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Prinsparet vid Byamossarna i Gunnarskog. Se artikel sid.6
Foto: Anders Bäcklin
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Ordförarn har ordet

Ännu en sommar till
handlingarna. Denna gång
inte alls lika ”somrig” som
2014 men det är trots allt
den bästa tiden vi har i
Sverige. Det som varit bra
är att vädret varit
”aktivitetsvänligt”, både för
egna projekt och besök i
Gunnarskog av turister och
andra som haft vägarna
förbi. Fiske-, vandrarhems-
och kafégäster har

frekventerat Larstomta på ett sätt vi aldrig
upplevt tidigare, kul!
Våra föreningars arrangemang med
midsommardansen i spetsen har också haft
rekord vad gäller besökare; musikkaféer i
Fredros, våffelkvällar,
loppis på Larstomta och Kolstavallen, 10-
årsjubilerande Mopedrallyt på Kolstavallen mm.
Vi har återigen haft gäster från Vitryssland och
Ukraina; barn som inte har möjlighet att
vara barn i sin normala miljö huserade på
Järvenskolan mha Jössehäringar Hjälper Barn.
Flera personer/organisationer i Gunnarskog
hjälpte till att göra deras vistelse stimulerande,
tack för det!
Lite oroväckande är att fiberutbyggnaden är
trög, nu har ”vanliga” telefonerna försvunnit i
Byn och inget ersättningsnät existerar. Hoppas
Arvika Kommun driver på hårdare och att vi
snart har ett arbetssätt som fungerar. Jag ber er
alla: anmäl er för fiber till er lokala förening, även
om ni inte själva ser nyttan sådär glasklart
personligen så tänk på era barn och barnbarn och
deras möjligheter att verka och bo i Gûnnerske!
Blir också spännande att se vad dammbygget i
Arvika för med sig för bl a vägen till Bortan,
trafikfrekvens mm lite längre fram i höst.
Bygdelaget ska försöka bevaka/påverka detta i
så hög grad det är möjligt. Ni kan hjälpa oss med
att värva medlemmar, ju fler vi är desto starkare
blir vi i vårt arbete. Ett tack till er som redan är
med oss!
Vi vill att politiker/tjänstemän tillsammans med
oss förvaltar och utvecklar Gunnarskog för
framtiden!

Ronny Olsson
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Boksläpp

Inom kort släpper Nordhaget förlag två nya
böcker. Titlar: Folk och bygd, av Torsten Nilsson

och Hans Villius röst, av Marcus Kohlberg.

Plats: Bortans bygdegård. Tid meddelas genom
annons i A.N. en vecka innan.

Nordhaget förlag
www.nordhaget.se

Evenemang m.m.

CAFÉ - ANTIKT
LARSTOMTA

HARVÄGEN 1 GUNNARSKOG

Tfn: 0570-32616

Höstmarknad 26 sept
Julmarknad 28 nov

Hembygdsföreningen

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

Välkomna till Gunnarskogs
hembygdsgård 2015

– 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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På Hembygdsgården: Marja i Myrom

Inför denna sommar blev Marja i Myrom
inbjuden av Hembygdsföreningen att
disponera logen för en
konstutställning.
Och Marja gör inget halvdant. Hon samlade ihop
och hängde den största separatutställning som
hon någonsin tidigare haft. Publiken som kom i
stora skaror, hela veckan lång, var begeistrad.
Det syntes inte minst på alla röda lappar bredvid
tavlorna. Ingen har någonsin sålt tillnärmelsevis så
bra på hembygdsgården som Marja gjorde under
den veckolånga utställningen.

Marja har en stor kärlek till Gunnarskog,
eftersom det är här hon växte upp och gick i
skola. Hon beskriver väl sin bakgrund, utbildning
och väg fram till den position hon skapat sig, i det
informationshäfte som fanns att ta del av i lokalen.
De som tog del av den texten, förstår nog vilket
arbete och hängivenhet som ligger bakom och
som måste till för att kunna skapa det Marja
åstadkommit.

Det är bara att buga och säga grattis till en
fantastiskt fin utställning! Hembygdsföreningen är
också mycket nöjda. Det har väl sällan sålts så
mycket kaffe, våfflor och kakor under en vecka,
som det gjordes under denna utställning.

