, Gunnarskog är
avdelningschef på MAXI-MAT och har jobbat

på företaget sedan starten 2006. Sambon
Carola jobbar deltid på samma arbetsplats
tillsammans med nio fastanställda Gûnnerskebor
och sex sommarjobbare från socknen. Kent
uppger att 80 % av kunderna är norrmän och
handlar framförallt dricka, kött (främst
fläskkött), tobak och lösgodis. Glutenfritt är
mycket åtråvärt för våra grannar eftersom
motsvarande varor i Norge är hutlöst dyra.” Det
känns tryggt och bra att jobba inom den här
branschen”, säger Kent. Mat behöver
människan ständigt. Lönerna är inte i nivå med
de inom industrin, men med OB-tillägg för
helgarbete och trygghet i anställningen jämnar
det ut sig.
”Fredagar och lördagar är de stora
köpdagarna och då får vi fylla på ordentligt i
bemanningen,” säger Kent. De flesta jobben
består i deltider. Branschen är kvinnodominerad
och nästan 70% av Gûnnerskingarna är kvinnor.
P O Danielsson, Bortan har varit med från
starten 2006. Jobbet passar honom utmärkt,
tryggt och säkert i jämförelse med den tidigare
jordbrukssysslan. Något bekymrad är han
däremot över ytterligare en stor etablering i
livsmedel nästan granne med Shoppingcentret.
Företaget heter Hyper-Mat och tänker öppna i

Från vänster: Tyrone Thörnblom, Anders Andersson, Marie Rudolfsson, Pernilla Nyberg, Kent Eriksson,
Ann Sofie Eriksson, Marja Dannberg och Carola Bogelid.
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i Eda kommun
början av april månad. Dessutom tycker han sig
ana en viss försvagning av gränshandeln genom
att den svenska valutan närmar sig den norska i
värde.
Marie Rudolfsson, Gårdsås var arbetslös
när hon blev uppringd av MAXI-MAT och blev
erbjuden jobb. Hon stortrivs på jobbet med
arbetskamraterna och arbetstiderna. Hon tror
att Hyper-Mat blir för stort för t ex pensionärer
som får svårt att navigera i labyrinterna av en
300 meter lång livsmedelshall.
MAXI-MAT är Konsumägt. Men försök
dra ditt Coop-kort i kassan. Det går inte och
man får en känsla av att kunderna är med och
subventionerar Coops nationella återbäringsprogram med flera hundratusentalskronor per år.
Tina Nilsson, Stommen jobbar på KICKS,
som ägs av Åhléns, säljer skönhetsmedel till
framförallt norska kunder. Att få hjälpa till att
utveckla kundens skönhetspotential upplever
hon som spännande och intressant. Hon märker
att de norska kunderna har stort och aktivt
köpintresse och kommer in i butiken för att
handla.
Arbetsplatserna i Eda är med att skapa
välstånd i Gunnarskog. Att ytterligare en medlem
i familjen får arbete skapar möjligheter att t ex
låna till husköp och att kunna bo kvar i socknen.
Text och foto: Willy Ekmark

Tina Nilsson från Stommen.

Allt från grund till tak

Mangskogs Bygg och
markprodukter AB
Tfn: 0570-010 11

Ålander & Westerskoog
”Från grunden till sista
spiken”
Tfn 070-679 19 00
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Vågrätt

Lodrätt

1. Måste många knallar ha på Gûnnerskemarten
13. Underrättar sig om utvecklingen.
14. Brukar man små barn.
15. Tråna efter
16. Firmaform.
17. Låter någon gärna få.
19. Kan man sätta sin …. till något eller någon.
20. Vibrato
22. Anger ägande.
23. Klubbas ibland.
24. Uttryck vid stark önskan.
25. 1 % av 1 ha.
26. Ada är väl Kals.
27. Mäter tid.
28. Den tas på för att roa.
30. Lars Svensson.
31. Hörs i etern här.
32. Dragit sin kos.
33. Fjällområde i Norrland.
35. En led från hjärtat.
36. Lär ha en borg.
37. Kan finnas i urverk och sinne.
38. Rudolf Persson.
39. Blir väl en älg som badar.
40. Vårt största däggdjur.
41. Göra positivt till motsatsen.
45. Den går det att gömma sig bakom.

1. Kan gå på land och vatten.
2. Varnar och fostrar de små.
3. Bränt kolstoft.
4. Söm med katgut.
5. Granna burfågeln.
6. Allan Hansson.
7. Förstärker grunden med sådana.
8. Brukar.
9. Två fot.
10. Ta snedsteg.
11. Formar sitt meddelande med
gott tungsinne.
12. Har många skådespelare läst vid.
18. Pekar näsan mestadels.
21. Sällsynt i växtriket.
23. Ersätta.
25. Selmas gås.
26. Hårdpressat träfibermaterial.
29. Får utstå kattens lek.
34. Det fångade bytesdjuret.
36. Jakobs tredje son.
39. Är Jim på sim.
42. Kan väre bra her.
43. P.g.a.
44. Nedlagd bildtidning.

.

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!

Vårerbjudande – all hudvård 20 %
Välkommen
0705-29 79 11
www.olivlunden.dinstudio.se

Per-Axel Adolfsson
Rolf Nordling
Anders Bäcklin
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