Vinterkryss 2014
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!
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PALMVIKEN

STYCKÅSEN

0570-727730

0570-727630
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Lösning av Höstkryss 2014
Vinnare:
Arne Ericsson
Höglundag. 50
Örebro
och
Margot v.
Wachenfeldt,
Årbotten

GRATTIS!
PENNINGLOTTEN
KOMMER PÅ POSTEN!

GUNNARSKOGS PIZZERIA
öppet alla dagar
Må – To
Fre – Sön

12.00-22.00
12.00-23.00

Ring för beställning
0570-351 00
Älgstråket 29, 670 35 GUNNARSKOG
VÄLKOMNA!
Mike med familj.
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Nästa manusstopp:
15 feb.
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Trubbnos på isen
Detta hände 23 mars 1953. Det var skogsavverkning uppe vid Storeken i Bortan och virket
skulle köras från sjöns norra ände till Ekdammen,
en sträcka på en halvmil. På västra sidan lastade
Yngve Nilsson, Nordsjöbruket, och Villy Astmo,
Allstakan virke på Eskil Janssons timmerbil. När
de var färdiga hissade de upp vajerkranen på lasset
och så rullade de iväg söderut. De visste att isen
var svag, det var vårdagjämning och Yngve körde
försiktigt. Nedanför Björnberga rinner en bäck ut
och detta gör isen förrädisk. Isen knakade och de
funderade på att backa tillbaka. Men det var
försent. Först gick bakhjulen genom isen, sedan
framhjulen. Men då hade de två redan kastat sig ut
ur hytten.
Yngve hade maten i hytten och skrek: Nesta!
Nesta! Han klättrade tillbaka in i hytten och slet åt
sig matpaketet. Skogsarbetare som befann sig i
närheten skyndade dit för att se vad som stod på,
kanske var det någon som behövde hjälp.
Tore Nilsson stod på andra sidan sjön och han
undrade vad de höll på med där borta, det sprang
folk omkring på isen och skrek.
Dagen efter skulle man bärga lastbilen, en s.k
Volvo ”trubbnos”. Detta var inte lätt, bilen låg på
fyrameters djup och att skicka ner en dykare under
isen hade sina risker. Men Yngve var en hårding.
Han drog av sig kläderna och dök ner med en
kätting och på andra försöket lyckades han sätta
fast den i ramen. Med hjälp av hästar drog man så
upp lastbilen, virkeslasset hade ramlat av. Och så
drog de bilen till Ekdammen och därifrån ner mot
Bortan.
Volvomotorn var full i vatten så man fick dra
bilen med traktorer uppför backen mot Torrt. Där
det började slutta neråt rullade bilen själv. Bromsen
fungerade förstås inte eftersom motorn inte kunde
ge nån tryckluft, så man fick förlita sig på
motorbromsen. Nedanför Nästorp började lastbilen

sladda och vid Kattrydsvägen satte två granar
stopp för resan. Eskil sa att det var det bästa som
kunde hända. Nu fick han ut på trafikförsäkringen!
Hade de kommit till verkstad utan detta missöde
hade han inte fått något från försäkringen. Den
täckte nämligen inte skador som uppstått på
vinterväg över sjöis.

Så här tog färden nerför Ekhöjdsbackarna slut och
räddade försäkringspengar åt lastbilens ägare

Text: Jan-Olof Magnussson
Foto: Tillhandahållna av Rolf Jansson
Uppgiftlämnare: Tore Nilsson och Torsten
Nilsson

Vassvikens Motorservice
Service o rep av allehanda småmaskiner
som motorsågar, gräsklippare,
utombordare etc. Även försäljning av
nya maskiner och tillbehör.
Slipning av motorsågkedjor o svärd.
För er som inte har möjlighet att komma
med era maskiner så kan jag hämta upp
mot en avgift.

