
Skissar på alternativ 
för nytt LSS-boende
Vård och omsorg i Arvika har fått i upp-
drag att kostnadsberäkna två olika alter-
nativ för nytt LSS-boende. Sidan 6

Vädret i dag

Rfredag

Halvklart till 
mulet. 10 till 15 
grader. Ökande 
sydvästlig vind.
 Sidan 24

Kompromiss om  
nattlig stängning 
Om bilförarna visar hänsyn om nätterna 
kan centrum fortfarande hållas öppet. Om 
inte verkställs beslutet snabbt. Sidan 4

Nya lägenheter  
behövs i eda
Det finns behov av att bygga nya lägenhe-
ter i Charlottenberg. Efterfrågan på boen-
de är konstant. Sidan 8
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Skoda Superb Combi Driver´s Edition
TDI 140 DSG 274.900:-

Superb
DRIVER´S EDITION

Finns för
snabb

leverans!
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Misstänkt 
däckvandal 
gripen
I onsdags kväll greps en 
55-årig man efter att en bil 
fått däcken punkterade i 
centrala Arvika. Vittnen 
ringde polisen som tog in 
en man som dessutom är 
misstänkt för ofredande av 
en person. 

Nu hoppas polisen att 
man har haffat rätt person 

och att vandaliseringen ska 
upphöra. 

Den misstänkte mannen 
anhölls på onsdagen efter 
förhör och satt på torsdagen 
fortsatt anhållen. Om han 
inte släpps under fredagen 
kommer en åklagare att be-
gära mannen häktad.

Sidan 4

I kväll smygstartar the Sound of Arvika, bak-
gårdsfestivalen och releasefesten för skivan 
med samma namn, med vernissage på Konst-
hallen för Kaj Dyrvolds utställning. Kaj Dyrvold 

kommer också att uppträda under lördagens  
festival, på bakgården i kvarteret Pilen, med  
livemålning.

Sidan 10

iNSäNdare

tennisfest 
i arvika
I slutet av augusti i år kommer 
Arvika tennisklubb att bjuda 
på ett stort evenemang med  
flera tennisstjärnor under Ar-
vika Tennisevent. Bland annat 
gästas man av tre spelare som 
varit rankade topp 15 på ATP:s 
världsranking.

– Men det handlar inte bara 
om det. Vi vill bjuda på en rik-
tig tennisfest, konstaterar klub-
bens sportchef, Lars Månsson, 
som räknar in tidigare världs-
tvåan Magnus Norman, samt 
dubbelspecialisterna Nicklas 
Kulti och Mikael Tillström, på 
programmet. Sporten

Prisad för sitt 
engagemang
Christina 
Frambäck har 
ett långt liv 
bakom sig som 
skådespeler-
ska. Sen ett an-
tal år tillbaka 
är hon bosatt 
i sin fars barn-
domstrakter 
Skillingmark, 
där hon och 
maken haft 
sommarstuga sen 1980-talet. 

Där har hon engagerat sig i 
bygden, ett engagemang som 
hon nu prisats för. 

Kaj Dyrvold ställer ut delar av sin serie Arvtagarna och livemålningar på Konsthallen i samband med the Sound 
of Arvika. FOTO: VerOnIcA nOrDenberg-OlSSOn

Dags för festival på bakgård’’ Det här har gått för långt och det är där-
för vi straffas hårdare. Det finns redan 

ordningslagar om att man inte ska störa med 
exempelvis för hög musik, att man ska ha bilen 
besiktigad utan hål på avgassystem, hastighets-
begränsningar och andra lagar som berör ämnet.

Amanda Persson

Christina 
Frambäck
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Ikväll är det vernissage på 
Konsthallen där Kaj Dyrvold 
ställer ut sina livemålningar 
och ateljémålningar ur serien 
Arvtagarna. Vernissagen 
blir också en smygstart av 
the Sound of Arvika då Kaj 
Dyrvold också kommer att 
bjuda på livemålning under 
lördagen.
ArVIK A

Det är en utställning i två delar 
som möter besökaren i Konsthal-
len. I det ena rummet har konsten 
skapats hastigt, till musik, med 
publik, via samtal och möten. De 
andra tavlorna har fått växa fram 
i ateljé, med stor eftertanke och 
en röd tråd.

Kommer med kollektivet
Kaj Dyrvold är en konstnär från 
Göteborg, boende i Oslo och enga-
gerad i ”Kollektiv” i Oslo. Kollek-
tivet består av honom, musikerna 
i Kamelkollektivet och High tech 

nomads som ägnar sig åt video-
mapping och ljussättning. Ihop 
driver de tisdagsklubbar i Oslo 
och hela kollektivet kommer till 
the Sound of  Arvika på lördag, 
för att på olika sätt bidra till bak-
gårdsfestivalen.

– Det här är ju det jag tycker är 
roligast av allt, säger Kaj Dyrvold, 
när han blickar ut över kvarteret 
Pilens innergård, där han ska  
livemåla en vägg på lördag.

”Känns så otroligt fantastiskt”
Från början var tanken bara att 
han skulle komma och måla på 
lördagen, men en lucka i Konst-
hallens program öppnade upp för 
en hel utställning.

– Det känns så otroligt fantas-
tiskt och jag blev väldigt glad över 
att Fredrick frågade, säger han.

Fredrick är Fredrick Bernts-
son, som är initiativtagare till 
bakgårdsfestivalen.

Inne på Konsthallen har nu 
Kajs tavlor tagit plats. I stora sa-
len, en serie kallad Arvtagarna. 

