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Vinternummer
Auktion på Gunnevigalan. Tavlan som målats av artisterna ropades in av
Per-Erik Henriksson, sid 7. Foto: Stefan Johannesson

Ordförarn har ordet
Ja, vad har hänt sedan
sist vi sågs i nummer 3?
Hösten är ju en lite
lugnare period men det
knatar på med det som
brukar vara på tapeten.
I vanlig ordning har det
varit älgjakt och farhågorna
att all älg var slut visade sig
som tur var inte stämma. En
del lag sköt fullt ganska fort
medans andra har jagat lite
extra under oktober och november. Dock är nog
alla överens om att nivån på stammen har
minskat.
I tidningen kan ni bl a läsa om vårt jubileum,
nybyggnationer och jag har dessutom hört om ett
antal hus i bygden som genomgått generationsskiften, unga människor satsar för att bo och
verka i Gunnarskog, sånt gillar vi!
Årsmöten, paketauktioner, julmarknader mm
är det varje vecka (vi har ett livligt föreningsliv!)
och i media har Ledins Grus uppmärksammats
som årets företag i Arvika Kommun samt Arvika
Nyheter har på nytt dokumenterat den
fullbokade gymnastiksalen vid Järvenskolan.
Förslag på hur vi ska kunna investera för
utveckling tillsammans med kommunen har
skickats till några av partierna, vi får se vart det
landar.
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Stommen/Larstomta utvecklas också mer,
from 1/12 hyr Olivlunden lokaler av oss och
siktar på produktion/affär om allt går i lås. Detta
tillsammans med Larstomta Antikt, Café
Larstomta, Ginas presentbod och Gunnarskogs
Pizzeria mm gör Stommen till ett utflyktsmål året
om; hjälp oss att sprida detta till så många som
möjligt, rekommendera vänner och bekanta att
ta en tur till Gunnarskog.
God Jul & Gott Nytt År till er alla från
Gunnarskogs Bygdelag!
Ronny Olsson
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Upplaga denna gång 750 exemplar.
Medlemsavgiften är 130 kr för år 2014
Prenumerations-/medlemsavgift är 130 kr. Sätt in
avgiften på bankgiro 819-2460 (Swedbank)
Tidningen är politiskt och religiöst
obunden.
Framställd av:
Redaktör Jan-Olof Magnusson
e-post: jom.gillen@hotmail.com

Evenemang m.m.
CAFÉ - ANTIKT
LARSTOMTA
ÖPPET
ONSDAG – SÖNDAG
KL. 10.00 – 17.00

Välkomna till Gunnarskogs
hembygsgård 2015
Lör. 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3
Hantverk & handarbete
Gûnnerskedialekt
Hyr storstugan och logen

kl. 10-13
kl. 14-16
tel. 324 18
076-800 18 61

Ta med ”neste” så bjur vi på kaffe/the
Hembygdsföreningen

MÅNDAG – TISDAG
STÄNGT
HÖST&VINTERTIDER
10/9-14/12 – 2014

HARVÄGEN 1 GUNNARSKOG
Tfn: 0570-32616

Kondoleanser
Kondoleanser kan beställas genom
Gunnarskogs bygdelag. Ring Ronny Olsson,
tfn 0570-322 28. Bg 471-5405
Överskottet går till Gunnarskogsfonden.
Redaktionen

Gamla GûnnerskeNytt på
webben
Du kan läsa äldre utgåvor av G-nytt på
webben. Gå till www.gunnarskog.nu
och klicka på fliken ”GûnnerskeNytt”
Redaktionen

Gunnarskogfonden
Fondens behållning är per den 29 oktober
139 880 kr.
Sedan senaste redovisningen i nr 3/14 av denna
tidning har följande hänt:
 Återbetalning av lån: 5 000 kr
 Privata gåvor: 3 150 kr
 Kondoleanser: 700 kr
 Ökning av fondplacering: +713 kr
Vi tackar samtliga bidragsgivare.
Styrelsen