Det var en prestation att bärga lastbilen från
sjöbotten med den tidens utrustning
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Ring Stefan
0570-33126 070-2415602

Gûnnerskemârten snart 20 år
Första gången anordnades Gûnnerskemarten den
11 maj 1996.
Någon gång under vintern 1996 frågade Alf
Danielsson: ”Skall vi ta och anordna en marknad”?
Om jag minns rätt dryftades frågan senare vid
ett möte med styrelsen i Gunnarskogs Bygdelag. Vi
kom fram till att det kunde genomföras men att det
krävdes så mycket insatser att Bygdelaget ensamt
knappast kunde klara ett sådant arrangemang.
Därför kontaktades Hembygdsföreningen,
Gunnarskogs IK, Bortans IK och Järvenskolan.
Den 3 mars 1996 hölls ett möte där Artur
Enneby från Nysäter gav en del tips om hur en
marknad arrangeras.
Vid nästa möte 17 mars med representanter för
ovan nämnda föreningar beslöts att bilda
Martensalliansen Gunnarskog och att anordna
Gûnnerskemarten 11 maj. Stadgar för
Martensalliansen antogs också vid detta möte.
Vidare beslöts att de fem föreningarna skulle satsa
5.000:- vardera som startkapital. Alf Danielsson
utsågs till martensgeneral.
27 knallar deltog i denna första
Gûnnerskemarten och var placerade i mitten av
skolplanen vid Järvenskolan. Nävgröt serverades i
Järvenskolan. Vid Hembygds-gården förekom
försäljning av hantverk m.m. samt kaffeservering.
Denna första Gûnnerskemarten gav ett överskott
om cirka 30.000:- och satsningen ansågs så lyckad
att det beslöts att vi skulle fortsätta med
arrangemanget.
De första åren kallade vi arrangemanget
Gûnnerskemarten-Barnens Dag. Då utsågs också
en Barnens-Dagsprinsessa. Efter några år fick vi
vetskap om att det inte fick heta Barnens Dag.
P.g.a. litet intresse slutade vi också med att utse
Barnens-Dagsprinsessa.
Så småningom utsågs i stället årets Gûnnersking
under martensdagen.
De första åren hyrde vi en scen av Arvika
kommun med placering på olika ställen vid
Järvenskolan där olika uppträdanden förekom.
Scenen var placerad på en släpvagn till lastbil.
Holger Ledin kan säkert redogöra för äventyrliga
resor med denna scen i släptåg. Sedan rätt många
år använder vi nu scenen vid Hembygdsgården.
Men varför i all världen gjorde vi inte det från
början?
Gûnnerskemarten utvecklades efter hand i
positiv riktning. Antalet knallar ökade och var efter
några år uppe i 50 – 60 stycken. Försäljarplatserna