Text och foto: Bo Ericsson

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.

Ring Stefan
0570-33126  070-2415602

Marja i Myrom

Befolkningsstatistik – folkökning i
Gunnarskog

Per den 30 juni uppgick folkmängden i
Gunnarskogs församling till 2011 individer. Det är
en ökning i förhållande till första kvartalet med 9
personer. Statistik från andra kvartalet visar på
såväl positivt födelseöverskott +3 som positivt
flyttningsnetto +6.

Det har fötts inte mindre än 11 barn under
andra kvartalet och i den grenen är vi bäst av alla
församlingar utanför stan.

Redaktionen
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Pinnmo från Ekhögda i Bortan räddar Arvika stad

–Vi i projektet är glada över att vi kunde hämta
materialet på så nära håll och köper därför
rubriken, säger Rolf Ränkeskog – projektledare för
Arvika kommuns invallningsprojekt i Västra/Östra
Sund.
Arvika kommun har efter lång tids utredande
kommit till slutsatsen att för att inte staden ska
översvämmas igen, som för 15 år sedan, krävs en
invallning av Kyrkviken. Då, år 2000, stod
vattennivån ca 3 m över den normala.

Översvämningen orsakade skador för mer än
300 miljoner kronor och var föremål för ett
riksintresse på grund av sin omfattning.

På kommunens hemsida, arvika.se, kan man
läsa mer om översvämningen år 2000,
utredningsarbetet om hur staden ska kunna
skyddas emot översvämningar och slutligen beslutet
om hur översvämningsskyddet ska utformas.
Projektledare för invallningsprojektet är Rolf
Ränkeskog, Arvika kommun. - Det är ett mycket
spännande uppdrag och en i sitt sammanhang unik
åtgärd efter svenska förhållanden, som kommunen
nu beslutat göra, säger en mycket upptagen
projektledare när GûnnerskeNytt lyckas nå honom
på telefon. Vecka 33 startar vi transporterna från
Ekhöjden till Västra/Östra Sund i Arvika. Det
eftertraktade fyllnadsmaterialet, pinnmo, har vi letat
efter en längre tid innan vi efter tips fann tillgången
på Bergvik Skogs marker i Ekhöjden i Bortan.
Pinnmo är ett fyllnadsmaterial som packar sig tätt
och lätt och passar utmärkt för ändamålet att bygga
spärrdamm.

Marken där massorna tas från ägs av Bergvik
Skog AB, som säljer materialet till kommunen.
Markägaren har täkttillstånd och Länsstyrelsen i
länet har godkänt ansökan från kommunen att få ta
ut ca 3500 kubikmeter ur täkten. Kommunens
ansökan har även godkänts av Miljöprövnings-
delegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Arvika kommuns beslut om invallning av
Kyrkviken innebär förutom dammbygge i sundet
mellan Kyrkviken och Glasfjorden även byggande
av spärrdammar med koppling till dammnivån.
Meningen med dammen är att man ska kunna
stänga av Kyrkviken när översvämning  hotar och
pumpa över vattnet till Glafsfjorden.

Pumpfaciliteterna kommer att finnas inbyggda i
dammfundamentet. Det är bara att hoppas att
pumpmekaniken inte rostar sönder med tiden.
- Vi litar på materialet, säger projektledaren.

Transporten ja! 300-350 lastbilslass med
pinnmo på redan förfärligt dålig Bôrta-väg. De
som tjänar mest på detta är sannolikt ägare av
verkstäder för tunga fordon och som, efter att ha
fått betalt för utställda reparationsnotor, lär flina
brett.
Mer om Bôrtavägen i särskild artikel, se sid 9.

Självklart är vi Gûnnerskinger solidariska
med och räddar staden genom våra skattemedel,
släpper till pinnmo från Ekhögda och står ut med
räkningar för byte av knäckta ljuddämparsystem,
stötdämpare, styrstag mm på våra bilar, – det
senare som en följd av sönderkörd Bôrtaväg.
Och inte ett ögonblick tänker väl vi bybor på
någon kompensation som t ex att vårt
kommunalråd flyttar den geografiska gränsen för
kommunens investeringar något längre norröver i
Gunnarskog än Stommen. Men nog börjar det
mullra i leden.