– 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
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Älgjakta i Jarpre
På måndan nä driverane va freske
starte vi mä dreve i Treske.
Pauls tjur va åg tämle se kry
nä han tâlde säppas mä bly
men han hade nôck äte mö lövsly
.
I Lyssedreve va dä fyre älger inne
men tre tå dôm klarde skinne.
Anders å Lars hade tôcken tur
se di la ner en tietagga tjur.
Ocken tådôm sôm ska ha trofen
blir nock e fråge för jaktkommitten.
I Ryggstadreve vö Môrttjarsbäcken
hälse Anders på när näcken
å han skalv vesst tå skräcken
nä han vart blöt i häcken.
Stefan hade köpt sä ett begagna gevär
sôm orsake ett vesst besvär
å att dä skulle klecke
hade vesst Peter förutskecke.
Koa mä kalvane två
feck att fortsätte å gå
men nä Magnus hade sköte skôta sene
se feck ho ha kvar bare den ene.
Fredrik stog imella gran å fur
å la ner en enfaldig tjur
för trofen va bare halv
ändâ sänna han va kalv.
I Hansänga hade Ingvar den store turn
te å få tette på den fine vite tjurn.
Nettan tagger hade han vesst
segger di sôm ha setten sest.
Viste sä gjorde han i mange positioner
se han vet nock att han ä skydda för patroner.
I Tôrpåsen trudde Magnus dä va ett spöke
nä han såg den vite närapå hemme vö köke
å Ingvars tjur va vesst halt
langt inna han valt.
Nä Bertil opptäckte att han va radiofri
oppga han vesst ett glömskeskri
sôm en del ha beskreve
sôm en startsignal te dreve
å nu åker han mil ätter mil
i en ny sôrts radiobil.
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Cristians svåre getingskräck
ä inte lätt å få väck.
Kûnne dä järe nô te saken
Om getingen hade ljuddämpar i baken?
I Fejhôlmen sköts dä en signalskôtssalut
som gjorde att jakta på tjur nu va slut
å Anders va inte nô förlägen
nä koa stöp före Stegvägen.
På torsdan unne vi ôss besväre
te å jage Golansberga i dä dålige väre.
Tå mösser å nästepper dröp dä
å älglusflûger inom skjorta dä kröp dä
å två kalver å ett kokräk dä stöp dä.
Dette hänne före frukostlöte
å da va vi teräckle blöte
å kalvjaging lär dä bli i flere dager
för di sôm detta behager.
Sänna va dä Russere sôm gällde.
Der va dä svårt å höre att dä smällde
för ljuddämparn spelte vess rôll
nä Cristians kalv stöp ikôll.
Älgane va inte se mange som vi trudde
men i slaktbua hang dä nu tie snudde.
På fredan utta nô större våder
va di stöcka å låg för hämting i låder.
Gunnar L.

Årets böcker från
Nordhaget förlag
- J-O Magnussson: Hasse, mannen som
försvann (utg 2), Bilägaren som gick vilse
- Linda Magnusson: Oscar Engmark
- Marcus Kohlberg: Snö och Ruiner
-Torsten Nilsson: Min barndoms gröna by

e-post: jom.gillen@hotmail.com
www.nordhaget.se
Tel 0570-771052

En uppstickare i skogen
Eric Gävert heter han, bor på Nytomta i
Sätered och är 50 år gammal. 2008 startade han
FORIMP AB som är en förkortning av Forest
Improvement och som i översättning från engelska
till svenska blir, ”skogsförbättring”. Hans företag
verkar inom ett stort område: Arvika, Eda, Sunne,
Kil, Karlstad, Hällefors kommuner, Dalsland och
närbelägna delar av Norge. Kontoret, som är
bemannat med Sören Liljestrand har i dagarna
flyttats från Sätered till Mossebergsområdet i
Arvika. Arbetskadern består av tre fastanställda
och upp till 10-12 säsongsanställda.
Skogsförbättring är den bärande idén i
företagets erbjudande till kunderna. FORIMP vill
gärna ha ett långsiktigt samarbete med tilltänkt
kund. Man erbjuder stöd och service inom alla
skogliga områden från skogsbruksplan till
föryngrings- och slutavverkning. Företaget kan
även erbjuda hjälp med att ansöka om särskilda
kultur- och miljöstöd i det fall en skogsägare drar
på sig fördyrade avverkningskostader för att rädda
kulturlämningar och särskilt känsliga miljöer. Som
om inte detta räckte är Eric ovanpå det
uppräknade, även s k lövspecialist.
Innan övergången till egen verksamhet hade
Eric skaffat sig en gedigen utbildning som
skogsingenjör vid Skogsmästarskolan i
Skinnskatteberg 1998. Erfarenhet från
skogsarbete: 10 år på Sälboda gård, två år på
Norska Vestlandet och dryga 7 år vid
Skogsstyrelsen, inom uppdragsverksamheten. När
den senare las ner 2007 övergick Eric från fast
anställning till egenverksamhet.
Eric Gävert trivs i mötet med kunderna och
gläds åt att fler och fler skogsägare väljer
långsiktigt samarbete med FORIMP. Lyftet kom i