i logen vid Hembygdsgården är i regel fulltecknade
långt före martensdagen. Ett försök att ordna med
försäljning i Järvenskolans gymnastiksal föll inte så
väl ut. Försäljarna upplevde att för få besökare
kom in i gymnastiksalen.
Som ansvarig för placering av knallar har man
upplevt en hel del. De flesta har varit nöjda men
mot-satsen har också förekommit. Om en knalle
upplevt att han fått en bra plats är det nästan
omöjligt att få honom att acceptera en annan plats
nästa år. Att placera två knallar med samma
sortiment intill varandra går inte. Om man vid
placeringen snabbläser vad knallen säljer kan det
bli fel. Konfekt kan lätt tolkas som förkortning av
konfektion t. ex. Har man otur placerar man då två
karamell-försäljare bredvid varandra vilket har
hänt.
Ett år flyttades en ballongförsäljare c:a tre
meter vilket framkallade både gråt och
tandagnisslan. Tack vare dåvarande
martensgeneralen Villy Ekmarks oanade
diplomatiska förmåga löstes dock problemet.
En karamellförsäljare hade gjort goda affärer så
nästa år beställde han tre platser på olika ställen
inom marknadsområdet. Eftersom flera
karamellförsäljare tillkommit och affärerna gick
dåligt blev han mycket missnöjd och återkom aldrig
mer.
Ett år ringde en knalle på kvällen före
martensdagen och ville ha en plats. Vid frågan vad
han skulle sälja blev svaret: barspeglar. Han kom
men sålde inte en enda barspegel. Det var kanske
inte någon åtråvärd vara här i Gunnarskog.
De senaste åren har gräsytan nordost om
Järvenskolan använts för olika demonstratörer och
blivit ett populärt ”gubbdagis” under
Gûnnerskemarten.
Under de senaste åren har Motorklubben Team
Treske ingått i Martensalliansen och fr.o.m. i år är
även Gunnarskogs Missionsförsamling medlem.
Eftersom arrangemanget kräver mycket personal
är det bra att många kan hjälpa till.
Efter hand har nya krafter trätt in i
arrangemanget av Gûnnerskemarten och vi som
var med från början önskar lycka till i framtiden.
Den tjugonde Gûnnerskemarten kommer att
anordnas 30 maj 2015.
Gunnar Lidberg
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GIK/BIK resumé 2014
Fotbollsåret 2014 började inte så roligt, då vi var
tvugna att avanmäla vårt damlag. Brist på ledare
gjorde att spelarna började söka sig till andra
föreningar och till slut fanns tyvärr inget annat
alternativ. Vi hade inte heller något flicklag i år, så
det ser inte så ljust ut på damsidan i nuläget.
På Herr och pojksidan har det dock varit full
fart, vi har i år haft två herrlag (div.6 samt div.7)
och tre stycken pojklag; P14, P11 och P9 (mixat
pojkar och tjejer). Det har även varit en yngre grupp
igång och lekt lite fotboll, men utanför matchspel.
Herrarna klarade sig kvar i sexan trots att man
inte hade marginalerna med sig i år (hela 5 uddamålsförluster!) och andralaget kämpade på bra i
sjuan och det är riktigt roligt att ha två seniorlag
igång så att alla har möjlighet att spela matcher!
Ledarstaben för herrarna var Bengt-Ola Sandelin,
Robin Bengtsson, Jonas Axelsson, Christian Jonsson
och Mattias Mattsson och glädjande är att
”Bengan” fortsätter som huvudtränare även 2015.
Övriga ledare är Peter Andersson, Lars-Peter
Mattsson, Elisabeth Hallendorff, Björn Carlsson och
Jan-Åke Aregarn (P14) Christian Jonsson och
Kristian Rydberg (P11) samt Jessica Gustafsson,
Camilla Olofsson och Mark Reardon (P9). De
yngsta leds av Erika Olsson och Ida Ledin och det
är riktigt kul att se engagemanget från våra ledare,
barn och ungdomar!
Det har inte bara spelats fotboll. Det kostar att
driva runt föreningen och för att få in pengar har vi
ett antal aktiviteter varje år. Vi har förutom
midsommardansen haft äggpromenad, Gûnnerskemârten, fotbollsskola, show med the Cadillac Band,
oldboys- och oldgirlscupen samt den årliga slåttern
uppe i Mjögsjöhöjden.
Vi har arbetat hårt med att jaga nya sponsorer
och förlänga befintliga sponsorsavtal, och vi vill
passa på att tacka er alla för allt ekonomiskt stöd vi
fått under året. Utan er sponsorer så hade vi inte
klarat av verksamheten!
Vi har i år färdigställt sommartoaletter, ett nytt
förråd, samt 2 st mindre omklädningsrum för att
slippa byta om i klubblokalen när det är tätt mellan
matcherna. En mycket välkommen investering för
framtiden, då det gamla förrådet var genomruttet
och vi var trångbodda. Vi har utökat parkeringen
och utfört markarbeten runt anläggningen samt lagt
ner ett antal arbetsdagar på målning, dressning av
fotbollsplanen mm.
Ett stort tack till Farmartjänst, PeH:s El & Kyla,
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Pia Pihlgrens in action, med bl a GIK/BIK-profilerna
Henrik Strandberg och Kristian Rydberg

Ledins Grus, Goodmans Rörservice, Bravida, HAL,
Christian Jonsson Skogs AB och ideella insatser
från spelare och ledare!
Midsommardansen
”Dansbanekommitén”, bestående av Kristian
Magnusson, Hans Ledin, Kaisa Johannesson, PerErik Henriksson, Gunnar Frisk, Rolf Nordling,
Kristina Gustavsson samt Ida Ledin började planera
tidigt för årets dans.
Vi hade inför årets dans byggt nya sommartoaletter och utökat parkeringen för att kunna ta
emot gästerna på ett så bra sätt som möjligt.
Midsommardansen startade redan kl 17, då
Fernandoz spelade upp för FUB (Föreningen för
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Det
kom ca 130 st till denna tillställning vilket får anses
som bra! Riktigt kul att se engagemanget och
glädjen och och vi hade fullt upp i kiosken!
Kvällens dans blev även den en succé med ca
1100 betalande och en härlig stämning under hela
kvällen! Nyheter för i år var dubbla dansbanor och
Fernandoz och Pia Pihlgrens bjöd på fin dansmusik
och Thomas Johansson hade fullt hus i partytältet
under hela kvällen. I pausen hade The Revivals ett
mycket uppskattat scenuppträdande.
Arbetet inför nästa års dans är redan i full gång,
vi kommer att ha dubbla dansband och nonstopdans,
dvs alltid en öppen dansbana under hela kvällen.
Välkomna till Gunnevi och Kolstadvallen även
nästa år och glöm inte att gå in på vår hemsida för
att få senaste nytt, www.gikbik.se, och känner ni att
ni vill stötta oss ekonomiskt så bli medlem i
Gunnarskogs IK eller Bortans IK eller båda.
Kristian Magnusson, Fotbollssektionen