Text och foto: Willy Ekmark

Pinnmon siktas före transport
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I slutet av augusti invigdes Naturreservatet
Byamossarna av Hertigen av Värmland,
prins  Carl Philip tillsammans med hustrun
prinsessan Sofia.

Det var första jobbet i tjänsten som prinspar
och hertigdömet Värmland tog emot dem med
öppna armar. Länsstyrelsen i Värmland hade
passande nog i bröllopsgåva till paret skänkt
hedersuppgiften att vara högsta beskyddare av
naturreservatet Byamossarna.

Vid invigningsceremonin på Bytorp, som ligger
i kanten av Byamossarna i sydöstra delen av
Gunnarskog, klipptes band och hölls tal. Prins
Carl Philip framhöll i sitt tal sin och Sofias kärlek
till naturen och lovade leva upp till rollen som
beskyddare av naturreservatet. Vidare uttrycktes
en förhoppning om att området Byamossarna
skulle bli till glädje för många. Prinsen tog några
poäng när han nämnde att naturen vid
Byamossarna liknar den i Älvdalen, varifrån
hustrun Sofia kommer.

Tomas Östlund, enhetschef på
Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen har ansvarat
för att naturreservatet kommit tillstånd. I sitt tal
höll han fram fyra ledord som kan karaktärisera
området nämligen

* Tystnaden, när du rör dig i området är det
1,75 km till närmaste väg

* Vildmark, utifrån Värmlandsperspektiv med
Högfjällshöjden 383 m ö h

* Stort, 723 ha opåverkbart område
* Friluftsliv, skaren på vårvintern,
välpreparerade skidspår, ny vandringsled

Östlund avslutade med att tacka markägarna i
Gunnarskog för benäget bistånd vid skapandet av
naturreservatet.

Bytorpföreningen som på ideell basis sköter
om byggnader med angränsande grönområde på
Bytorp, bildades 1980. Ordförande Margareta
Zetterquist mottog hyllning både från publiken och
kommunalråd Peter Söderström. Föreningen har
genom ordföranden sedan övertagandet av
Bytorp från Lantbruksnämnden utfört ett stort
arbete med att restaurera och underhålla
byggnader och hålla naturen stången. Tack vare

föreningens arbete kan allmänheten njuta av
Byamossarnas tillgänglighet för friluftsliv, sommar
som vinter och där Bytorp är navet i hjulet.

Med Naturreservat Byamossarna, som det
senast tillkomna naturreservatet i länet enligt
Landshövdingen på plats, har ytterligare en
dimension lagts till Bytorp med 723 ha vildmark,
skog och myr.

Nu har Gunnarskogsborna ytterligare anledning
att besöka området när det blivit naturreservat.

Text: Willy Ekmark
Foto: Märta-Lisa Magnusson

Byamossarna

Denna skylt välkomnar besökarna till Byamossarna i
Gunnarskog

Prinsparet välkomnas av kommunalrådet
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Kaffe i Kolstan
Bortans IK har haft ett antal välbesökta aktiviteter
under sommaren. Tillsammans med Allstakans
Byalag har man haft fyra våffelkvällar vid
klubbstugan vid Kolstavallen . Det var oftast fullt
på parkering och servering, trevligt! Och så
arrangerade man det traditionella mopedrallyt, i år
med 123 startande. Det var deltagarrekord vilket
passade bra med tanke på att det var 10:e året
rallyt kördes.

Text och foto: Ronny Olsson

Så sätter man sig ner och spisar.

Gunnarskogsfondens ekonomiska
ställning
Den 3 september fanns tillgångar till ett värde av
108 602 kr.

Sedan senaste redovisningen har följande hänt:
Privata gåvor 200 kr, kondoleanser 300 kr,
uthyrning av loppisbord mm under ”Loppis i
Larstomtaparken” 8 519 kr och återbetalning
av lån 6000 kr.