Eric Gävert vid sin skogsmaskin

år, säger Eric mycket nöjd. Vi uppfyller budget
med råge. 500 000 plantor och 40 000 kubikmeter
avverkat virke. Det är inte dåligt av en liten
uppstickare i en bransch som domineras av de
stora jättarna.
FORIMPs egen prislista kom ut i juni i år och
skrällde rejält. I tidningen SKOGEN nr 8 2014 sid
22 visar SKOGENS jämförprislista att FORIMP
har de högsta virkespriserna i Mellansverige.
”Uppstickare rör om i ”prisdiket” heter artikeln,
som är värd att läsas av skogsfolk i Mellansverige.
- Vi levererar det mesta av timret till sågverk i
Småland, säger Eric.
Eric ser gärna fler skogsägare från Gunnarskog
på sin kundlista.
Om du blir nyfiken på företaget, läs vidare på
www.forimp.se.

Willy Ekmark

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. 070 632 07 50
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Älgjakt i Silvergruvan
När man var liten var det julafton med gran
och klappar som var årets höjdpunkt och det man
längtade till. Lite längre fram i livet och början av
tonåren blev det istället Lamperudskogen och
Arvika-mârten man längtade efter. Tjuvrökning
och att gå och hålla någon jänta i hand stod högt i
kurs. Numer får väl älgjakten ersätta den tidens
väntan och spänning, där klappar och jäntor
ersättes av ett plötsligt brak i skogen av att en
älgtjur kommer fram i den glänta man spanar över.
Inför årets jakt har det på bygden diskuterats
hit och dit hur det står till med älgtillgången. Ett
nytt främmande jaktlag som går över allas gränser
och struntar i jakttider och övriga restriktioner har
dykt upp mer och mer frekvent i våra bygder. Så
visst märks det att det finns färre älgar kvar på
skogen, och att de trycks ut från ett område till ett
annat.
Silvergruvans jaktområde bildades 1976
genom en sammanslagning av Tobol,Gröttvål och
Öjenäs hemman, totalt 3729 ha. Deltagare i jakten
är boende och markägare inom området, numera
en minoritet. De flesta kommer utifrån, utflyttade
eller släktade från trakten samt vänner till dem.
Dessutom har tillkommit jägare från Tyskland,
Danmark och Norge med olika grad av anknytning
inom området. Ett brokigt gäng som har blivit väl
sammansvetsat med mycket god stämning inom
laget.
Älgjakten i Silvergruvan börjar alltid lördag
efter ordinarie start, som är andra måndagen i
oktober månad. Många av våra älgjägare jagar på
andra ställen tidigare i veckan och vi får på så vis
en indikation om älgtillgång redan innan start. Så
våra grannar i norr Allstakan hade en dålig start på

jakten, men på andra sidan Bergsjön Stommens
jaktlag, hade det gått desto bättre för.
Första dagens jakt Sätterdrevet, beläget
mellan Nordsjöbruket och Stendalen med vägen
mot Ch-berg som nordlig gräns, gav jakt på flera
håll. Ett upptag på älg söder om Lundstorpet, gick
genom skyttekedjan och ut via Martorpet och
vidare ut mot Nordsjön. Nästa upptag på älg öster
om Stendalen gick efter en stund västerut mot
Fjällslinjen. Ko och kalv släpptes igenom av
passkytten. Men den tolvtaggare som kom
smygande efter fälldes som första av årets älgar.
Därmed var kvoten på kapitaltjur fylld och de stora
tjurarna fredade för resten av jakten. En stund
senare blev det åter upptag som gick österut mot
Kåtfôrsbacken där årets första kalv blev skjuten.
Eftermiddagens jakt gick tom. Söndag sköts en ko
och en kviga samt en tjur och en kalv. Måndag tre
kalvar och en ko. Totalt tio älgar varav fem vuxna
och fem kalv, betydligt bättre fördelning än fjolåret
då vi bara fick tag på en kalv.
Summering av årets älgjakt på Silvergruvan
är ett gott resultat; tio älgar, väldigt blöta dagar
men dock inte för kallt ,och att vår nestor i gänget
fortfarande hänger med. Holger Magnusson 90-år
fyllda som suttit varje dag på pass. Dessutom gjort
full slaktdag i boden när allt skall delas. Snacka om
krutgubbe!
Bo Ericsson

