
Årets Charlotta  
heter Martine
Folkfest, folkhälsa och en nykorad  Charlotta 
som egentligen heter Martine Rudberg.  
Charlotta dagen har firats igen. Sidan 8

Vädret i dag

RMåndag

Mulet väder 
och tidvis 
 något regn. 
9–13 grader. 
 Sidan 24

Misstänkt bilvandal 
sitter i häktet 
I fredags häktades den 55-årige man som 
misstänks ligga bakom de många däck-
skärningarna i Arvika. Sidan 4

edas damer vann 
hemmapremiären
Söndagens hemmamatch på Älvvallen 
 slutade med seger för Edas fotbollsdamer 
mot Ämtervik med 4–1. Sporten
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Skoda Superb AllDrive

fr.288.300:-

Världspremiär för
Superb AllDrive

Ska du köpa
eller sälja
bostad?

Kontakta oss!

Ing-Marie, Eva,
Linn, Magnus

Tel. 0570-197 70Fraktfria leveranser vid köp över 10 000:- 

EM Årjäng Möbel-City
Storgatan 36
Tel 0573-71 10 80

EM Arvika Möbel-City
Graningevägen 1
Tel 0570-803 70

TYLÖSAND
utegrupp Soffa + bord

8.995:-
Ord. 12.595:-

Beslut om förskola 
väntas i morgon
I morgon, tisdag, ska kommun-
styrelsen i Eda slutligen bestämma 
var den nya förskolan i Koppom ska 
placeras. Under den gångna veckan 
fick kommunen ta emot namnslistor 

med en lång rad underskrifter mot att 
förskolan förläggs till före detta vård-
centralen. Något som både föräldrar 
och personal bestämt motsätter sig.

Mycket pekar mot att det blir något 

av de andra alternativen, en för skola 
vid Hagåsvägen eller vid Gillevi-
hallen. Men säkert vet man inte  förrän 
i morgon eftermiddag. 
 Sidan 4

Nya friska  
tag i arvika
Imorgon, tisdag, går Friskare 
Arvika från planeringsfas till 
aktivt projekt. Det hela börjar 
med en visning av utegymmet 
i stadsparken. Den 23 maj ord-
nas det sedan en informations- 
och inspirationskväll för för-
eningar som har möjlighet att 
söka pengar för olika projekt.

– I början av juni kommer vi 
att vara klara med projektplan-
en, säger Sören Palm som sitter 
med i projektgruppen, beståen-
de av representanter från kom-
munen, landstinget och Frisk-
vården i Värmland. Sidan 3

iNSäNdare

informerar  
om boendet för 
flyktingbarn
I morgon är det träff  med fören-
ingslivet och om en vecka blir 
det ett stort möte för allmän- 
heten om det nya boendet för 
flyktingbarn/ungdomar i Åmot-
fors som Arvika och Eda kom-
muner ska driva tillsammans. 

Vid mötet den 21 maj kom-
mer ansvariga för verksam-
heten att berätta om hur man 
tänker jobba, och vad som är 
avsikten med verksamheten. 
Samtidigt blir det tillfälle för 
folk att ställa frågor.

Tio flyktingpojkar i 16–17- års-
åldern kommer att tas emot på 
boendet. Åtta boendestödjare 
har anställts för att hjälpa killar-
na in i det svenska samhället.

 Sidan 4

Festivalkänsla i bakgårdsformat bjöds det på under hela lördagen. FOTO: Karin GusTaFssOn 

Bakgårdsfest 
med mersmak

The sound of arvika kanske inte bara 
handlar om hur arvika låter, utan också 
om hur det känns och ser ut. Den  kreativa 
duon Berntsson och Blix med  mängder 
av dito samarbetspartners bjöd på en 
skön tillställning där på bakgården. 

 Konst former och människor av skilda slag 
möttes och trivdes. Och besökarnas  
reaktioner var positiva. Det här vill vi ha 
mer av! Och så kanske det kan bli redan  
under sensommaren i en eller annan form.