Bygdelagets styrelse har beslutat om bidrag
och lån ur fonden enligt nedan:
Gåva till Jössehäringar hjälper barn 2600 kr.
Bidrag till BIK Bordtennis 3000 kr lån 5370 kr
och bidrag till GIK Gymnastik 4500 kr.

Stöd gärna Gunnarskogsfonden med ditt bidrag
på bg 471-5405.
Bygdelagets styrelse tackar alla bidragsgivare.

Willy Ekmark

Först står man i kö...

Så bär man iväg sina våfflor...
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Lars Risberg om vädret
–Vädret håller sig efter bondepraktikan, menar

Lars Risberg på telefon.
– Men, invänder jag, sommarn kom ju inte

förrän i augusti?
– ”Maj kall fyller bondens lada all” – det

uttrycket står sig väl. Men i Jorsla har vi måst
hässja nästan all höskörd i år på grund av ideliga
lågtryck i slåttanna. Skörden blev väldigt fin.
Längsta hässjan mätte 55 meter, säger Lars och
lär väl därmed ha satt nytt Gûnnerskerekord.

– Vädret upprepar sig år från år och
fenomenet med att det hakar upp sig har
återkommit stadigt de senaste åren. När det väl
börjat med lågtrycksbetonat väder fortsätter det
så som nu i juni-juli. Likaså ser vi samma fenomen
i augusti med ett högtrycksbetonat väder som
håller i sig i veckor.

– Vi människor uppträder som förväntat på
vilken vädertyp det än må vara. Vi klagar på
regnet och när det övergår i högsommarperioder
klagar vi på hettan och torkan.

– Klimatförändringen med varmare klimat är
nu en trend och inte ett hack i statistiken, säger
Lars. När vi bedömer temperaturen får vi ta med
hela året och räkna in den milda vintern. Att
enbart se till den kalla våren och försommaren i år
duger inte, avslutar han.

Text: Willy Ekmark Foto: Maj Risberg

Reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror.
Utför service, kamremsbyte, läser och släcker felkoder.

Jag finns i Lilla Årbotten, Dammlyckan. Skyltat från Bygdegården i Årbotten.
Nya som gamla kunder hälsas välkomna.

Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 632 07 50

55 meter lång hässja blir till ....

foder för kossorna i Jorsla i Bogen
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Vägen som Trafikverket glömt bort
Om Bôrtavägen handlar denna tragiska berättelse.
Vägansvariga, Trafikverket Karlstadkontoret har
uppenbarligen glömt bort den.

Vägen (nr 864) börjar vid Allstakan-sundet
(Aschtasûnne) och går till Bortan ca 6 km
norröver. Vägbanan är indelad i ett rutmönster
som ser trevligt ut i ett fågelperspektiv.

Rutmönstret bättras på varje tidig vår. En stor
maskin fräser upp oljegruslagret vid gupp och
ojämnheter i vägen, nästa maskin tjärar ner det
uppkomna utrymmet och sprutar grus i tjäran,
därav rutmönstret. Guppet har inte åtgärdats
(jämnats ut). Det är bara de värsta kanterna som
har rundats av en smula

Idag består vägen av besprutade gupp. Som
bilist kan du inte undvika guppen för hela vägen
består av gupp. Bilen vaggar i alla led samtidigt
som den studsar på ojämnheterna i vägen. Du kan
välja att spara bilen något genom att köra sicksack
i kryphastighet eller köra raka spåret i hög
hastighet så att du bara touchar krönen på
ojämnheterna. Många väljer den senare metoden.
Detta förhållningssätt är inte att rekommendera,
men är den sista friheten vi på landet har kvar.

 Det ska också sägas att vägen för många år
sedan belades med nytt oljegrus eller
något motsvarande. Någon
grundläggande förbättring av vägen
var det inte tal om. Utan att ha någon
särskild utbildning som vägingenjör
förstår vilken praktiker som helst att
utan tjälsäkring kommer vägen, efter
några år, se ut som den gör idag. Inte
på grund av dagpendlarna som bilar
till jobben söderöver, hemvårdens
bilar, pensionärerna som åker bil till
Thybergs för att handla, alla
sjukresorna till stan, utan det är de
mycket tunga timmertransporterna
som med 70-tonnage klämmer
sönder vägen.