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

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

Rockikonernas afton
Lördagen den 12 juli 2014 skrevs musikhistoria på
idrottsplatsen ”Gunnevi” i Gunnarskog. Som vi alla
vet är inget bättre än orginalet och det fick vi i
publiken verkligen erfara denna vackra
sommarkväll.
Aldrig tidigare har så många namnkunniga
musiker spelat på denna scen.The Cadillac Band
hade mönstrat det starkaste laget som gick att
uppbringa, nämligen (Elvis Presleys supergitarrist
under 1970-talet) James Burton som även var med
här ifjol på en bejublad show. Han höll sitt löfte och
återkom även i år.Nya för året var den
legendariske (Buddy Hollys supergitarrist) Tommy
Allsup som singlade slant med Richie Valens om en
plats i flygplanet till nästa spelning den ödestigra
dagen den 3 febr. 1959,planet störtade och Buddy
Holly, Richie Valens, J.P ”The Big Bopper”
Richardsson samt piloten omkom.
Allsup har aldrig tidigare varit i Sverige.Han och
hans fru var betagna av vår vackra natur och den
gästfrihet som vi svenskar bjuder på.Trots sin ålder
trollband Allsup publiken med sin härliga röst och
gitarrspel.Som om detta skulle vara nog, nej fram
på scen dök Fleetwood Mac-gitarristen och
rockräven Billy Burnette upp vilken även spelat
med John Fogerty Band m.fl. Billys sång och
gitarrsolon från gamla orginalhits bemöttes med
stora applåder.Billy poängterade att han gillade

The Cadillac Band signerar skivor. Fr v Ulf Nilsson,
Billy Burnette, Tommy Allsup och James Burton

närheten till publiken och trivdes förträffligt i
Sverige och på ”Gunnevi”.
-Ja USA gänget motsvarade allas förväntningar
och dom lyckades få världens gung i den rock”n
roll törstande publiken. Blandningen av orginalhits
från 50-60-70 talet satt helt rätt denna kväll såsom
låtar av Ricky Nelson,Elvis Presley, Roy
Orbison,Chuck Berry,Willie Nelson,Johnny
Cash,Carl Perkins m.fl till allas förtjusning.Håkon
Sagerud från Norge fanns även med i år som
gästartist med sin fina Roy Orbison röst.Kvällens
motor Janne ”Lucas” Persson höll högsta tempo
genom hela kvällen där det också blandades
svenska låtar från samma tidsperiod.
TCB hann inte bara med att spela för oss, dom
målade också en tavla tillsammans i pauserna som
dom sen auktionerade ut till publiken och där
pengarna oavkortat gick till barnonkologen,
”Drottning Silvias” barnsjukhus i Göteborg. Denna
behjärtansvärda insats drog ner stora applåder.
Stora applåder fick också Ulf Nilsson när han sa:
-Det är lika roligt att spela här hos er som att
stå på en stor scen med Rod Stewart och 32.000
människor som vi gjorde i California.Alla var
lyriska denna kväll och när denna började lida mot
sitt slut fick TCB ett stort tack av arrangörerna för
en toppenkväll och efter detta fick ikonerna
mottaga var sin present tillverkad av smeden Mats
Jonsson här i Stommen.
Bakom arrangemanget stod Gunnarskogs IK,
the Cadillac band och Arvika kommun.

