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En enklare turistinformation  finns  
i kommunhuset på Djupadalsgatan 20.  
Öppet: måndag - fredag kl 8-12.
Tel 0550-651 80.

Turistinformation

Personalen på Storfors bibliotek svarar gärna 
på olika typer av frågor. Här finns också en 
del kartor och annat turismmaterial. Självklart 
kan du också få tips om bra böcker, låna 
surfplattor, e-böcker och filmer.  Biblioteket 
ligger i Kulturhuset, Centrumplan 1 och har 
öppet: 
måndag 10-18, 
tisdag, onsdag, torsdag 10-16 samt 
fredag 10-14
Tel 0550-651 94.
OBS! Stängt vecka 28, 29 och 30.

Även om du är vaccinerad...
...fortsätt att följa rekommendationerna!

l Håll avstånd  

l Res säkert

l Tvätta händerna 

l Undvik trängsel  

l Jobba hemifrån om du kan

l Stanna hemma om du är sjuk

l Testa dig om du har förkylningssymtom



I frêske lufta nr 3 l 2021 Sommartidning  för Storfors kommun 3

Gratis sommargolf varje vecka

Gratis tisdagsträning: Tisdagar från kl 17.30 för nybörjare, den 
som vill testa golf eller förbättra sitt spel - kolla alltid hemsidan 
innan eller slå en signal till Ulf Jansson, tel 070-203 38 87.
Torsdagsgolf: Är nu igång för medlemmar.
Avgifter: Grönt-kort-kurs 500 kronor. Första året som medlem 
betalar man endast 1500:- inkl kurs. Övriga betalar 2900 per 
år. Greenfee: Senior 250 kr, juniorer 100 kr. Värmlandsgreenfee 
gäller även för medlemmar i Karlskoga och Degerfors GK.
Information: www.lundsbergsgk.com
Ordförande: Joakim Kristoffersson, tel 004670-567 79 02
Juniorträning: Planeras, se klubbens hemsida.

Lundsbergs golfklubb

Petra och Johanna Svärd stortrivs i klubben tack vare den fina 
gemenskapen.  FOTO: Eva Wiklund

Banan ligger vackert vid sjön Matlången.  FOTO: Henrik Mossfeldt

Fyra fina ställplatser med 
tillgång till el, grillpaviljong, 
toalett och färskvatten.

Grillpaviljongen blev nyligen inglasad. Klubben har cirka 330 medlemmar.Ulf Jansson och Anders Pettersson 
tar hand om nybörjarna.

- Det är en social och 
härlig sport och vi har en 
otroligt bra gemenskap. 
Här behöver man aldrig 
känna sig ensam utan 
kan gå ut på banan med 
vem som helst, säger 
golfaren Petra Svärd.

Dottern Johanna Svärd har 
spelat sedan 2017 och siktar 
också på en sommar på ba-
nan.

- Det går väl sådär med spe-
let just nu, men det är roligt 
och en väldigt trevlig klubb, 
säger hon.

Och trots att familjen flyt-
tat till Kristinehamn är det 
Lundsberg som fortsätter att 
vara hemmaklubben.

- Den här klubben lämnar 
vi inte och dessutom har vi 
ju stuga vid Hyttsjön, säger 
Petra, som har saknat tors-
dagsgolfen då klubben brukar 
ha en intern tävling. Lagen 
lottas ihop och varje torsdag 
kan man få nya spelkamrater.

- Jag är social och vill prata 
med folk och torsdagsgolfen 
är perfekt. Tyvärr har vi inte  
haft möjlighet till tävlingar på 
grund av pandemin så det blir 
roligt när den kommer igång 
igen, säger Petra, som tycker 
att det är en fördel att banan 
inte är så lång.

- Det går fint att hinna runt 
en vardagskväll, säger hon.

Något som kommer att 
pågå hela sommaren är tis-
dagsgolfen då klubbmedlem-
mar tar emot både nybörjare 
och mer vana spelare som vill 
testa golf eller som vill för-
bättra sitt spel. Träffarna är 

helt kostnadsfria och man får 
hjälp vid utslagsrangen och 
sällskap på banan. Den som 
inte har utrustning kan också 
få låna klubbor.

- Det har blivit en väldigt 
populär aktivitet sedan vi 
startade för fyra år sedan. Vi 
hjälper folk igång och vi får 
också nya medlemmar när de 
upptäcker hur trevligt vi har 
det, säger Ulf Jansson, som är 
tillsammans med Anders Pet-
tersson är instruktör.

- Många upptäcker också 
att vi har en väldigt tillgäng-
lig anläggning. Hittills har vi 
inte haft något bokningssys-
tem utan bara en bollränna. 
I regel behöver man aldrig 
vänta längre än en kvart, sä-
ger Anders Pettersson.

Förra året var trycket på ba-
nan högre än någonsin, utan 
att det blev trångt.

- Vi gick från 420 till 850 
greenfeegäster, men så såg 
det ut över hela Sverige. Gol-
fen har fått ett uppsving under 
pandemin, säger han.

I Lundsberg har delar av 
anläggningen fått en upprust-
ning i år. En paviljong för fina 
grillkvällar har glasats in och 
strax intill har klubben ställt i 

ordning fyra husbilsplatser 
med el. Här kostar det 150 
kronor per natt att stå för den 
som spelar golf på banan och 
200 kronor per natt för övri-
ga. Tillgång till toalett, vatten 
och enkelt självserveringsfik 

finns. Strax intill golfbanan 
går också en stig som ansluter 
till nybyggda och populära 
Järnsjöleden. Leden löper 
upp till Bjurbäcken norrut 
och till Hytte/Nässundet sö-
derut. EVA WIKLUND
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Storfors 
frikyrkoförsamling

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen, tel 0550-619 73 eller

Vice ordförande Rose-Marie Holmberg, 
 tel 073-788 24 30.

Normalt sett hålls alla samlingar i gamla Baptisktkyrkan 
på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för alla 

vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!

Second hand-butiken är öppen 
hela sommaren

Rörverksgatan 6
Frikyrkans butik har öppet onsdag, 

torsdag och fredag kl 13-17 
samt lördag kl 12-15.

Kontakt: Kirsi Kotkamaa tel 073-52 09 745

Alla inkomster går oavkortat till Uganda och 
Burundi. Stort tack till alla som på ett eller 
annat sätt bidragit och fortfarande bidrar till 
detta! Varje krona gör skillnad! Gud välsigne 
er! Vi tar tacksamt emot allt som är helt och 
rent till vår försäljning! Ni kan även swisha 
in gåvor till Frikyrkans Second Hand som har 
swishnummer; 123 629 92 18. 

Se även facebooksidan 
Storfors Frikyrkans Secondhand & Cafè

Gudstjänster kommer att hållas  
under sommaren, för tider se:

kyrktorget.se/storfors.frikyrkoforsamling 
eller anslagstavlan utanför kyrkan

Bön varje måndag kl 19
Samling i kyrkan, ingen föranmälan.

Camping i Lung sund räddas av bybor
I sommar blir det lokala 
förmågor som ser till att 
camping och kiosk håller 
öppet i Lungsund.

- Campingen är ju hjär-
tat i Lungsund på som-
maren, den kan ju inte få 
vara stängd. Det är den 
viktigaste anledningen till 
att vi gör det här, säger 
Michael Johansson, som 
tillsammans med kompi-
sen Karim Mekayssi kom-
mer att hålla i trådarna.

Riktigt som vanligt blir det 
kanske inte i Lungsund. 

De båda vännerna, som bor i 
byn, har tagit över driften till-
fälligt över sommarmånaderna 
med kort varsel efter beslut av 
AB Storfors Mark och Industri-
fastigheter i slutet av maj. 

De kommer att få hjälp av an-
dra vänner, men prioriteringen 
är att i första hand hålla cam-
ping och stuguthyrning igång, 
se till att området är fräscht och 
hålla ordning på toaletter och 
andra campingfaciliteter.

- Nästa steg blir att öppna 
café light med en enkel meny, 
glasskiosk och äventyrsgolf, 
säger Karim, som betonar att 
man inte kommer att erbjuda 
varm mat eller att hålla restau-
rangen öppen.

- Det får bli enkelt för vi tror 
att det är vad vi klarar av att 
göra bra, säger han.

När det gäller själva hotellet 
siktar de båda på att ha öppet 
för rumsbokning, men med läg-
re priser mot att gästerna själva 
tar med lakan och handdukar. 
Det blir vandrarhemsstandard 
med lite hotellkänsla. Frukost 
kommer också att ordnas i enk-
lare form.

- Det är bättre att vi kan ha 
öppet och ge bra service än att 
vi tar på oss för mycket, säger 
Michel, som lovar att det kom-
mer att bjudas på god stämning 
och många goda leenden i som-
mar – och dessutom en hel del 
nybakat.

- Vi har några grannar i byn 
som lovat att rycka in om det 

Michael Johansson och Karim Mekayssi kommer att driva Lungsunds camping i sommar med hjälp av vänner och familj.  FOTO: Lars Larsson
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Vacker kyrka  
i Lungsund
Lungsunds kyrka byggdes 1643. 
Inne i kyrkan finns mycket att 
se. Den gamla 1600-tals orgeln, 
som inte är i bruk, flyttades  
1859 från Kristinehamns 
kyrka till Lungsunds kyrka. Den 
skulpterade fasaden och piporna 
är kvar, men övriga delar av 
orgeln ersattes av en ny 1933. 
Dopskålen är tillverkad av en av 
orgelpiporna. I kyrkan finns två 
altaruppsatser varav den centralt 
placerade är i barockstil.