Ny gårdsbutik på Larstomta
Nu sjuder det åter av liv och energi i lokalen längst
ut i Larstomtas västra länga, där dagiset fanns
förut. Familjeföretaget ’Olivlunden i Gunnarskog’
håller på att flytta in och i början av december
börjar Helena Håkansdotter koka sylt och
marmelad i lokalen, som också har utrymme till en
liten gårdsbutik med försäljning av verksamhetens
bärbaserade produkter.
Med Olivlundens syltkokeri och gårdsbutik är
det nu totalt fyra affärsverksamheter på
Larstomta. Sedan tidigare finns Café Larstomta,
Larstomta Bed and Breakfast samt Larstomta
Antikt & Kuriosa. Därutöver har motorklubben
Team Treske verkstad på Larstomta; Farmartjänst
och Bygdelaget delar kontor där. Tvärs över gatan,
på Rådjursvägen 6, ligger Ginas Presentbod.
Olivlundens etablering i västra längan styrker
Larstomtas potential som aktivitetscentrum och
verksamhetsnav i bygden.
- Den här lokalen ligger avståndsmässigt
perfekt för oss, säger Helena, som bor med
familjen på Harvägen strax norr om Larstomta.
Hittills har Olivlunden använt faciliteter i
Charlottenberg för sylt- och marmeladproduktion.
Nu är det endast några få meters gångväg till
jobbet.
’Olivlunden’ startade 2005 och till att börja med
sålde man mest inköpta produkter såsom olivtvålar,
saft mm. Sedan 2007 har man dock satsat mer och
mer på egen produktion med fokus på sylt,
marmelad, saft och chutney. Men profilprodukten
är glögg. - Den har vi väldigt stor volym på, säger
Helena, det är den som ger mest. Vi säljer glögg
hela året till återförsäljare i bl.a. Sunne, Karlskoga,
Karlstad. Glöggen görs på råsaft av bl. a blåbär,
svarta vinbär och äpplen. Olivlunden deltar flitigt
på marknader och matmässor året runt i hela
Värmland. De mest efterfrågade produkterna,
favoriterna, är hjortronsylt, lingon och blåbärssylt –
i den ordningen. Olivlundens bär, både vilda och
odlade är plockade eller uppköpta lokalt,
understryker Helena, som plockar mycket själv i
Gunnarskog med omnejd. Hon kan bekräfta
mediernas rapporter om stigande efterfrågan på
lokalproducerat. - Folk vill veta var bären kommer
ifrån. Våra är Värmländska. På frågan om hon
någonsin är rädd när hon går ensam i skogen – det
finns ju både varg och björn i våra skogar - svarar
hon: -Innan jag går in i skogarna i Gräsmark brukar
jag kasta mig på biltutan. Den låter så styggt, så
jag tror den skrämmer både varg och björn.

Helena Håkansdotter vid den nya gårdsbutiken

Jag är inte rädd, men jag ser mig omkring - det
gör jag.
GunnerskeNytt önskar Olivlunden framgång i
den nya lokalen på Larstomta och vill också
meddela läsarna att Helena ”förbereder lite
specialare inför julen”.

Text och foto: Märta-Lisa Magnusson

Nu öppnar vi på Larstomta!
Glögg,presentkorgar mm.
öppet under december
mån-tors 17-20
fre 15-20