Skogens guld och skogsindustrin
är väl fortfarande Sveriges största exportindustri.
Det är positivt för Sverige men det är vi i

skogsbygderna som får betala i form av
sönderkörda vägar.

Det är inte timmertransportörernas fel utan
Trafikverket som verkar fega i budgetarbetet
och uppenbarligen nedprioriterar vägunderhållet
i skogsbygderna. Var är transportbranschens
företrädare? Törs ni ta en fajt med transport-
myndigheterna?

För oss skattebetalare är det självklart att
kostnader för vägunderhåll och genomgripande
reparationer måste stå i proportion till vägens
användning och förslitning.

Det mullrar i leden. Vi har kört långa sträckor
med personbil i Norge och Sverige i år bl a på
småvägar. Inte någonstans finns maken till dålig
väg som vägen till Bortan.

Nu ska saken på bordet och Gunnarskogs
bygdelags styrelse har lovat ta vägfrågan till sin
agenda. Vi återkommer i ärendet.

Text och foto: Willy Ekmark

Hur kommer vägen att se ut när 350 st lastbilar rullat
fram över den? Obs! Vägen är sämre än fotot visar
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Vågrätt Lodrätt

GUNNARSKOGS PIZZERIA

öppet alla dagar

Må – To 12.00-22.00
Fre – Sön 12.00-23.00

Ring för beställning
0570-351 00

Älgstråket 29, 670 35 GUNNARSKOG
VÄLKOMNA!

Mike med familj.

  1. De arbetar utan lön   1. Ett tagande ”yrke”
13. Kan sädesärlor påminna en om   2. De används som kräftdekoration
14. Välpolerad   3. Benämning på traktortyp
15. Kärnplats   4. Gorillaansikten
16. Samhällsinvånare   5. Kan kuperas
17. Rolf Larsson   6. Irisk början
18. Kan Riobos ägodel sägas vara   7. Flera unga laxar
20. Farlig älgtid   8. Laggkärl
22. Jacka   9. Är berättande dikter
23. Gör många på Allah 10. Rune Persson
24. Kan händer vara 11. Blev både Dam och Selma L.
26. Vatten i ”stöveln” 12. Han tillhör det högsta samhällsskiktet
27. Färgnyans 18. Saknar inte viktiga ting
28. Hög bollbana 19. Kan gylta bli
29. Förvarade lagens tavlor i 21. Kan höras från diket
30. Blev nek förr 25. Är la Ada
31. Öl 28. Hette fjus her för
32. Bockas 29. Stark likör
33. Halvfast lösning 34. Dragit söderut
35. Son 36. Åkerdel
36. Uthärdar 39. Titel för någon med hatt
37. Är ju en man från Nippon 40. Ljung hette en sådan
38. Kan journalistik vara
41. Ulvdiskussionen
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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!

Höstkryss 2015

Namn: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adress: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Allt  från grund till tak

Mangskogs Bygg och
markprodukter AB

Tfn: 0570-910 11
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GRATTIS!
PENNINGLOTTEN

KOMMER PÅ POSTEN!

Vinnare:

Marianne Jerrahort
Vendelsö

och

Arne Ericsson
Örebro

Lösning till Sommarkryss 2015

Ålander & Westerskoog
”Från grunden till sista

spiken”
Tfn 070-679 19 00

Landsbygdsföretagare i samverkan
Vi utför Byggarbeten, anläggningsarbeten,

målning, skogsarbeten, flyttning,
gräsröjning.

Vi har traktorer, grävare mm.
Farmartjänst gör tjänst i stort som smått.

Behöver du hjälp – ring Farmartjänst!

Per-Axel Adolfsson 77 01 06
Rolf Nordling 325 45
Anders Bäcklin 342 49
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Mopedrally i Allstakan

Mopedrallyt startades 1997 av Bôrtan
Bambinos och 2005 togs det över av Bortans
IK, vilket innebar ett 10-årsjubileum för
årets rally.