Hembygsgården  
Berget är öppen
Med anor från 1500-talet är 
hemgården Berget en av de 
äldsta i Lungsunds socken. 1581 
nämns fastigheten Lungsundet 
i Gustav Vasas jordebok och 
1584 betecknas Lungsundet 
som kronotorp under Kroppa 
kronobruk. Mellan 1734 och 
1800 fanns ett gästgiveri på 
Berget. Nio generationer i 
samma släkt ägde gården i 350 
år fram till 1982, då Lungsunds 
Hembygdsförening tog över. 
Den siste bonden som brukade 
jorden på Berget hette Gunnar 
Johansson och var känd för sitt 
traditionsfyllda arbetssätt med 
urgamla metoder, redskap och 
verktyg. Ingenting fick kastas, 
därför har Hembygdsföreningen 
en rik skatt i sin ägo. 
Öppettider:
Söndagsservering  från 27 
juni till 8 augusti kl 14-16. 
Liten loppis finns också och 
är öppen i samband med 
söndagsserveringen samt 
onsdagar kl 17-19 samma 
period. Skänkta saker tas gärna 
emot. Info: 070 249 31 93 .
Visning av hembygdsgården kan 
ske efter kontakt med:
Birgitta Carlson 076-808 02 37
Anders Nilsson 072-747 01 46
För aktuell information besök vår 
hemsida: www.hembygd.se/
lungsunds-hembygdsf-rening

behövs hjälp med bakning i 
vårt kök, säger Michael, som 
vanligtvis bor halva året i 
Lungsund och andra halvan i 
Marocko där han driver en fis-
kecamp och dessutom bygger 
en ekoby med runda hus i lera, 
så kallade ecodomes. 

Även där var tanken att han 
och Karim skulle jobba till-
sammans, men nu är projektet 
tillfälligt pausat under pande-
min.

- Vi har byggt klart drygt 
hälften av husen uppe i bergen 
på 1100 meters höjd. 

Ekobyn är ett unikt projekt 
som skapat mycket intresse i 
Maracko. 

- Det kommer att bli en po-
pulär destination både för ma-
rockaner som vill fly sommar-
hettan och för turister, säger 
han.

Karim har bott i Sverige se-
dan 1987 men det var i Ma-
rocko han och Michael träffa-
des av en slump.

- Jag hörde svenska barn 

skratta i bassängen på ett ho-
tell som min kompis driver i en 
marockansk by. Det visade sig 
vara Karims barn och på den 
vägen är det, berättar Michael.

Karim flyttade till Lungsund 
förra sommaren och trots att 
han numera måste pendla till 
jobbet har han valt att bo kvar.

- Jag trivs verkligen här och 
det ska bli roligt att få sätta 
guldkant på semestern både för 
lokalbefolkningen och för tu-
risterna. Både jag och Michael 

är väldigt sociala, säger han.
Mycket är fortfarande oklart 

om sommaren i Lungsund när 
den här tidningen går i tryck. 
Entreprenörerna siktar på att 
hålla öppet mellan 12 och 18 
varje dag, men det kan även bli 
längre om vädret är rätt och an-
dan faller på.  EVA WIKLUND

Lungsunds camping och vandrarhem ligger idyllisk vid sjön Stor- 
lungen och hela sjösystemet Bergslagskanalen.

INFORMATION:  
lungsund.nu, tel 073-621 85 27.
Vid tidningens pressläggning är 
anläggningen är fortfarande till 
salu.
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Storfors nya kommunchef trivs i naturen
- Det här är som bomull 
för själen! 

Storfors nya kommun-
chef, Johan Rosqvist, tar 
de sista stegen upp på 
Kummelhöjden där sonen 
Jack redan hittat en spän-
nande klippskreva att 
utforska. 

Hustrun Anna och dot-
tern Selma kommer efter 
med riesenschnauzern 
Elton i koppel. 

Familjen Rosqvist är en 
aktiv familj med vandring, 
ridning, fotboll och omhän-
dertagande av ett antal djur 
på schemat. I augusti tillträder 
Johan som Storfors nye kom-
munchef, och en lördag i maj 
passar han på att utforska byg-
den en aning tillsammans med 
familjen. 

Turen går till Storfors nya 
vandringsled, Järnsjöleden, 
och på Kummelhöjden väntar 
första fikastoppet. Utsikten 
över sjön Matlången är vid-
sträckt. 

- Man mår bra av att få vara 
ute och det här är verkligen 
en otrolig trakt och en fin led, 
säger Johan. Han går gärna 
på vandringstur, inte minst 
tillsammans med gamla stu-
diekamrater från Chalmers i 
Göteborg. 

Han är civilingenjör i grun-
den och har bland annat hunnit 
med att jobba ett antal år som 
chef för serviceförvaltningen 
på Hammarö. Där hade han 
ansvar för den tekniska verk-
samheten med gator och grön-
områden, vatten och avlopp 
och fastigheter, dessutom för 
lokalvård, måltidsverksamhet 
och föreningsverksamhet. 

Från tiden i Hammarö har 
Johan med sig värdefulla er-
farenheter av att leda i föränd-
ring. Under de år han jobbade 
i kommunen var utvecklingen 
omvälvande med ett så högt 
inflyttningstryck och även ex-
ploateringstryck att det satte 
hela den kommunala organi-
sationen på prov. Exempelvis 

dubblerades antalet försko-
leavdelningar vilket innebar 
relativt stora förändringar av 
organisationen. 

- Även om situationen ser 
lite annorlunda ut i Storfors 
just idag så kommer det att 
komma prövningar 
av ett eller annat 
slag. Efter tiden i 
Hammarö vet jag 
att vi löser proble-
men om vi utmanar 
dem tillsammans. 
Då går vi också 
starkare ur det med 
en större förståelse 
för varandra, säger 
Johan.

Johan har också jobbat som 

ansvarig för kommuntekniken 
i Grums och som samhälls-
byggnadschef på länsstyrelsen 
i Karlstad innan han landade i 
jobbet som gruppchef på kon-
sultbolaget WSP, en koncern 
med 54 000 anställda. 

- Jag trivs med 
det jag gör idag, 
men har ändå sett 
fram emot att få 
jobba i en mindre 
organisation. Det 
är klart att det blir 
en helt annan sak 
att få bli en del av 
Storfors och hitta 
utmaningarna i en 

kommun. Jag har längtat till-
baka till den kommunala dy-

namiken där man så tydligt 
känner den samhällsnytta man 
gör, säger Johan, som uppskat-
tar Storfors värdeord i Vision 
2030. 

- Närhet, gemenskap, trygg-
het och stolthet låter som vik-
tiga begrepp att värna om i den 
lilla kommunen, säger Johan. 

Och det är inte bara den 
branta backen upp till Kum-
melhöjden som han ser som 
en positiv utmaning. Stora och 
små problem i arbetslivet trig-
gar honom och ger energi. 

- Problemlösning är en pas-
sion för mig, jag går igång på 
knepiga saker som måste lö-
sas och jag ser fram emot att 
få jobba tätt tillsammans med 

Anna och Johan Rosqvist gick en bit på Järnsjöleden  tillsammans med barnen Selma och Jack. Rastplatsen intill Matlången är perfekt för en paus. FOTO: Eva Wiklund

Folk är öppna 
och Storfors 
känns mycket 
välkomnande
”



I frêske lufta nr 3 l 2021 Sommartidning  för Storfors kommun 7

Storfors nya kommunchef trivs i naturen

andra, säger Johan, som uti-
från sin erfarenhet vet att det 
ofta kan krävas många olika 
infallsvinklar i en liten kom-
mun. 

Johan och familjen bor i 
Lungvik utanför Skattkärr där 
de byggt om ett sommarhus 
från grunden. 

- Det är ett riktigt fint om-
råde med en liten hamn, lug-
net och naturen. Av det gamla 
huset finns det idag bara 25 
kvadratmeter golv kvar, så det 
har tagit en hel del tid, skrattar 
han medan familjen styr kosan 
mot Natura 2000-området på 
Lungälvsmossen. 

Breda spänger lockar barnen 
som har spring i benen medan 

de vuxna lyssnar till guidning-
en i mobilen. Här får man veta 
hur en mosse uppstår. 

- Fantastisk fint och kul med 
sådana här filmer, säger Anna 
Rosqvist, som har sina rötter i 
Kristinehamn men som också 
har tillbringat en hel del tid i 
Storfors. 

- Eftersom mina kusiner 
växte upp i Kyrksten så har 
jag varit en del i trakterna här, 
men Järnsjöleden har jag inte 
utforskat ännu, säger Anna, 
som en stund senare också lå-
ter sig imponeras av området 
kring Bjurbäckens slussar. 

- Här har jag naturligtvis va-
rit, men det är roligt att åter-
upptäcka gamla pärlor som 

fallit i glömska, säger hon. 
Barnen gillar både slussca-

féets meny och de spännande 
slusskamrarna med branta 
trappor och broar omkring. 

- Jag är kung över det här 
stället, hojtar Jack, medan res-
ten av familjen ser på när han 
tar sig upp på en stor sten. 

Trötta, mätta och nöjda med 
turen genom några av Storfors 
fina delar är det dags för famil-
jen att bryta upp. 