Tavlornas motiv bygger på en 
släkthistoria med Kajs mormor 
och mamma som röd tråd. Mor-
modern var en kreativ kvinna 
som hellre skrev och spelade mu-
sik, än ägnade sig åt hushållet 
och Kajs mamma skriver poesi.

DJ:s på vernissagen
– Varje tavla är en dikt, säger han 
och berättar att hans mors inläs-
ning av dikterna kommer att spe-
las upp under utställningen.

I det andra rummet hänger  
livemålningarna.

– Det är egentligen det mest 
ärliga. Här finns ingen tid för ef-
tertanke. I en ateljé kan du sitta i 
timmar, säger han.

På kvällens vernissage visas 
också ett bildspel från tidigare 
livemålningar och Kamelkollek-
tivet spelar skivor. Utställningen 
pågår till och med den 16 maj.

VeronIcA nordenberg-olsson
0570-71 44 15

händelserik  
vernissage i kväll
The Sound of Arvika startar med en utställning

Kaj dyrvold ställer ut delar av sin serie arvtagarna och livemålningar på Konsthallen i samband med the Sound of 
arvika. FOTO: VerOnicA nOrdenberg-OlSSOn

På bildskolan Pilen pågår 
förberedelserna för fullt 
inför the Sound of Arvika på 
lördag. Elever har arbetat 
skulpturalt med väggdeko-
rationer som ska ljussättas 
av professionella ljussät-
tare.
ArVIK A

Det är många som vill engage-
ra sig och delta i bakgårdsfes-
tivalen the Sound of  Arvika, 
på gården bakom Konsthallen, 
på lördag. Under dagen kom-
mer det att vara ett program 
som passar hela familjen och 
framåt kvällen blir det mer 
festbetonat, med spelningar 
och releasefest för skivan the 
Sound of  Arvika, en elektro-
nisk skiva med artister från 
trakten.

På bildskolan Pilen har Lise 
Bache med elever arbetat skulp-
turalt under våren. Till på lör-
dag kommer elevernas skulp-
turala former att sättas upp på 
väggarna på innergården och 
ljussättas som en extra dimen-
sion under kvällen.

– På fredag (idag) har vi en 
träff  med Hightech nomads 
som ska ljussätta gården. Då får 
eleverna som byggt formerna 
träffa dem och prata, berättar 
Lise Bache.

Hon hoppas att eleverna ska 
inspireras av mötet och upp-
täcka nya sätt att arbeta med 
konst på.

Lise Bache kommer också 
tillsammans med Johanne Skil-
lingstad och Ann-Charlotte He-
denskog att göra en livemål-
ning till musik under kvällen. 
Då kan också bildskolan Pilens 
elever komma i vuxens sällskap 

för att se sina färdiga konstverk 
med ljussättning.

Som AN tidigare berättat ar-
rangeras också en aktivitet med 
instrumentbyggande för barn. 
Både musiklärare och Slöjd i 
Värmland är engagerade i den-
na workshop för barn som ska 
utmynna i en konsert på efter-
middagen, där de barn som vill 
får vara med i en konsert till-
sammans med Kamelkollekti-
vet.

Under eftermiddagen och 
kvällen är en rad konstnärer en-
gagerade med utställningar och 
installationer på gården.

VeronIcA nordenberg-olsson
0570-71 44 15

elever pryder  
bakgården med  
3d-skulpturer

josephine jonasson, allixandra 
jonasson, Kristian rövik och felix 
Österwald har arbetat fram former 
i frigolit som ska fästas på inner-
gårdens väggar och ljussättas av 
Hightech nomads under the Sound 
of arvika.  
 FOTO: VerOnicA nOrdenberg-OlSSOn

På lördag bjuder Wermlands 
salonger på en gratisshow. 
Det blir dansnummer, musik 
och en hel del annat. Men Ras-
mus Andersson, producent, 
vill inte berätta för mycket.
ArVIK A

Om du inte redan är uppbokad 
för helgen kan du planera in en 
dinnershow på Musikhögskolan 
Ingesund. Under ett par timmar 
varvas ett flertal olika typer av 
underhållningsformer som dans 
och musik, och därtill också en 
hel del annat.

Elever vid skolan
Tillsammans med Emelie Molan-
der har Rasmus Andersson, pro-
ducent, dragit i alla trådar för att 
sammanställa en show med artis-

ter från hela Sverige. De båda är 
också elever på musikhögskolan.

– Det kommer folk från Stock-
holm, Göteborg... över 50 perso-
ner arbetar eller är med i show-
en. Vi ville slå på stort nu innan 
vi tar examen framåt jul, säger 
Rasmus Andersson.

Tanken är att ett flertal småak-
ter bygger upp showen, och där-
emellan får man tid att äta och 
konversera. Ett tema är hits från 
60- 70- och 80-talet, men mycket 
mer än så vill inte Rasmus An-
dersson berätta.

– All personal och alla artister 
jobbar gratis. Vi har dansnum-
mer, en del sång – men jag vill inte 
berätta allt. Det blir en överrask-
ning, säger Rasmus Andersson.

IsAK edblAd
0570 71 44 18

Studenter bjuder på gratis dinnershow

Latinotakter vid en 
tidigare upplaga av 
Wermlands salong-
er. I bakgrunden ser 
vi dans med Henry 
alarcon och mirja 
Weiborg. joëlle Van 
Balen frontar som 
vokalist. 
FOTO: KAringuSTAFSSOn 
/An ArKiV 

’’ På fredag har vi en träff med Hightech 
nomads som ska ljussätta gården. då får 

eleverna som byggt formerna träffa dem och 
prata.
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