Sidorna 6–7

’’  Barn skall 
inte gå över 

en 100 km/h-väg 
med mitträcke för 
att komma till eller 
från skolbussen. Om 
det inte finns pengar 
till att bygga säkrare 
överfart, bör man 
åtminstone ha så 
mycket folkvett att 
man  sänker hastig-
heten.         Lennart Fransson
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Arvika har fått en ny tra-
dition. Åtminstone hoppas 
nog alla som besökte Pilens 
bakgård det. Sound of Arvika 
bjöd på en uppsluppen fest 
med skön kultur i flerdubbel 
bemärkelse.   
ArVIK A

Med gemensamt intresse för elek
tronisk musik och en lika gemen
sam entreprenörsanda med rötter 
i Arvikafestivalen ordnade Fre
drick Berntsson och Arvid Blix 
till en bubblande smältdegel av 
konstformer på sin dessutom ge
mensamma bakgård i kvarteret 
Pilen. Totalt besökte omkring 400 
personer bakgården under dagen 
och kvällen.

Gott och blandat
Bakgrunden känner ni till. Lus
ten att göra en skiva ledde till 
planer på releasefest och sen tog 
det liksom aldrig slut på kreati
viteten – till glädje för alla som 
tog chansen att uppleva en lör
dag med skön stämning för mu
sikälskare, konstintresserade, 
aktivitetssugna... Ja, egentligen 
för alla. För på dagen blandades 
stickande damer med instru
mentbyggande barn och Konst
hallsbesökare med loppisfyndare 
i en avslappnad blandning. 

Möjligheten att ta en fika, lite 
mat eller någon öl i solen med

an konstnären Kaj Dyrvold live
målade, Kamelkollektivet spelade 
och saxofonisten Håkan Werling 
improviserade lockade många i 
väntan på kvällens musik, ljus 
och ljudupplevelser.

Positiv respons
Och mitt i allt fanns två arrang
örer som såg ut att må rätt bra 

där i solen under lördagen, och 
som något trötta men glada kun
de summera sin bakgårdsfest på 
söndagen.

– Ja, det blev bra. Vi är nöjda. 
Vi fick extremt positiva reaktio
ner från både gamla och unga. 
Det var många som kom fram och 
sa att det var ett fantastiskt ini
tiativ och att de ville se liknande 

tillställningar här, säger Fredrick 
Berntsson.

Så då kan vi hoppas på fler bak-
gårdsfester här då?

– Absolut! Vi har sagt att vi ska 
försöka göra något på sensomma
ren kanske, det är så mycket an
nat nu med våra vanliga arbeten, 
så tidigare blir svårt. Men längre 
fram ska vi se om inte vi kan hitta 

på något på den här bakgården – 
eller någon annan.

Lugnt och städat var det också 
under hela kvällen.

– Vi hade tre vakter här, men 
det var inga som helst problem.

Jenny WIllmAn
0570-71 44 11

Uppskattad fest på Pilens bakgård
Uppsluppet jam med Kamelkollektivet och några av barnen som byggde egna instrument i återvinningsmaterial. Så kan det låta  kallades det tillfälliga bandet som också fick förstärkning av 
konstnären Kaj dyrvold och malin Werling. FOTO: Jenny Willman

Pilens bakgård är som gjord för sådana här arrangemang. Skön stämning var det under hela lördagen. Olle och Svante Fändriks fyndade 
spelkulor i bakgårdens loppisbutik

Instrument- 
byggarverkstad 
för barn i regi av 
Bildskolan Pilen 
med flera. Fanny 
Hoffmann och 
Filippa Henriks-
son byggde sig 
en gitarr. 

garnmoster 
var en del av 
Sound of arvika. 
Butiken ordnade 
bland annat en 
tävling om vem 
som kunde sticka 
flest barnhals-
dukar och 
skänkte totalt 
900 kronor i 
prispengar. alla 
halsdukar skänks 
sedan till Rädda 
barnen. Här är 
det monica  
Karlsson och 
Louise Larsson 
som är kreativa. 

Livemålning med Kaj dyrvold. målningen hänger kvar även efter bakgårdsfesten. 