- Det har varit en fantastisk 
dag. Det är ju inte bara naturen 
som är vacker här, vi har även 
stött på väldigt trevliga männ-
iskor. Folk är öppna och Stor-
fors känns mycket välkomnan-
de, säger Johan, som ser fram 

emot augusti när han tillträder 
posten som högste tjänsteman. 

Viktiga frågor som han ser 
fram emot att få lyfta är inflytt-
ning och sondering av möjlig-
heter till attraktivt boende. Han 
vet att skolan ligger i framkant 
och att Storfors som kommun 
står inför både utmaningar och 
nya projekt. Men innan han tar 
itu med det planerar han att 
bekanta sig ännu närmare med 
Storfors omgivningar. 

- Vi har en liten båt i Vä-
nern, men nu när vi sett det här 
otroliga sjösystemet måste vi 
försöka att åka hit med barnen 
och slussa. Det blir ett äventyr 
för hela familjen, säger han. 
 EVA WIKLUND

Anna och Johan Rosqvist gick en bit på Järnsjöleden  tillsammans med barnen Selma och Jack. Rastplatsen intill Matlången är perfekt för en paus. FOTO: Eva Wiklund Hela familjen trivdes på Lungälvsmossen längs Järnsjöleden.  
  FOTO:Lars Larsson

Johan och dottern Selma gillar utsikten från Kummelhöjden.

Bjurbäckens slussar blir en favoritplats.
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Apoteket Humlan

ÖPPET: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt kl 12.15-13.15). 
Tel: 0550-605 37. Hälsans Hus, Hammargatan 3.

Välkommen in eller beställ 
via nätet och hämta hos oss!

SLIPP VÄNTETID!  
Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se. Logga in med 
ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill hämta 
på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och 
skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT!

Bjurbäckens Slusscafé
Välkommen hit och njut av den vackra miljön 
omkring slussområdet! Slusscafeet är öppet 
dagligen i den gamla slussvaktarstugan. Här 
serveras räksmörgåsar, laxsmörgåsar, köttsmörgåsar 
mm, Dessutom hembakade bullar, morotskaka, 
kladdkaka, bakelser och glass. Låna gärna roddbåt 
eller kanot för en tur på egen hand.
• Slussarna är öppna för båttrafik fram till 31 aug.
Slussning efter överenskommelse med slussvakt, 
kl 9–18 dagligen. Tel 073-957 39 75.
• Ställplats för husbilar 195 kr/dygn inkl eller 140 
kr/dygn utan el.
• Fiskekort, vandringsleder, grillplats och hamn.

Öppet: Kl 11-18 varje dag under juni- augusti. 
Information: www.bjurbäcken.se, tel 070-464 40 94, 
slusskaffe@gmail.com

 

SANDRAS SERVICETEAM. Kontakta oss via vxl 0550-550 15

Boka oss för hemstädning, flyttstädning, säsongsstädning  
        eller fönsterputs. Vi erbjuder även trädgårdsarbete. 
         Växeln, tel 0550-550 15, har öppet kl 09.30-13.30 på  
        vardagar. Mail: Info@sandras-serviceteam.se. 
Vi har nu även kontor i Filipstad.

Boka oss för städning  
eller trädgårdsarbete!

RUT-avdrag gäller för 
våra tjänster

Söker du boende? Kika in på 
Stiftelsen Björkåsens hemsida,
stiftelsenbjorkasen.se

Trevlig sommar  
önskar din 
hyresvärd 
i Storfors!

Beställ dina underhållsfria och 
miljövänliga fönster från oss! 
Vi direktimporterar fönster, 
garageportar och ytterdörrar från 
fabrik - till bra kvalitet och låga 
priser! Du kan också anlita oss till 
ditt byggprojekt.
Öppet i butiken månd- fred 15-18.

J&M Fönster, Djupadalsgatan 9
Tel 073-926 05 43 eller 076-218 60 19 

J&M FönsterJ&M Fönster Vi har många 
nöjda kunder!
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Skärjen bjuder på ädelfiske
När Nykroppa Storfors 
Fiskevårdsförening bjöd 
in till prova-på-dag vid 
sjön Skärjen förra som-
maren blev det något av 
en succé.
- Vi blev helt överraskade 
av intresset och vi fick 
många nya medlemmar, 
säger Sven Hedlund.

Och kanske är det inte så 
konstigt att den som besökt 
området kring Skärjen åter-
kommer. Klubbens entusias-
ter lägger ner mycket tid på 
att hålla grillplatser, bryggor 
och utedass i fint skick. Kring 
den två kilometer långa sjön 
är det gott om platser för den 
som vill ställa en husbil eller 
en husvagn och i södra delen 
ligger fem båtar som vem 
som helst får hyra.

- Det är inte så vanligt att 
man kan fiska ädelfisk från 
båt, men det har blivit väldigt 
populärt, säger Sune Hörn-
quist, som är en av områdets 
nio fiskepoliser. 

Alla pengar som kommer in 
på fiskekort och båthyror går 
direkt tillbaka till medlem-
marna i form av ny fisk som 
sätts i var fjärde vecka under 
hela sommarsäsongen. Förra 
året satte man i två ton fisk. 

Sune ägnar en stor del av 
sin tid åt kontroller och inte 
minst städning tillsammans 
med Sven Hedlund. 

- De allra flesta är skötsam-
ma, men det händer att vi får 
städa efter folk och det är inte 
roligt. En och annan fuskar 
också med fiskekortet vilket 
gör oss väldigt besvikna, sä-
ger han.

Ett dagskort för fiske kostar 
bara 100 kronor och för ytter-
ligare en hundralapp kan man 
hyra en av båtarna. Numera 
kan man boka båt och köpa 
fiskekort via i-fiske, något 
som de utländska gästerna 
uppskattar.

Förra sommaren blev det 
så populärt att parkera sin 
husbil vid sjön att klubben 

var tvungen att införa lite nya 
regler.

- Tanken är ju att man ska 
stå här för att fiska, så nu 
krävs att man köper fiskekort, 
säger Sune.

Fiskevårdsföreningen är 
aktiv och har runt 500 med-
lemmar. För bara ett par 
hundralappar om året har 
klubbens medlemmar till-
gång till cirka 50 fiskevatten, 
inte minst Mögsjön och Öst-
ersjön där man satt ut 65 000 
gösyngel de senaste åren.

- Våra medlemmar har fått 
riktigt fina gösar den senaste 
tiden, säger föreningens vice 
ordförande Christian Matts-
son.

Föreningen brukar också 
arrangera trollingtävlingar, 
klubbmästerskap och vinter-
fiske, men det senaste året har 
man legat lågt på grund av 
restriktionerna gällande coro-
napandemin. 

Efter förra årets succé med 

prova-på-dag för fiskeintres-
serade kommer man dock att 
arrangera ytterligare en så-
dan utomhusdag vid Skärjen 
lördagen den 3 juli. Klockan 
10.00-14.00 bjuder klubben 
på nygrillad korv, kaffe och 
saft vid brasan. 

Besökarna får gärna ta med 
egen utrustning, men det finns 
också fiskespön att låna. Hela 
dagen bjuder föreningen se-
dan på gratis fiske i Skärjen.

Föreningen tror att det se-
naste årets uppsving har en 
hel del att göra med corona-
pandemin. Många vill kom-
ma ut i naturen och fiske är 
ett intresse där man verkligen 
kan ladda batterierna. 

- Det finns väl inget bättre 
än att tända en brasa vid en 
sjö och sätta på en panna kok-
kaffe. Ofta är det mest lugnet 
jag vill komma åt, säger Sven 
Hedlund. EVA WIKLUND

Prova-på dag vid Skärjen lörd 3 juli
Lördag den 3 juli klockan 10.00-14.00 är hela familjen 
välkommen till Skärjen, några kilometer norr om Nykroppa. 
Storfors Nykroppa fiskevårdsförening bjuder på grillad korv, 
saft och kaffe och du får gratis testa lyckan med ädelfisken. 
Information: Sven Hedlund 070-143 12 44 eller Christian 
Mattsson 073-848 23 96. 

Fiskisättning vid Skärjen i maj, Sven Hedlund visar en fin Gustavalax.  FOTO: Eva Wiklund

Vid sjön finns flera båtar att hyra.

En brasa och lite kokkaffe är 
viktigt för en bra fiskedag.
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Fågelintresserade
Naturreservat för n Badsta Camping 

har fika och glass, kanot-
uthyrning och badplats. 
Öppet varje dag kl 8- 22. 
Tel 070-683 43 33.

n Kulturcaféet i Kulturhuset, 
Centrumplan 1. Öppet 
måndag-torsdag 12-16,
fredag 12-14. 
OBS! Stängt veckorna 28-31.

n Lungsunds camping. 
Glasskiosk, café,
äventyrsgolf, badplats och 
gästbrygga. Öppet alla dagar 
12-18. www.lungsund.nu.
Tel 0736 - 21 85 27

n Lundsbergs  golfklubb 
har ett enkelt café med 
självservering och fantastisk 
utsikt. www.lundsbergsgk.com

n Pizzeria Folkets Hus
Centrumplan 1. Öppet månd-
fred 11-22, lörd -sönd 12-22,  
Tel 0550-60 006.

n Prästbäcken
Längs rv 26 vid avfarten till 
Nykroppa. Öppet alla dagar 
10-18. Tel 0590-413 88.

n Slusscaféet i Bjurbäcken 
har öppet alla dagar kl 11-
18 under juni till och med 
augusti. Kanot och roddbåt 
lånas ut. Ställplats för husbil. 
Tel  070- 464 40 94.

n Storfors Taverna
Stationsgatan 74. Öppet 
alla dagar 11-22 under 
sommaren.Tel 0550-622 43.