Välkommen
0705-29 79 11
www.olivlunden.dinstudio.se
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Nybyggen i Gunnarskog från söder till norr
I Ingersbyn, grannar med Karls föräldrar,
närmare bestämt i Smultronbacken, bygger Elin
.
och Karl
Östegaard med sonen Noel, två år, nytt
lösvirkeshus. Det har på kort tid växt upp ett 1,5planshus i rött med gammalddags spröjsade
fönster på tomt med vidunderligt vacker utsikt
över sydöstra Gunnern. De har uppkallat stället
efter den rika tillgången på smultron i
södersluttningen mot sjön. Idag bor de i eget hus i
Haga i Arvika men har en längre tid känt att det
inte skulle vara fel att flytta ut på landet och bo i
hus med gammal stil. Nu blir det nytt hus men
med gammal stil, egenhändigt ritat av dem själva.
Tomten är en avstyckning av Lena och Olle
Höglunds (Karls föräldrar) fastighet i Ingersbyn.
Att bo på landsbygden är inget nytt för någon av
de nya husägarna eftersom de båda växt upp på
landet. Elin i Östervallskog och Karl i Ingersbyn.
Ytterväggarna, inklusive fönster, är byggda i
färdiga moduler målat och klart. Mats och Karl
Olofsson har gjort det jobbet. ”Putte Byggare”
med Ålander & Westerskoog gör snickarjobbet
inomhus. Man lejer till VVS och El. Till detta
kommer Elin och Karls egna insatser. De ca 200
kvadratmetrarna bostadsyta lär komma att kosta
en del. Och även om en så stor investering skulle
förränta sig mer i en stad är satsningen att få bo
på landbygden värt sitt pris menar de båda
husägarna med eftertryck. –Och så kommer vi att
handla på Thybergs, säger ungdomarna.

Ytterligare 40 m2 butiksyta i Thybergs ICA-butik

… och i Årbotten bygger Thybergs ICA Nära
AB ut butiken med ytterligare 40 m2 butiksyta. Vi bygger ny entré, ökar butiksytan och flyttar
parkeringen i syfte att underlätta för kunderna och
göra affären rymligare, säger Björn Thyberg. Kundkretsen är stabil och vi vågar därför satsa för
framtiden, fortsätter Björn.
Arvika kommun har utökat kapaciteten för
förskolan vid Järvenskolan med ytterligare en
paviljong.
I norra delen av socknen, närmare bestämt
några kilometer norr om Fredros håller ett nytt hus
på att ta form med fin utsikt över tjärnet nedanför.
Vi återkommer om de två sistnämnda byggena i
nästa nummer av tidningen.
Läs gärna artikeln om Helena Håkansdotter
och hennes Gårdsbutik på Larstomta på sid 17.

Ovan: Karl och Elin Östegaard och sonen Noel,
byggger hus i Ingersbyn
Till höger: Daghemmet Lyan har byggts på med en ny
paviljong .

Text och foto: Willy Ekmark

18

Räxed Fiberförening
Den 5:e november, vid möte i skolans aula,
bildades Räxed Fiberförening. Det blir den fjärde
fiberföreningen i Gunnarskog och fler kommer att
bildas inom kort. För vår del är det dags att
skicka in dokumentation till bolagsverket för att få
föreningen registrerad, och därefter besöka
banken för att öppna konto, så vi kan börja ta in
medlemsanmälningar och avgifter. Det är viktigt
att vi får med så många hushåll som möjligt, helst
alla, inom området.
Kriterierna för att få del av de bidragspengar
som anslagits är så utformade att det läggs stor
vikt vid anslutningsantal till föreningen. Det är ju
också så att bli medlem i föreningen är inte det
samma som att man skrivit avtal om anslutning till
nätet. Det bli en senare fråga när projektering är
gjord och kostnadskalkyl framtagen.
Som en reflextion till artikeln om bildande av
fiberföreningar i bygden, har jag kommit över ett
gammalt dokument från början av trettiotalet. Då,
när det bildades föreningar i bygderna för

framdragande av el till hushållen, var nog våndan
om att gå med eller ej minst lika stor som idag.
Kostnaden för att få elen ansluten till den egna
fastigheten och vad man nu skulle benytta detta
nya påfund med i hemmet, var säkert ett ännu
större spörsmål då, än för oss idag om vi vill
ansluta våra hem till fibernätet eller ej.
Till de som anslöt sig till Elektriska
Föreningen Rex u.p.a. skickades nedanstående
förhållningsorder:
Bo Eriksson

Vi utför stora och små krossningar
med ambulerande krossverk samt
utför grusleveranser efter dina
behov.
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Hjälper dig att utveckla ditt skogsägande
Vi

* Avverkar och köper ditt virke till Värmlands bästa prislista
* Planterar och säljer plantor
* Röjer och gallrar

Med skog och ekonomi i åtanke

Besök oss gärna i vårt nya kontor, Maskingränd 1,
Mosseberg Arvika. Vi bjuder på en kopp kaffe.
Vi ser fram emot att få träffa dig!
Tel: 070-6470154
www.forimp.se
Email: info@forimp.se
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