Text: Rolf Nordling Foto: Stefan Johannesson
James Burton , Elvis gitarrist på 1970-talet
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Gunnarskog bygdelag 20-års jubileum del III
GûnnerskeNytt har intervjuat några av dem som
var med och startade föreningen för tjugo år sedan
angående
- vilka förväntningar de hade på verksamheten
vid starten
- har förväntningarna infriats eller ej
- vad grundarna förväntar sig framöver av
Gunnarskogs bygdelag
Svaren är relativt samstämmiga. Det första
fokus var att underlätta för besökare att uppleva
bygdens naturrikedomar. På så vis kom Larstomtas
vandrarhem, utsiktstornet i Ryggestad,
Kolarekojorna vid Korstjärn och 63 km
vandringsled på plats förvånansvärt snabbt. För att
göra bygden känd inåt och utåt, tillkom
”husorganet” GûnnerskeNytt och exempelvis
Gûnnerskemârten.
Exempel på misslyckanden finns också.
Ungdomsverksamheten fick läggas ner, liksom
satsningen på privatmottagningen på Larstomta.
Grundarna tycker att många av förväntningarna
infriats och att man inom 20-årsperioden kommit
framåt med bygdeutvecklingen. Föreningen har
verkligen sitt berättigande i bygden som den

sammanhållande länk den är för framtidssatsningar,
försvar av landsbygdens själ och stöd till
förverkligande av att verka och bo i bygden.
Några exempel på framtidsfrågor som lyfts
fram av grundarna är
- att arbeta vidare med frågan om byggbara
tomter i bygden
- att inte släppa ungdomsfrågorna
- att arbeta för Järvenskolans framtid med t ex
stor idrottshall
- att outtröttligt bearbeta och uppmärksamma
Arvika kommun avseende landsbygdsfrågorna
- att inte tappa kontakten och samarbetet med
byalag och bygdeföreningar runt om i socknen
Mycket av det uppräknade ovan ligger i
nuvarande styrelses planering och agenda. – Vi
upplever att vi har mycket viktiga strategiska
avgöranden för bygdens väl och ve att ta itu med
nu och framöver, säger ordföranden Ronny Olsson.
Det som ligger närmast i tiden är fiberutbyggnaden
i hela socknen och Järvenskolans framtid där
större idrottshall är ett måste.

Willy Ekmark

VARMT TACK TILL
-alla er som lånade ut era fina stolar!
-Klässbols Linneväveri som lånade ut sina
vackra tyger!
-Lars Norrby som berättade så levande om
möbeltillverkningen i Gunnarskog i forna
tider!
-alla er som besökte vår sommarutställning
”STOLAR”!
Sommaren 2015 öppnar vi logen v 29 för

SEPARATUTSTÄLLNING
MARJA HALLSTENSSON
Livemålning på vernissagen
Välkomna!
Utställningsgruppen
Gunnarskogs Hembygdsgård
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Mer om jubiléet: GûnnerskeNytt
Året är 1994 och det är än så länge ovanligt med
datorer i stugorna. Internet är nåt helt nytt och det
är 12 år kvar tills Facebook ska se dagens ljus. På
Järvenskolan hålls ett framtidsseminarium om
Gunnarskogsbygden och det är många idéer och
diskussioner om hur man ska behålla liv och rörelse.
En av arbetsgrupperna diskuterar en tidning för
Gunnarskog och det tar inte så lång tid före det att
Gônnerske Nytt nummer 1 1994 kommer ut
(stavningen var med ô i det första numren).
Undertecknad som den tidens datakille med
förkärlek för att skapa istället för att spela på sin
dator tycker redaktörsrollen passar perfekt och åtar
sig med glädje detta. Jag tyckte också det var roligt
att hålla koll på vad som hände i Gunnarskog så det
blev ett bra förenande av nytta med nöje. Redan
1994 utkom det totalt fyra nummer och så har det
sen hängt i 20 år.
Bara att komma överens om namnet blev en
debatt där Rolf Nordling till slut tog till orda och
med en kort artikel fastslog att Bôrtan låter som ô
och stavas ô medan Gûnnerske låter som û och ska
således stavas med û. Efter tre nummer blev det
med Gûnnerske Nytt och idag är det väl ingen
gûnnerskebo som inte har denna stavning i
ryggmärgen?
Under en period så kretsade mycket för min del
kring Gûnnerske Nytt. Det var alltid till och ha med
kameran, nästan som en riktig journalist. Allt skulle
dokumenteras och sen in i tidningen. På den tiden
var det inga digitalkameror utan det var till att
framkalla på gammalt hederligt sätt och det blev
väldigt mycket bilder överallt. Allt detta finnas
sparat och kanske kommer det ut i dagsljus nån
gång igen. Det var nog en stark övervikt mot musik
och Gunnarskogs Spelmanslag men detta blev i alla
fall väldokumenterat. När jag nu läser i gamla
tidningar så känns det som enorma alster i flera
staplar som blev publicerade om t.ex.
Spelmanslagets resa tillsammans med en
hjälpsändning för barnhem till Polen.
En riktig journalist har ju pressackreditering och
det gick ju inte att ha det sämre för mig. Skulle en
få gratis inträde på hembygdsgården en midsommar
så fick man se till att ordna en T-shirt med ett stort
PRESS tryckt på bröstet. Med denna högtidsdräkt
gick sedan insamlingen av journalistiska fakta som
en dans. Jag hade dock stor hjälp med material till