Fika & mat

Se fotboll

Sommarloppisar 
Pingstkyrkans second 
handbutik, Rörverksgatan 6 
i Storfors, har öppet onsdag, 
torsdag och fredag kl 13-17
samt lördag kl 12-15. 
Info: 073-52 09 745.
Handelsboden i Bjurtjärn 
(nära Bjurtjärns Gård). Öppet 
skiftande tider (mest helger), 
info: 070-456 69 65.
Hembygdsgården Berget i 
Lungsund, öppet söndagar kl 
14-16 och onsdagar kl 17-19 
under perioden 27 juni till 8 
augusti. Info: 070-249 31 93. 

på Gymfabriken
Styrka & flås

på Rönningens IP

I centrala Storfors, på Östra Industriområdet 4, 
ligger Gymfabriken. Här har Susanne Wernström 
med familj förvandlat en fabrikslokal till ett 
mycket populärt gym. Här kan man även boka 
massagebehandlingar och fransförlängning.
Öppet: Månd-torsd 9-20, fred 9-18, lörd stängt, sönd 
14-20. Taggsystem ska installeras vilket då utökar 
öppettiderna. Stängt en vecka från 25 juni till 1 juli. 
Information: Tel 070-467 32 32 eller gymfabrikens 
facebooksida.

Välkommen till 
hemmamatcher på 
Rönningens IP i sommar. 
Kiosk finns.
F8, P8 och 7-manna 
damer kommer också att 
spelas, men matcherna 
är inte fastställda än, 
liksom ett par matcher 
för U-laget. Se hemsidan: 
laget.se/Storfors-FF

A-laget,  
Div 6 östra möter:
6/6 kl 14 Bråtens IK
16/6 kl 19 KB K-skoga FF
20/6 kl 15 Filipstads FF 2
2/7 kl 19 Villastadens IF
5/9 kl 14 Woody´s FC
18/9 kl 11 Åtorps IF
2/10 kl 11 IFK Krhamn U
16/10 kl 11 Strömtorp IK

U-laget, 
Div 7 östra möter:
23/6 kl 19 IFK Ölme
29/6 kl 19 Alkvetterns IK
19/8 kl 19  Åtorps IF 2
22/8 kl 19  Granbergsdal
26/9 kl 11 Nykroppa AIK
10/10 kl 11 Norrstrands IF

P12 möter:
13/6 kl 11 IFK Ölme
24/6 kl 18 Hertzöga BK
8/8 kl 11 FBK Karlstad
29/8 kl 14  IFK Krhamn
11/9 kl 14 Skattkärrs IF
25/9 kl 14 Filipstads FF

P11 möter:
12/6 kl 11 Degerfors IF
27/6 kl 11 Åtorps IF
31/7 kl 11 Bråtens IK
28/8 kl 11 Filipstads FF

12/9 kl 11  KB K-skoga FF
26/9 kl 14 KB K-skoga FF

F11 möter:
18/6 kl 18 Rävåsens IK
1/8 kl 11 IFK Skoghall DF
7/8 kl 11 IFK Kristinehamn
29/8 kl 11 Karlskoga SK
11/9 kl 11 QBIK

Söder om Lungsund ligger 
Värmlands mest tillgängliga 
fågelsjö, Baksjön. Här finns 
parkeringsplats med utedass, 
fikabord och ett fågeltorn som 
även kan nås med rullstol eller 
barnvagn. Längre bort, längs 
en markerad promenadväg 
efter grusvägen finns ett ännu 
högre torn med utsikt över sjön. 

Omgivningen är inte så lockande 
för fika, men den som vill se 
fåglar kommer högt upp och 
kan spetsa in sig på tofsvipa, 
enkelbeckasin, ängspiplärka, 
sångsvan och knipa. Fiskgjuse, 
lärkfalk, stenfalk, jorduggla 
och nattskärra har också setts 
födosöka i reservatet. Sjön 
sänktes i mitten av 1800-talet 

genom att en kanal grävdes och 
området var uppodlat under en 
period. Trots att vatten pumpades 
bort blev markerna för sanka, 
odlingen upphörde till slut och 
Baksjön återfylldes delvis. Så 
mycket till sjö har det inte blivit, 
men under vår och höst rastar 
många fåglar i sjön som nu är 
naturreservat.



golf
Äventyrs-

njuts i Lungsund

Fika & mat

Vid Lungsundets camping finns det 
äventyrsgolf att spela. Det är lite trixigare 
och mer utmanande än vanlig minigolf och 
dessutom väldigt roligt. Här finns också en 
fin badplats, närhet till Järnsjöleden och 
Lungsunds fina kyrka. Under högsäsong har 
caféet öppet 12-18.  

Information: Tel 073-621 85 27,  
www.lungsund.nu, 

Historisk vandringVid hembygsdgården Börjes

BASTU-
Ta ett dopp från
FLOTTEN

I sjön Öjevettern ligger en flytande bastu där familjer 
och kompisgäng gärna samlas under varma 
sommarkvällar. Flotten, som byggdes av 14 unga 
grabbar i Svenska Kyrkans regi, har blivit en trivsam 
träffpunkt. 
Det var via ett EU-projekt med finansiering från Leader 
som de unga grabbarna byggde flotten tillsammans 
med sina handledare från Storfors församling.Flotten 
ligger numera förtöjd i sjön Öjevettern, i närheten av 
Mossviken, året runt. Besökare kan boka tre timmar i 

taget för en femtiolapp som swishas direkt till kyrkan 
som använder pengarna till underhåll. 
Egen ved måste tas med och att man städar efter 
sig är en självklarhet. Den som inte har egen båt kan 
exempelvis hyra kanoter av Badsta Camping.

Flotten bokas digitalt via:
boka.se/storforsbastuflotte/info
Man får boka maximalt tre timmar och helst bara ett 
tillfälle i taget. 

för alla

n I Västra Skärjen 
kan man fiska regn-
båge och man kan även 
hyra en roddbåt. Fiskekort 
köps hos Prästbäcksrasta 
tel 0590-413 88, via Badsta 
camping eller via  
www.ifiske.se.
n Storfors Nykroppa 
fiskevårdsförening
Medlemskap för ett helt år 
gäller cirka 50 fiskevatten, 
200 kr. Finns på ICA, 
Badsta Camping och via 
Christian Mattsson 073-
848 23 96.
n Lungsunds FVOF
Bengt Enghag 
070-273 30 04. 
n Ullvetterns FVOF 
Erik Karlsson 
070-342 92 90.
Säljs via ifiske.se.
n Lundsbergs FVOF
Lennart Lokind 
070-658 95 69. 
n Vilångens FVOF
Göte Melin 
070-242 62 62.
Säljs via ifiske.se.
n Alkvetterns 
Fiskeförening
Ingemar Olsson
070-626 00 84.
Säljs via ifiske.se.

Veckofiskekort 
För mete och spinnfiske 
finns ett samlingskort 
för större delen av 
Bergslagskanalen för  
200 kr. Köps på Badsta 
camping samt av Lennart 
Johansson tel 0730-
83 39 43. Lennart 
Johansson säljer även 
kort för Lungsund, 
Ullvettern och Nykroppa 
fiskevårdsområden.

Fiskeklubbar
n Storfors Flugfiskeklubb 
Storfors Flugfiskeklubb 
har två egna tjärnar där 
man sätter ut ädelfisk, 
Abbortjärn och Bergtjärn. 
Här har klubben vind-
skydd och grillplatser. 
Medlemsskap krävs.  
Tel 070-526 65 46.
n Storfors 
Sportfiskeklubb
Roland Byström 
Tel 070-288 28 83.

Fiskekort
i Storfors

Ett återkommande och mycket populärt inslag i 
aktiviteterna vid Hembygdsgården Börjes i Åsjöhyttan 
är guidad historisk vandring med Nicke Larsson. 
Under vandringen berättar Nicke Larsson historien 
om Börjes och hyttan medan teaterföreningen spelar 
upp scener ur det förgångna. I år hålls den söndagen 
4 juli cirka 12.30 efter utomhusgudstjänst och 
kyrkkaffe dit alla också är välkomna. Den historiska 
vandringen är kostnadsfri. Lördagen den 3 juli 
arrangerar hembygdsföreningen också marknad 
kl 12-16 kring hembygdsgården Börjes med olika 
aktiviteter och knallar.
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Trädgårdsparadis jubilerar

Kring den magnifika villan har makarna Wålstedt 
skapat en vacker park på 11 000 kvadratmeter.  

Öppen trädgård lördag 3/7 
och söndag 1/8 kl 12-17. 
Fri entré och fika på 
glasverandan eller i 
trädgården. Man får 
gärna skänka en slant 
till Barncancerfonden.
Villa Furuvik har även 
uthyrning av enkel stuga. 
Info: villafuruvik.se, 
tel 076-341 81 72.

Öppen trädgård

Gunnel Eriksson och Kristina Gyllenkrok besökte 
årets första öppna trädgård som hölls redan i maj. 
 FOTO: Eva Wiklund

Inga-lill och Karl-Erik Skoging låter sig inspireras 
och får idéer till den egna trädgården i Bjurtjärn. 

- Det är samma träd-
gård men i olika skep-
nad. Vi håller själva på 
i trädgården hemma 
och här bli man verk-
ligen inspirerad, säger 
Inga-Lill.