Väldigt passande så bestämde sig sommaren
för att göra ett inhopp mellan alla regniga dagar
och detta höll ända fram till prisutdelningen.
Ryktet om rallyt och de fina vägar man får köra
på har spridits och solen gjorde nog det där sista
för att få till så mycket som 123 startande
deltagare. Rekord! Ifjol slog man också rekord
med 97 deltagare, så det var en rejäl ökning i år.

En del mer långväga besökare hade också
hittat till Allstakan, till exempel från Vänersborg,
Åmål och Norge.

Vann gjorde mer lokala deltagare. Vinnare
totalt blev Jan Olsson från Ottebol och på
damsidan var det Ing-Marie Jansson från
Allstakan som även var 2:a i totalen. De två
vinnarna är dessutom syskon. Båda hade 13
poäng av 17, så det var skiljefrågan som
avgjorde. Skiljefrågan gick ut på att gissa vad en
mopedmotor vägde.

Då regnet började ösa på rejält när
prisutdelningen drog igång så frågade prisutdelare
Anette Arvidsson (BIK) om man ville höra svaren
på frågorna som funnits längs banorna, men det
avstod publiken från så man gick direkt på listan.
En efter en fick deltagarna välja bland saker på
det gedigna prisbordet och efter att de valt så
försvann de i samma takt hemåt i regnet efter en
uppskattad dag.

Text och foto: Tess

Puch scootermoped  med TT-dyna

Mopedrallyts vinnare: Ingmari Jansson , Allstakan
och Jan Olsson, Ottebol
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Festival med fyrverkeri
Även i år var det musikfestival på Brättne
brygga. Den varade i dagarna två, med start
kl. 18 fredag 17 juli och avslutning dagen
efter vid midnatt.

Arrangör var, liksom vid förra årets festival,
’Ideella kulturföreningen Brättne brygga’ med
gitarristen Christer Andersson som primus motor
och musikaliskt ankare. Christer bor på Brättne
brygga och säljer kaminer och värmesystem
därifrån till vardags. Festivalprogrammet var
omfattande med allt i allt 21 band och soloartister.
Bland de medverkande var Rödgrön röra’,
’Never Bråttom Boys’, ’Barbro Nilsson Band’,
’Imse’ och ’Almost Brothers band’, för att bara
nämna några. Det var genremässig spännvidd från
visor, jazz och blues till country och rock. Det
spelades både på utomhusscen och inne i
brukslokalen. Entreavgiften var rimliga 100 kr om
fredagen och en femtiolapp mera om lördagen.
Pengarna gick till stöd för utsatta barn. Alla som
uppträdde gjorde det gratis.

GN var med de första timmarna fredagkväll.
Öppningsbandet ”AnnaLisas Träsk” drog
klassiska pärlor som ’ Me and Bobby MC Gee’;
’I walk the Line’, ’Crazy about you’ och
EvertTaubes ’Ingrid Dardells polka’ i egen
spännande version. Sedan satte sig Barbro
Nilsson på scenen. Med dragspel på magen, lite
tillbakalutad i stolen och benen i kors, precis som
Jularbo brukade sitta. Stöttad av Mats Löv på
kontrabas, Jan Nilsson på trummor och Christer
Andersson på gitarr bjöd Barbro på ett

festfyrverkeri av egna kompositioner. Från scenen
hördes egenartade harmonier med inslag av
marchmusik från Brunskog, stänk av
Hammarforsens brus, ryskt energiskt vemod,
czardasmusik och kaukasisk sabeldans. Helt
makalöst! Det var stormande applåder och
Barbro gav en nyskriven polska som
extranummer.

Även om det bara var ett fåtal timmar GN var
med på festivalen tackar världsmusikens vänner
på redaktionen för upplevelsen och noterar med
stolthet att Brättne bruk ligger innanför det
område tidningen täcker. Gränsen mellan
Gunnarskog och Brättne går mitt i älven som
forsar under Brättne brygga.