tidningen från alla möjliga håll och på slutet fick
man faktiska välja lite av vad som kunde vara
med. Vi var också en bra grupp som samarbetade
kring tidningen och Norrby på Arvika Grafiska
hjälpte mycket till vad gällde tryckningen.
I ett av numren från 1995 kunde man läsa att
nya kommunalrådet Claes Pettersson hälsade på i
Stommen, inget undgick redaktionskommittén. Nu
läser man i Arvika Nyheter att han ska lämna över
till sin efterträdare som på en krattad manege.
Själv skrev jag på bästa ledarplats att en sak som
var bra med att flytta hemifrån var att man slapp
jobba på vedbacken i Ingersbyn så fort det blev en
ledig stund. Idag åker man till skogen frivilligt för
det är skönt att komma ut i få jobba lite med
kroppen.
Det är alltid härligt att läsa nya nummer av
Gûnnerske Nytt. Tidningen överlevde tack vara att
Gunnarskogs Bygdelag bildades och blev en minst
sagt livskraftig förening. Hade inte bygdelaget haft
driftiga ledare och medlemmar hade utvecklingen
för Gunnarskog varit långt annorlunda och troligen
mer tråkig. Jag hoppas detta driv och
entreprenörskap fortsätter i samma takt.

Så fick Daniel Höglund gratis inträde

Text och foto: Daniel Höglund

Allt från grund till tak

Mangskogs Bygg och
markprodukter AB
Tfn: 0570-910 11
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Vågrätt

Lodrätt

1. Tidiga kyrkliga färder
utan några större flärder
13. Bör väl skolbarn med sina tal
göra i en lämplig sal
14. Krusses fru hette så
15. Femininum i stallet
16. Lär finnas i vävstol
17. FN i USA
18. Kan vi her på den vi trur på
20. ”Sjukt” intresse
21. De upplyser ofta genom att peka
24. Djur med vassa klor som i skogen bor
25. Hade skådespelartalanger
26. Antytt erbjudande eller förslag
28. Energiskt verka för
29. Rexed införde sådan reform
31. Denne liknar ett bi med ilska i
32. Har kam på toppen o kan ”mäta” kroppen
33. William engelsk kväkare
35. Uttryck vid kommen insikt
36. Ofta före hit och dit
37. Farkost för Tor o gud för gamla Kairobor
38. Det stora mjuka stycket
40. Ange dag för skrivelse
43. Kan vi både gå och stå
44. Måste få dra om det ska smaka bra
45. Helt utopiska samhällen
enslingar bor inte på sådana ställen
48. Tjänstemannen som tar emot in- och utgående brev i ämbetsverk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
19.
20.
22.
23.
27.
30.
33.
34.
37.
39.
41.
42.
46.
47.

Är ofta snöigt och kallt
fast inte överallt
Urakaipa kan väl kallas så
och en klockgök likaså
Repas och häcklas
Alltför många troligen både korta och långa
Tora Mattsson
Företas för att mäta olika förmågor
Om draken sådant sprutar
är det bäst man kutar
Bekant för karneval o nyss var det val
Träd med nordgräns Dalälven
Spilla
Inträffar mera sällan
Sänder komedier och dramer
för både herrar och damer
Kan hon heta och bör man mycket heta
Söka förmå kanske att fortare gå
Alldeles klart en rovdjursart
Tilltal av flertal
Inte lönt att reparera
Gammalt viktmått ganska smått
Trojansk prins. Stad med namnet finns
Må gott i såväl koja som slott
Oavgjort i schack
Sådan eka kan ej ros - inte ens utav matros
I mångas tycke ett åkerstycke
Infinitivmärke
Sänder i etern här
Första tonen i skalan

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-Axel Adolfsson
Rolf Nordling
Anders Bäcklin
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77 01 06
325 45
342 49

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