När coronapande-
min slog till flydde 
makarna Stockholm 
och bosatte sig i Karl-
Eriks barndomshem i 
Bjurtjärn.

- Vi odlar potatis och 
grönsaker och så har vi  
många kanadensiska 
rosor som tål klimatet, 
säger han.

Den här majdagen 
är besökarna över 200 
trots att vädret är lite 
bistert till en början. 
I trädgården prunkar 
den lila Lunddockan 
och Kejsarkronorna 
och de många blom-
morna sträcker sig 
mot vårsolen. Inne i 
växthuset står Gunnel 
Eriksson och Kristina 
Gyllenkrok.

- Vi är imponerade 
och lite avundsjuka, 

säger Kristina.
- Jag gillar bland-

ningen av att det är 
väldigt organiserat och 
att växterna samtidigt 
får växa lite som de 
vill, säger Gunnel.

I år har makarna 
Kerstin och Yngve 
tioårsjubileum för den 
öppna trädgården, och 
de har haft mycket 
nöje av alla besökare 
under åren.

- Vi brukar ju ha fle-
ra hundra besökare vid 
varje tillfälle. Det är 
alltid roligt att få visa 
upp det vi har så att fler 
kan få njuta av det, sä-
ger Kerstin.

För besökarna finns 
en karta att följa och 
fikaborden är i år ut-
placerade med stort 
avstånd. Det är fri en-
tré och Kerstin bjuder 
på kaffe och hembakat, 
men den som vill får 
gärna skänka en slant 
till insamlingen som i 
år går till Barncancer-
fonden.   EVA WIKLUND

Längst ner i trädgården går en vacker udde ut i Hållsjön. FOTO: Lars Larsson

Inga-lill och Karl-Erik Skoging har besökt 
trädgård Villa Furuvik många gånger.

- Vi beundrar verkligen det arbete de 
lägger ner. Här är fantastiskt vackert alla 
årstider, säger Karl-Erik som särskilt gil-
lar magnolia och rhododenron på våren.
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Forsbrogatan 2, tel 0550 – 612 40 
info@snickargardens-mobler.se 
www.snickargardensmobler.se

Köksdrömmar?
Vi hjälper 
dig gärna!

Vi har köksvisning i vårt stora visningshus med kök och möbler i två våningar varje onsdag i juli klockan 
10-14. Du kan också slå oss en signal i förväg för att boka tid för en visning på kvällstid eller under våra 

vanliga öppettider på vardagar  mellan kl 10 och 16. Välkommen att titta, känna och fundera! 

Vi bygger massiva 
träkök - men nu också 

en enklare serie. 
Välkommen in och se 

våra nyheter!

Full fart på
motorbanan

Mollie och Max med pappa Erik och lillebror 
William, tränar tillsammans med kompisen 
Vidar Simonsson och hans pappa Richard.

Banan har fått nytt slitlager 
och åkarna ser ut att trivas i 
hopp och kurvor.

Förra året öppnade Storfors Motorklubb en 
ny aktivitetsbana där man kan träna med 
cross, enduro och ATV.
- Vi fick en riktigt fin säsong med rejäl 
spridning i åldrar på de som åkte, säger 
Thomas Andersson, en av  entusiasterna 
bakom banan.

I år har klubben lagt på ett nytt slitlager med 350 
ton grusmassor.

- Vi har fått hjälp av Jordkullen och andra lokala 
entreprenörer så vi är väldigt tacksamma för det, 
säger Tomas, som gillar känslan av att kunna be-
härska något som är så kraftfullt. 

- Jag kör med skräckblandad förtjusning!
På banan kör förare i åldrarna 4 till 60 år och man 

turas om i de olika grupperna så att barnen får köra 
ensamma på banan. Mollie och Max Höök kör till-
sammans med kompisen Vidar Simonsson medan 
papporna står på sidan av banan.

- Det är jättekul att få köra på banan och känna 
farten, säger Mollie. EVA WIKLUND

Dagar för åkning: Onsdagar kl 16-20 och lördagar kl 10-
16.  Kostnad: 50 kr per åktillfälle för icke medlemmar.
Kontaktperson: Thomas Andersson 076-322 33 23.

Åkarna prisar både banan och gemenskapen i klubben. FOTO: Lars Larsson
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Vilsamt lugn vid Bjurbäckens slussar 

Följ oss gärna på 
Facebook under 
Storfors Spån & 
Foder

Funderat på att starta eget?
Ligger du i startgroparna?

STORFORS

Du kan få kostnadsfri hjälp och rådgiv-
ning från Nyföretagarcentrum i Storfors!
Rådgivare Börje Andersson guidar dig 
förbi fallgroparna och hjälper till med 
affärsplanen. Boka en personlig träff.
Kontakt: 0708- 89 87 68.

Vi önskar alla en riktigt
Trevlig sommar!

Under veckorna 27-30, 5 - 30 juli, håller 
vi kontoret i Storfors sommarstängt.

Våra övriga kontors öppettider finner du 
på www.bergslagenssparbank.se

Vårt lokala kundcenter har öppet hela 
sommaren! Du når de på 0581-880 00 

eller info@bergslagenssparbank.se

Sommartider hej hej!

Tänk på att vår 
bankapp och  

internetbanken 
alltid har öppet!

Bjurbäckens slussar lockar 
varje år mängder av besö-
kare - utan att det känns 
trångt. 

Här finns ofta båtar att 
se, ett par grillplatser, 
vandringsled längs kanal-
banken och så det välbe-
sökta caféet i den gamla 
slussvaktarstugan.
Det är andra året i rad som Lars-
Erik Wall med familj driver 
slusscaféet och nytt för i år är att 
fem kronor för varje räkmacka 
går direkt till den ideella fören-
ing som driver slussarna.

- Vi vill hjälpa till lite extra i 
år, säger han.

Liksom förra året arrenderar 
Lars-Erik caféet av kanalfören-
ingen och han hoppas på lika 
många gäster som 2020.

- Vi hade 26 500 besökare för-
ra året, och nu ser vi fram emot 
både gamla och nya ansikten, sä-
ger Lars-Erik, som sätter igång 
att baka bullar och annat kaffe-
bröd klockan fem varje morgon. 
På menyn finns också olika typer 
av smörgåsar.

Familjen kommer från Dala-
Järna och har bland annat drivit 
café vid Mustadfors under tre år 
och i bagaget finns en rad olika 
satsningar i Sverige och även ut-
omlands. 

- Jag gillar när det är fart och 
fläkt men samtidigt avslappnat 
som det verkligen blir i en sådan 
här miljö. Vi har otroligt trevliga 
gäster, säger Lars-Erik.

En försommardag i maj passar 
syskonen Adam och Maja Fresk 
på att lägga i båten i Nässundet 
och ta en tur till Bjurbäcken till-
sammans med mamma Monica 
Mörlid och Majas son Pi-Elliot. 

Monica är lyrisk.
- Jag tror vi byter bort Bohus 

Malmön mot detta. Det är så 
oerhört vacker och samtidigt lite 
norrländskt, säger hon. Adam, 
som är den enda som bor i när-
området, har hyrt en båtplats i 
Nässundet.

- Jag bor i Kristinehamn och 
har ofta båten i Vänern, men det 
här sjösystemet är mer skyddat 
och väldigt mysigt att köra i, sä-
ger han.

Även Sten och Monica Nord-
ell har hittat till Bjurbäcken un-
der försäsongen och njuter av 
solen på båtens fördäck. Paret 
har åkt från Karlskoga.

- Vi tycker om det här systemet 
för lugnet och för att det är så 
vackert. I sommar ska vi försöka 
bjuda med alla släktingar ut, sä-
ger Sten, som brukar lägga till på 
olika öar men även i Lungsund 
och Bjurbäcken.

Erika Sjöberg och Kristoffer 
Larsson strosar längs kanalen 
sonen Vincent.

- Vi har åkt från Filipstad och 
brukar vara här ibland. Jättefint 
ställe med riktigt gott fika, säger 
Erika.

Anläggningen i Bjurbäcken 
drivs av Föreningen Filipstads 
Bergslags Kanal, som har hand 
om slussning och skötsel både 
här och i Asphyttan. Föreningen 
finansierar sin verksamhet med 
bidrag från Storfors och Filip-
stads kommuner samt med andra 
bidrag. Många i föreningen gör 
ideella insatser, men pengarna 
vill ändå inte räcka till.

- Vi hyr ut husbilsplatser vilket 
ger ett tillskott, men just nu finns 
inte utrymme att öka mer där, 
säger Tomas Rund, som hoppas 

Det finns åtta husbilsplatser i Bjurbäcken 
varav sex med el. 

Lars-Erik Wall bakar bullar varje morgon 
med start klockan fem.



Vilsamt lugn vid Bjurbäckens slussar 

Att titta på när andra slussar är alltid roligt. Kanske kan man också få ge en hjälpande hand.

Bjurbäckens  
slussar
n Det var i mitten av 
1800-talet som slussarna 
vid Bjurbäcken öppnade 
och 65 kilometer vattenled 
blev tillgänglig för trafik. 
Då handlade det om 
transport av järn, men idag 
är Bjurbäcken ett omtyckt 
besöksmål där man kan 
känna historiens vingslag 
och se på förbipasserande 
båtar. Här kan man strosa i 
den vackra naturen och grilla 
vid vindskyddet nedanför 
slussarna. Det finns också 
grillar vid gästhamnen, där 
en del passar på att fika eller 
ta ett dopp från bryggan. På 
den stora gräsplanen kan 
man även slå upp ett tält för 
en natt.