Text och foto: Märta-Lisa Magnusson

Barbro Nilsson band på Brättne brygga

PALMVIKEN

0570-727730

STYCKÅSEN

0570-727630
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Räxed fiber

Arbetet med förberedelser för fibeutbyggnaden
fortgår. Nu är bidragsansökan om 50%-igt stöd
per hushåll inlämnat. Om vi fått ett positivt besked
på stödansökan när denna tidning är utgiven vet vi
inte men kan hoppas. Stödansökan lämnades in i
början av augusti och det tar ju en tid att behandla,
dessutom i konkurrens med många andra
fiberföreningar, bl.a Årbotten och Sälboda fiber
som också ligger inne med ansökningar. Först till
kvarn med godkänd ansökan gäller, så vi får se om
vi är med i första omgången.

Arbetet med planering och projektering fortgår.
Nu finns ju också Fortums plan med nedgrävning
av elen från Tobol till Gröttvål och där måste vi
vara med och få samförläggning av tomrör för
fiber. När planeringen av de sträckor vi skall gräva
är klar och de samförläggningar med kommunens

stamnät, samt de delar som samförläggs med
Fortum är gjorda, kan ett pris presenteras lika för
alla inom området.

I den informationsfolder som kommunen gett ut
”Fiber för bredband” står bl.a;

”Vi vet inte hur morgondagen kommer att se ut.
Det enda vi kan vara säkra på är att nya värdefulla
tjänster som förutsätter hög kapacitet utvecklas
hela tiden. Att arbeta hemifrån, utbildning på
distans, videokonferenser, larm- säkerhetslösningar
i bostaden, medicinska kontroller vid hemsjukvård
är bara några exempel.

Hälso och sjukvården står inför stora
förändringar. En förskjutning av vård från
traditionell sjukhusmiljö till hemmiljö kräver
effektiva informations- och kommunikationssystem
och ny teknik.”

Nu har vi kommit ett långt stycke i arbetet med
ett sådant nät och nästa steg blir att teckna
markavtal, avtal med blivande kunder etc, etc
innan arbetet med att gräva, plöja och lägga kabel
fram till var och ens fastighet...

Fortättning följer i nästa nummer.

Bo Ericsson

Thybergs
Årbotten TEL. 320 43

VÄLKOMMEN
Öppettider:
Måndag - fredag  9–19
Lördag:  9–15
Söndag 12-15
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Vi utför stora och små krossningar
med ambulerande krossverk samt

utför grusleveranser efter dina
behov.

10-års jubileum!
I höst är det 10 år sedan vi startade
vår verksamheet. Detta kommer vi
att fira med fina erbjudanden. Håll

utkik på vår hemsida och på
facebook.

Gårdsbutiken har inga fasta
öppettider. Ring före besök

0705-29 79 11

www.olivlundendinstudio.se
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100-årsminne av Linbanan Mangskog-Gunnern
Året var 1915 och Jössefors AB behövde

virke till sin industri i Jössefors. Jössefors AB
satsade på en spektakulär industriinvestering,
linbana mellan Rinnen i Mangskog och Gunnern
vid Byn i Gunnarskog. Med virket väl i sjön
Gunnern kunde företaget flotta ner skogsråvaran
till fabriken i Jössefors. Mangen hade ingen
flottled. På den tiden var det inte ovanligt att man
valde linbana dvs lufttransport för tungt gods i
stället för annat transportsätt. Vägarna var usla på
den tiden och utgjorde således inget alternativ.
Kanske hade den tilltänkta järnvägen Arvika-
Mangskog-Gunnarskog, till del kunnat utnyttjas,
om denna blivit av.

Det ovanliga i det här fallet var sträckan för
linbanan, dryga milen över berg, tjärn och sjöar.
Vid Rinnen byggde man uppsamling/laststation, vid
Bytorp drivstation, vid Fjällstorp resp. Västra
Snartjärn spännstation och nere vid Gunnern
avlastningsstation. Mellan ändstationerna, på var
100:e meter, byggdes bockar i trä. Den högsta
bocken var 30 meter hög. Fundamenten gjordes i
betong eller sten och i vatten förankrades
bockarna med stora stockbyggda kar som fylldes
med sten och betong. Fundamenten går att skåda
än idag och vid lågvatten kan man se stockarna i
förankringskaren tämligen välbevarade.

Vid den här tiden var bygget det enda stora
samtalsämnet bland människorna i berörda byar.
Bygget skapade arbete och drog arbetsfolk även
utifrån. Bybefolkningen levde upp med ”de nya
människorna” som kom från annat håll och det
knöts kontakter för livet.