Färgstänk och elektronisk 
dansmusik på en bakgård. 
Sound of Arvika är som ett 
substitut light för en saknad 
Arvikafestival. Den största 
publiken hittade dit först   
senare på kvällen när det 
hade börjat skymma.

Arvikas studentkonserter drar 
fler besökare. Men och andra 
sidan hade vissa spelningar på 
den riktiga festivalen lika få 
åhörare. Hur som helst är det ett 
välkommet initiativ som kanske 
rotar sig på sikt och då förhopp
ningsvis med fler genrer. För att 
citera P3profilen och den utflyt
tade Arvikabon Charles Franz 
på Facebook: ”Gör det igen och 
vi får hoppas att folk har lite 
mer av Lucky Luke i reaktions
förmågan.”

Tre timmars målande
Vad man kände igen från Kul
turnatten och festivalen var 
konst som utfördes live till mu
sik. Fyra kvinnor, heltäckande i 
vita overaller, det vill säga Lise 
Bache, Johanne Skillingstad, 
Ann Charlotte Hedenskog och 
Ann Marie Nilsson tågade upp 
på scenen med mystiska steg i 
takt till toner av Arvid Blix som 
just då stod vid djbåset. Vad 
månde bliva? 

Väl framme vid färgburkar
na hjälptes de åt att måla vita 
prickar på varandras näsor och 
med spattiga kroppsrörelser och 
penseldrag eller helt fokuserade 
blickar satte de i gång att måla 
var sina konstverk och höll så på 
i över tre timmar. Kaj Dyrvold 
målade han också, precis som ti
digare under dagen. 

Senare på kvällen när solen 

hade gått och lagt sig kunde 
man se små konstiga filmer på 
upp och nedvända tvapparater 
placerade längs bakgårdens 
 fasader. Filmer gjorda av Jan 
Ove Ekstedt som visade en man 
som rodde och fågelperspektiv 
på händer som roffade åt sig 
från ett frukostbord. Passande 
i mörkret var också videomap
ping, en typ av projicerad ljus
sättning i 3D av skulpturala for
mer. Randigt eller förflyttande 
ljus i takt till musiken. Utfört av 
High Tech Nomads.

Hoppade till sist
Till de små överraskningarna 
hörde att en av de två killarna i 
serveringspersonalen dansade 
professionellt framför djbåset. 
Och när Kamelkollektivet tog 
över musikmixen gick Håkan 
Werling runt bland publiken och 
bjöd på improviserad saxofon. 

Kamelkollektivet var annars 
de mest busiga sett till blandning 
av samplingar och agerande. 

David Engström alias 
D’stream och Arvid Blix är de 
som sticker ut mest på skivan. 
D’stream med saxofonhouse och 
Grounded Blix med mer lekfull 
experimentlusta. Kvällen avslu
tades med Karl Johan och Fred 
White. Då var det mörkt ute och 
fler vågade vara uppe och hoppa 
runt till fläskig bas och mono
tona slingor med små föränd
ringar. Karl Johan är den som 
är mest minimalistisk i drevkol
lektivet medan Fredrick Bernt
son/Fred White blandar in mer 
röstsamplingar och svävar ut i 
svängarna. I alla fall sett till li
vespelningen i lördags. 

Musik nonstop hela kvällen 
lång. 

KArIn GUstAfsson 

nonstop techno  
och Live act

det är kväll men 
solen är fort-
farande uppe 
så publiken har 
ännu inte vågat 
sig fram för att 
hoppa framför 
dj-båset där 
david Engström 
och arvid Blix 
jammar friskt 
tillsammans. 
Två låtar var 
samplade med 
saxofon. Inte 
allt för vanligt. 

Videomapping, en typ av projicerad ljussättning i 3d av skulpturala former. Randigt eller förflyttande ljus i takt 
till musiken. Utfört av High Tech nomads. FOTO: Karin GusTaFssOn  

Fred White/Fredrick Berntsson 
blandar och mixar hej vilt till publi-
kens glädje. 

Håkan Werling jammar improviserat 
och gästspelar med Kamelkol-
lektivet på sax och går runt bland 
publiken. 