Ställplatser för husbil finns i 
Bjurbäcken samt i Asphyttan. 
I Bjurbäcken finns också en 
liten gästhamn. 

Slusscaféet har öppet varje 
dag kl 11 -18, juni-augusti.  
Tel 070-464 40 94.

Slussning kl 9-16 efter 
kontakt med slussvakten på 
tel  073-957 39 75. 
Slussarna är öppna för 
båttrafik från juni till 
och med första veckan i 
september.

Flera vandringsleder utgår 
härifrån:
n Promenadstigen på 
kanalbanken leder fram 
till en fin rastplats vid 
Källsfallets nivåsluss som 
alltid står öppen. Från 
Källsfallet är det en kort 
bit att promenera längs 
asfaltsvägen fram till 
Asphyttans sluss och en liten 
badplats.

n Rövarleden går till 
Hornkullens silvergruvor eller 
Badsta Camping.

n Järnsjöleden löper 
över Lungälvsmossen till 
Lungsund och sedan vidare 
mot Hytte och Nässundet.

n Bjurbäckens bruksområde 
ligger en kilometer från 
slussarna. Här fanns 
stångjärnshammare 
och hytta. I dag finns en 
klensmedja med rötter i 
1700-talet samt en kvarn 
med kvarnstall. Den vackra 
stenbron är en sevärdhet 
med järnräcket som smiddes 
i klensmedjan.

Erika Sjöberg och Kristoffer Larsson besöker Bjurbäcken med sonen Vincent. FOTO: Eva Wiklund
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att fler vill stötta arbetet med en 
liten summa. 

Han berättar också att fören-
ingen gjorde en stor förbättring 
förra året. Då grävde man in 
ett helt nytt avlopp med mini-
reningsverk, vilket garanterar att 
besökarna har fungerande toa-
letter. Men det grävde också ett 
stort hål i kassan för föreningen. 

- Vi var tvungna att göra den 
förbättringen eftersom trycket 
på området har blivit så pass 
stort, säger han.

Under högsäsongen slussar 
man regelbundet under dagtid, 
både i Bjurbäcken och i Asphyt-
tan. Slussvakterna ser också till 
att området är välklippt och att 
kanalbanken är röjd. I området 

får man slå upp ett tält för en natt 
och man kan lägga till med båt 
i gästhamnen. På parkeringen 
finns åtta husbilsplatser med el 
och två utan el. EVA WIKLUND

Syskonen Adam och Maja Fresk med mam-
ma Monica Mörlid och Majas son Pi-Elliot. 

Det finns åtta husbilsplatser i Bjurbäcken 
varav sex med el. 

VILL DU STÖTTA FÖRENINGEN? 
Den som vill stötta kanalförening-
ens arbete för att hålla området 
öppet kan swisha en gåva till 
föreningens konto 123 232 64 86.

Monica och Sten Nordell testar nyinköpta kabin-
båten Lindström 8000 i Bergslagskanalen.
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Storfors - Kristinehamn 
Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 
08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
19.35, 21.35, 23.35, 01.35
Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35
Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Kristinehamn - Storfors 
Avgångstider (M-F): 06.10, 07.10, 08.10, 
09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
20.10, 22.10, 23.10, 01.10
Avgångstider (L): 10.10, 16.10, 18.10, 01.10
Avgångstider (S): 09.10, 15.10, 22.10

Storfors - Karlskoga 
Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 
13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.20

Storfors - Filipstad
Avgångstider (M-F): 05.30, 06.35, 07.35, 
08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35,  
18.35, 20.35, 22.35
Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35
Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35
 
Filipstad  - Storfors
Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 06.25, 
07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05,  
17.05, 17.45, 21.05
Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05
Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.05, 08.05, 11.15, 
14.05, 16.15, 17.05, 19.00

Linje 400

Res klokt 
med oss!

Linje 403

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Kristinehamns resecentrum är cirka 25 minuter, och mellan Storfors 
resecentrum och Filipstads bussterminal är cirka 30 minuter.

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Karlskoga busstation är cirka 45 minuter.

Här är tiderna för busstrafiken för dig som behöver  
resa kollektivt till och från Storfors. För kompletta  
tidtabeller besök www.varmlandstrafik.se. 

Vi håller igång trafiken för dig som behöver resa med oss. Besök vår webbplats för aktuell information om resor med kollektivtrafiken under rådande pandemi.
Håll avstånd! 

Tiderna gäller från 13 december 2020 tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.
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När drömhuset intill 
Fristjärn blev till salu 
tvekade inte familjen 
Morgansson.

- På en vecka hade 
vi bestämt oss för att 
flytta hit , säger Jenny 
som packade flyttlasset 
tillsammans med maken 
Hans, elvaåriga Arvid 
och åttaåriga Gustav.

Jenny är uppvuxen i Stor-
fors men studerade till jäg-
mästare på annan ort. Under 
en jakttur i norra Värmland 
slumpade det sig så att hon 
mötte Hans.  

Efter utbildningen köpte 
paret en gård med 45 hektar 
mark utanför det lilla sam-
hället Horred mellan Varberg 
och Borås med Kinna som 
närmaste tätort. 

Hans har jobbat som 
sprängare i egna företaget 
och Jenny jobbar på Skogs-
styrelsen som projektledare 
för ”Stoppa borrarna”.

Men även om hon lämnade 
Storfors har hon och familjen 
under alla år haft täta kon-
takter med släkt och vänner 
här och det har också blivit 
många turer till jaktmarkerna 
i norra Värmland.

- Så fick vi via Jennys bror 
veta att en kompis till oss 
skulle sälja sitt hus med det 
fantastiska läget. Det kändes 
självklart för oss att slå till, 
säger Hans, som nu har bytt 
både bostadsort och yrkes-
bana.

I samband med flytten köp-
te han den stora 
lokalen på östra 
industriområdet 
av Rostfria VA-
system. Här finns 
det gott om plats 
för hans maskiner 
och bilar och på 
sikt vill han bygga 
en fabrik för lös-
ningen AdBlue.

- Jag jobbar just 
nu med att bygga 
upp en kundkrets i det här 
området och köper in tillsat-

sen från samarbetspartner där 
vi tidigare bodde. När verk-
samheten växer ska jag starta 
egen tillverkning och för-
hoppningsvis kunna anställa 
ett par personer, säger han.

AdBlue är urealösning som 
sprutas in i efterförbrännings-
katalysatorn på dieselmotorer. 
Via en kemisk reaktion mel-
lan kväveoxiderna och urea-
lösningen reduceras mängden 
kväveoxider som släpps ut 
och det bildas istället vatten-
ånga och kväve. På så sätt 

blir en dieselmotor 
mer miljövänlig 
och idag har alla 
nya dieselmotorer 
en extra tank för 
AdBlue.

- Jag är en en-
treprenörssjäl som 
gillar utmaningar 
så det känns väl-
digt spännande 
med en helt ny 
verksamhet, säger 

Hans, som också vill använda 
delar av de stora lokalerna till 

något som gynnar Storfors.
- Jag är öppen för nästan 

vad som helst. Fabriken kom-
mer att kräva ungefär 500 
kvadratmeter, men lokalen är 
på 5000 kvadratmeter och jag 
ser bara möjligheter, skrattar 
han, och pratar om allt från 
förvaring av båtar och husbi-
lar till exempelvis en inom-
husskatepark.

Familjen flyttade vid påsk 
och barnen har hunnit gå i 
skolan ett par månader. Jenny 
berättar att allt gått väldigt 
smidigt och att barnen blivit 
väl mottagna i skolan.

- Vi stortrivs hela familjen. 
Det här är en väldigt behag-
lig storlek på samhälle, där 
man vet vilka de flesta barn 
är och där man vet vart man 
kan vända sig om något är 
galet, säger Jenny, som har 

positiva minnen från sin egen 
uppväxt.

- Alla kände alla när jag 
växte upp och för min del 
handlade fritiden mycket om 
idrott i form av fotboll och 
handboll, säger hon.

Idag ägnar familjen fritiden 
åt jakt, fiske, mountainbike 
och annat som hör skogen 
till. De tycker att Storfors er-
bjuder stor variation av akti-
viteter och har redan hunnit 
vandra upp till Lårhöjden och 
cyklat på lederna vid Stegel-
vikshöjden. 

– Det hade varit fantastiskt 
kul att få till ännu fler fina 
leder att vandra, jogga och 
cykla på. Storfors är ju allas 
samhälle och vi måste hjälpas 
åt så att det blir riktigt attrak-
tivt att bo och leva här, säger 
Jenny.  EVA WIKLUND

Drömhuset lockade till flytt  

Ett par hundra meter från familjen Morganssons hus ligger Fristjärn med grillplats och möjlighet till 
fiske.  FOTO: Eva Wiklund

Familjen köpte Rostfria VA-systems gamla fabrikslokal där Hans 
driver verksamhet. 

Drömhuset ligger i skogskan-
ten med utsikt över vattnet.

Det här är en 
väldigt behaglig 

storlek på  
samhälle där 

alla känner alla

”



Naturen kan ge chans till bättre hälsa

 

Qi Gong & soppa
Arrangeras i den fina utemiljön på 
Villa Furuvik. Inga förkunskaper 
krävs. Mitt i träningen görs paus 
för att tillsammans äta en soppa 
från trädgårdens grönsaker.  
Kostnad: 125 kr per gång.
Tider: 6 juli, 20 juli, 3 augusti, 
17 augusti kl 17.30-18.45.