Med hjälp av hästar drogs de färdigställda
bockarna upp till stående. Dagsarvodet för man
med egen häst var 4-5 kr/dag.

Linbanetekniken med maskineri levererades av
Korsnäs Linbaneaffär i Dalarna. Utlovad
transportkapacitet uppges till 12 ton per timme.
Första tiden drog råoljemotorer banan. Under
kriget fick man ta ångan till hjälp. Stockarna
gjordes till buntar som säkrades i vardera änden
med kätting. Servicepersonalen (smörjgubbarna)
åkte på stockbuntarna och det sägs att samma
transportsätt utnyttjades för att korta avståndet till
en käresta.

Det sjöng i linan när linbanan var i gång. Det

här gjorde att arbetsledningen hade full kontroll
över att matrasterna inte drog ut över avtalad tid.
Man hade telefonkontakt mellan stationerna och
vid ett tillfälle sägs det att arbetsledningen från
avlastningsstationen i Byn ringde upp till
pålastningen och sa ”Här står det still men det
kanske går däroppe?!” Det var tvåskift som
gällde.

Efter åtta års drift stängdes linbanan år 1924.
Jössefors ägdes då av Billerud AB och man hade
egen skog inom andra områden. Från Mangen tog
flottningen över transporten av virket. Då hade
flottleden från sjön Mangen öppnats och därmed
blev linbanan överflödig.

Ett minnesmärke - fundamentet till drivstationen vid
Bytorp

Text och foto: Willy Ekmark

Carl Håkansson föreläste om linbanan på
 hembygdens dag
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Loppis i Larstomtaparken
Under tre dagar i juli månad, med början den

20:e, arrangerades Loppis i Larstomtaparken.
Väderutsikterna var inte de bästa varför borden
hade försetts med regnskydd. Första dagens
förmiddag, med GûnnerskeNytts utsände på plats,
bjöd dock på soligt väder efter morgonregn.

Försäljarna Gladys och Erik Persson från
Bosebyn var riktigt nöjda med både vädret och
affärerna. De tyckte att arrangemanget var lyckat
och stämningen gemytlig.

Besökarna ringlade sig runt fyrkanten av
loppisbord och det hördes flera uppskattande ord
om det förträffliga i att utnyttja den fina
Larstomtaparken på detta sätt.

Annika och Kent Westby, Arvika, passade på
att njuta av Larstomta Cafés goda räksmörgåsar
vid caféborden som var placerade på gräsmattan
mitt i fyrkanten med full utsikt över kommersen
vid loppisborden. Kent visade sig ha anknytning
till Fredros, på farssidan. Båda tyckte om
initiativet till loppis i parken men saknade
sommarauktionen, som brukar hållas på samma
plats.

Det var Gunnarskogs bygdelag, som genom
vaktmästaren på Larstomta – Niklas Wallberg –
arrangerat det hela.

Vid förra årets sommarauktion hade idén om

årets loppisarrangemang kommit upp bland några
av dem, som nu hyrde bord av Bygdelaget. Att
någon sommarauktion inte kunde hållas i år beror
på att Bygdelaget inte fått in nog med
auktionsgods.

Miljön i Larstomtaparken är enastående. De
stora välskötta gräsmattorna inramas av kolonner
med höga, vackra 100-åriga lindar och ekar.

Niklas Wallberg menar att man borde försöka
nästa år igen. Han satsar en femma på att det blir
bättre väder 2016.

Annika och Kent Westby, Arvika vid caféborden

Gladys och Erik Persson, Bosebyn vid loppisbordet

Text och foto: Willy Ekmark

Stöd gärna
Gunnarskogsfonden

med ett bidrag
Bg 471-5405

Obs!
Nästa manusstopp 15 nov
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Hjälper dig att utveckla ditt skogsägande

* 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 på vårt kontor, Maskingränd 1, Mosseberg Arvika.
Vi ser fram emot att få träffa dig och bjuder givetvis på kaffe.

Tel: 070-6470154
www.forimp.se

Email: info@forimp.se