Guidad vandring 
Flera gånger under sommaren 
planeras en guidad vandring med 
start vid Bjurbäcken och avslutning 
i Furuviks trädgård (med skjuts 
tillbaka). En heldag i lugnt tempo 
där deltagarna även bjuds på 
guidning på engelska, fika, lunch 
och grillning i Furuviks trädgård. 
Vandringen är cirka tolv kilometer. 
Kostnad: 1200 kr. 
Tider: Ännu inte fastlagda.

Hållsjön runt
En vandring i historiens tecken 
Hållsjön runt - med både kultur, 
vackra vyer och blomsterprakt 
Vandringen inleds med guidad 
tur genom internatområdet på 
Lundsbergs skola. Turen avslutas 
med kaffe & hembakat i vackra 
Furuviks trädgård. Tolv kilometer.
Kostnad: 150 kr.
Tid: 10 juli 9.30-15.

Skogsbad
I Japan kallas det shinrin yoku - 
skogsbad. Det handlar inte om bad 
i vanlig bemärkelse utan om att 
bada våra stressade själar i den 
balanserande skogen.
Gruppen promenerar i tystnad och 
gör längs vägen olika övningar för 
att stilla sina sinnen och uppleva 
naturen. Mellan en och fyra 
kilometer.
Kostnad: 100 kr.
Tid: 24/6 kl 9-11.

Övernattning
Övernattning kan bokas i del av 
hus med kök och två sovrum (fyra 
personer). Det finns också en 
enklare sjöstuga att tillgå vid Villa 
Furuvik. Kan kombineras med 
olika behandlingar hos Healthy 
Habits.

Information:
Karin Stenberg tel 073-639 72 75.
Hemsida: healthyhabits.nu

Karin Stenberg och Pe-
ter Niklasson har hittat 
lugn och kraft i naturen.

Nu vill de dela med sig 
till andra och bjuder in 
till vandring, paddling, 
Qi Gong och mycket an-
nat.

Det var för snart tre år se-
dan som de båda träffades. 
Idag bor de ett stenkast från 
Karins föräldrahem i Fu-
ruvik, dit hon flyttade till-
baka efter många år i Stock-
holm. Hon tog även med sig 
sitt företag, Healthy Habits, 
där hon jobbar med massage, 
akupunktur och laserbehand-
lingar.

- Jag är ju egentligen ingen 
stadsmänniska och jag hade 
längtat hem för att komma 
närmare familjen, säger Ka-
rin, som har vuxa barn kvar i 
Stockholm.

Både Peter och Karin är 
vandringsledare för Frilufts-
främjandet i Kristinehamn 
eftersom det inte finns någon 
lokalavdelning i Storfors. Pe-
ter funderar också på att ut-
bilda sig till paddlingsledare. 
Under det senaste året har 

båda jobbat hemifrån och det 
har funnits god tid att fun-
dera på hur de skulle kunna 
utveckla både friluftsintres-

set och Karins företag som 
även arrangerar friskvårds-
vandringar med skogsbad 
och mindfulnes.

- Vi har båda erfarenhet av 
att ”gå in i väggen” och vi vet 
hur bra man kan må i naturen, 
säger Peter.

Nu har paret köpt in kaja-
ker som kan hyras och man 
kan få sällskap på turen av 
Karin eller Peter om man vill 
ha guidning.

 I sommar ska de också 
testa ett antal olika typer av 
vandringspaket för att se om 
det finns intresse.

- Vi vänder oss både till 
turister och till folk i trakten 
som kanske inte vill vandra 
ensamma, säger Karin.

En av de turer hon kom-
mer att erbjuda är en guidad 
tur Hållsjön runt med start 
från Lundsberg. Man vandrar 
först genom skolområdet och 
få ta del av både historia och 
anekdoter. 

Karin, som själv har gått på 

Vandringstips - Hållsjön runt
Här viker 
man av på 
Järnsjöleden

Ackkärr

Lundsbergs 
skolområde

Rastplats vid 
Hållsjön

Peter Niklasson och Karin Stenberg ser fram emot att få guida både folk från trakten och turister på olika 
turer i sommar.   FOTO: Eva Wiklund
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Naturen kan ge chans till bättre hälsa

skolan, har mycket att berätta. 
Vandringen fortsätter sedan 

till ruinen av Ackkärrs gamla 
stångjärnssmedja från 1788. 
Gruppen går längs små grusvä-
gar upp till Lungsund där man 
kan ta ett dopp vid camping-
platsen eller väja att direkt vika 
av på Järnsjöleden ner mot 
Lundsberg igen. 

Längs leden finns en fin rast-

plats där man även kan ta ett 
dopp. Hela turen avslutas med 
fika i Furuviks vackra trädgård.

En annan vandringstur som 
de båda planerar att erbjuda i 
första hand turister via Airbnb, 
där de också hyr ut sitt boende, 
utgår ifrån Bjurbäckens slus-
sar. Vandringen går över Lung-
älvsmossen, förbi Lungsund 
och sedan ner till Furuvik. 
Längs vandringen, som blir 
tolv kilometer lång, bjuds del-
tagarna på lätt lunch, fika och 
som avslutning en grillkväll i 
Furuviks trädgård innan delta-
garna blir skjutsade tillbaka till 
Bjurbäcken.

- Före grillningen kan den 
som vill ta ett dopp vid vår 
strand eller paddla en tur med 
kajakerna, säger hon.

Under vandringen blir det 
också guidning om områden 
som passeras och berättelser 
om den svenska kulturen. 

- Våra vandringar går i lugnt 
tempo med gott om tid för pau-
ser, säger Karin, som menar att 
det är viktigt att hinna insupa 
naturen, ge tid för samtal och 
njuta av promenaden.

Paret passar också på att lyf-
ta fram de fina möjligheterna 
till cykelturer i området.

- Här i trakterna finns det 
många små grusvägar och en 
del stigar som går jättefint att 
cykla, säger Peter. 

 EVA WIKLUND

Peter och Karin har köpt in ett par kajaker för att hyra ut. I bakgrun-
den enkla, men fina, sjöstugan som kan hyras. FOTO: Lars Larsson

Peter Niklasson och Karin Stenberg ser fram emot att få guida både folk från trakten och turister på olika 
turer i sommar.   FOTO: Eva Wiklund

Vandringsleder i Storfors
Järnsjöleden
Järnsjöleden är Storfors nyaste led som stod klar 2020. Den 
sträcker sig från Bjurbäckens slussar, över Lungälvsmossen, 
längs sjön Storlungen, passerar Lungsund och Lundsberg och 
fortsätter att slingra sig ända ner till Hytte och Norsbäcks kanal 
där Järnleden startar. Leden löper sjönära eller med utsikt över 
sjöar på många ställen. På vackra Lungsälvsmossen går du på 
två kilometer spång. Hela leden är 28 kilometer och följer den väg 
som järnet forslades över vattnet på 1800-talet. Längs leden finns 
informationstavlor där man också kan titta på korta filmer med sin 
mobiltelefon.

Rövarleden 
Leden börjar vid Badsta 
Camping och löper fram 
till Bjurbäcken på stigar 
och grusvägar. Efter 
några kilometer kan 
man göra en avstickare 
till badplatsen 
Jordkullen innan det 
efter någon kilometer 
på grusväg bär av 
uppför berget. Från Bockafallshöjden, där man gärna slår sig ner 
för fika på flata hällar, har man milsvid utsikt över Storfors. En bit 
efter höjden når man en lägerplats med vindskydd och ytterligare 
en bit ner ligger Rövarkulorna där klippformationer bildat flera 
grottor. Leden passerar Bruksområdet i Bjurbäcken och når efter 
14 kilometer Bjurbäckens slussar. 

Lårhöjdsleden
En slinga som löper över bergsknallarna öster om Badsta Camping. 
Lårhöjdsstugan, som ligger på toppen av Lårhöjden, står öppen 
året om och där kan man även rulla ut liggunderlaget och sova 
över. En fin avstickare är att gå en dryg kiliometer från stugan 
ner till Hättsjön (på Åsjöleden). Där finns möjlighet att grilla och 
ett fikabord. Man kan naturligtvis gå samma väg tillbaka genom 
skogen efter avstickaren eller så använder man grusvägar för att 
ansluta till Lårhöjdsleden en bit längre ner.

Åsjöleden 
Leden löper mellan Lårhöjdsstugan och Lunnedet. Den går sjönära 
och passerar hela åtta sjöar eller tjärnar med möjlighet till bad i 
Trettondetjärnen. Leden går också över flera höjder med vacker 
utsikt. Hela leden är 26 kilometer och det finns även en avstickare 
som går från Plompen till Hembygdsgården Börjes i Åsjöhyttan. 
Leden kan vara dåligt röjd och märkt i början av sommaren, men 
det finns planer på att rusta upp den.

Kanalpromenad 
Med utgångspunkt från Bjurbäckens slussar finns en lättvandrad 
led längs kanalbanken. Efter två och en halv kilometer når man 
Källsfallets sluss och den som vill ta sig vidare fram till Asphyttans 
sluss kan promenera en dryg kilometer efter landsvägen med 
utsikt över sjö och ängar. Badplats finns vid Asphyttan.

Vandringskarta finns att hämta i Storfors kommunhus.

Bockafallshöjden.

Lungälvsmossen.  FOTO: Lars Larsson



Lu
ng

su
nd

Jä
rnsjö

led
en

Rö
va

rle
de

n 
fo

rt
sä

tte
r t

ill
 S

ilv
er

-
gr

uv
or

na
 i 

N
yk

ro
pp

a.
 D

är
ifr

ån
 

ka
n 

m
an

 fo
rt

sä
tta

 p
å 

Si
lv

er
le

de
n.

M
as

m
äs

ta
rle

de
n

cy
ke

lle
d

W
C



D
är

 Jä
rn

sj
öl

ed
en

 s
lu

ta
r i

 H
yt

te
 k

an
 m

an
 

fo
rt

sä
tta

 p
å 

Jä
rn

le
de

n 
än

da
 n

er
 ti

ll 
Kr

is
tin

eh
am

n.

Jä
rn

sj
öl

ed
en

Jä
rn

led
en

Järnsjöleden

Ås
jö

le
de

n 
fo

rt
sä

tte
r t

ill
  

Lu
nn

ed
et

s 
ca

m
pi

ng
. D

är
ifr

ån
 fi

nn
s 

en
 v

an
dr

in
gs

le
d 

til
l K

ar
ls

ko
ga

.

Av
st

ån
d

H
el

a 
Jä

rn
sj

öl
ed

en
 2

8 
km

Bj
ur

bä
ck

en
 - 

Lu
ng

su
nd

 9
,5

 k
m

 
Lu

ng
su

nd
 - 

Lu
nd

sb
er

g 
4,

5 
km

 
Lu

nd
sb

er
g 

- K
le

nn
or

et
 7

,5
 k

m
Kl

en
or

et
 - 

H
yt

te
 3

,5
 k

m
H

yt
te

 - 
le

de
ns

 s
lu

t 3
 k

m
Bj

ur
bä

ck
en

 - 
Ba

ds
ta

 C
am

pi
ng

 1
4 

km
Ba

ds
ta

 C
am

pi
ng

 - 
Lå

rh
öj

ds
st

ug
an

 4
 k

m
Lå

rh
öj

ds
le

de
n 

ru
nt

 1
3 

km
Lu

ng
su

nd
 - 

Ba
ds

ta
 C

am
pi

ng
 8

 k
m

Lå
rh

öj
de

n 
- A

lk
ve

tte
rn

 2
3 

km

W
C

B
ra

 s
ta

rt
pl

at
se

r f
ör

 J
är

ns
jö

le
de

n
Bj

ur
bä

ck
en

s 
sl

us
sa

r
Lu

ng
su

nd
 v

id
 b

ad
pl

at
se

n
Fu

ru
vi

k
G

ol
fb

an
an

 (a
ns

lu
ta

nd
e 

st
ig

 fi
nn

s)
Kl

en
no

re
t

H
yt

te



22 I frêske lufta nr 3 l  2021 Sommartidning  för Storfors kommun

Bergslagens Begravningsbyrå

  Djupadalsgatan 12, Storfors  Tel. 0550-61006  Hemsida: www.bergslagensbegravningsbyra.se

Anna Thörnqvist

Sommartider via telefon och för tidsbokning:
Måndag - onsdag kl 10-16 (lunch 12-13),

Vi nås alltid på mail:  
info@bergslagensbegravningsbyra.se
Vi ombesörjer kondoleanser.
Jour dygnet runt vid dödsfall.

Leif håller lederna i gott skick
Säsongen 2021 har Leif 
Aho tagit på sig helhets-
ansvaret för Storfors 
vandringsleder.

- Jag trivs verkligen 
med att få jobba ute i 
naturen, säger han.

Och det är inte bara på ar-
betstid han gärna ger sig ut 
i det fria. På lediga stunder 
åker han ofta till någon sjö el-
ler grillplats tillsammans med 
hustrun Malin Aho och bar-
nen Ebba, Meimi och Oliver.

- Vi gillar att fiska, grilla 
och att plocka svamp. Det är 
alltid härligt att vara i skogen, 
säger Leif som haft den som 
sin arbetsplats under de se-
naste 15 åren. 

Han har sysslat med gall-
ring, röjning, trädplantering 
och trädfällning och nyligen 
tog han steget att starta egen 
firma.

- Det känns väldigt roligt 
och spännande att få vara sin 
egen, jag gillar ha det tyst 
omkring mig, säger han.

God hjälp i företagsstarten 
har han fått av Börje Anders-
son på Nyföretagarcentrum.

- Jag har fått goda råd och 
hjälp så att det blir rätt med 
skatter och så från början, sä-
ger Leif, som nu erbjuder allt 
från trädfällning och gallring 
till röjning av sly - både åt 
företag och åt privatpersoner.

Och i sommar går en del av 
arbetstiden åt till att ge alla 
vandrare i Storfors fina förut-
sättningar.

- Jag tycker att en led ska 
vara ganska brett röjd, så att 
det känns ljust och enkelt att 
gå, säger han.

Storfors har tre leder som 
kommer att röjas och ses över 
tre gånger i sin helhelt under 

sommaren; Järnsjöleden, Rö-
varleden och Lårhöjdsleden.

Nästa led på tur att få en 

uppsnyggning är Åsjöleden 
som löper mellan Lårhöjden 
och Lunnedet.  EVA WIKLUND

Leif Aho ser till så att vandringlederna är i gott skick under som-
maren.  FOTO: Eva Wiklund

 Healthy Habits erbjuder även:
l Guidade vandringar
l Qigong-träning i trädgården på Villa Furuvik
l Meditativa kortare skogsvandringar/ skogsbad
l Två kajaker att hyra för paddling i närområdet

Klassisk massage – Kinesisk akupunktur – Medicinsk laser – Mental träning
Med tjugo års erfarenhet guidar jag dig gärna mot en bättre hälsa.

Healthy Habits, Karin Stenberg, Lundsberg, Villa Furuvik 
Tel 073-639 7275 eller healthyhabits.nu

Ditt naturliga val för behandling av spänning och smärta i muskler och leder, liksom andra stressrelaterade sjukdomar



I frêske lufta nr 3 l 2021 Sommartidning  för Storfors kommun 23

HORNKULLENS
SILVERGRUVOR

Rövar-
kulorna

BJURBÄCKENS
SLUSSAR

TC

Mögsjön

Stora 
Hättsjön

Rv 26

STORFORS

237

Östersjön

ASPHYTTANS 
SLUSS

Rövarleden

Storlungen

Åsjön

Åsjöleden

LUNDSBERGS 
SKOLA

Lungälvs-
mossen

Ullvettern

Öjevettern
Hållsjön

Hyttsjön

NÄSSUNDET

LUNGSUND

LUNNEDET

Åsjöleden

FURUVIK

PRÄST-
BÄCKEN

BADSTA CAMPING

Bjurbäckens 
bruksområde

Cykel - och vandringsled

Från Hytte (Nässundet) 
löper Järnleden söderut 
till Kristinehamn.

Från Lunnedet går vandrings-
led in till Karlskoga

Rövarleden

Järnsjöleden

Järnsjöleden

Hembygdsgård

Vandringsleder

Hättälvens 
utlopp

Vägar

Bocka-
fallshöjden

Lundsbergs 
golfbana

Rv 26

Bastuflotte

KYRKSTEN

Storfors 
motorbana

Rönningen
IP

Lårhöjdsleden

Vandringsleder, 
service och 
badplatser   
i Storfors
Alla vandringsleder har orange markering 
på stolpar eller runt träd.Vandrings- 
och cykelleden från Badsta Camping, 
genom Storfors centrum och över 
Masmästarmossen till Lungsund har gul 
markering runt stolpar. 

Järnsjöleden
Kummelhöjden

Järnsjöleden
Lungälvsmossen



Hyr kanot, stuga, 
båt & utrustning
På Badsta Camping kan man 
hyra kanot, tält och annan 
utrustning. Man kan även få 
hjälp med kartor och skjuts till 
olika startplatser. 
Det finns en rad olika 
kanotleder i systemet och 
ett tiotal lägerplatser som 
kan användas av vem som 
helst. Tips på olika turer 
ser du längst ner på sidan. 
På campingen finns också 
boende i stugor, gästkök och 
duschanläggning. Båt med 4 
hk motor finns också att hyra. 
Fiskekort för Skärjen, större 
delen av Bergslagskanalen 
och Nykroppa Storfors 
fiskevårdsförening säljs.
Information: 070-683 43 33, 
www.badsta.se

Kanalturen  
En avslappnad tur som tar dig 
igenom mysiga sjöar och kanaler 
med möjligheter att stanna till 
vid fina badplatser, slå läger 
och grilla. Du slussas genom 
Bjurbäckens- och Asphyttans 
kanaler. Tre dagar.

Svartälven 
Här finns omväxlande natur, fina 
lägerplatser och kombinationen av 
både älv och sjö. Bra fiskevatten och 
även chanser att se bl a kungsörn 
och lom. Tre eller sju dagar.  

Älvsjöhyttan  
Mellan Älvsjöhyttan och Lesjöfors 
är det så nära vildmark som man 
kan komma i det här området. 
Gott om både bäver, älg och 
rådjur. Här finns även lom, 
fiskgjuse och häger samt gott om 
fisk.
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Nostalgi med hyrda kanoter i Storfors 

Riddarön i Östersjön har bryg-
ga, grillplats och vindskydd.

Hon jobbade på Vargbro-
skolan mellan 2005 och 
2018, men det var först 
2015 som Anneli Bergdahl 
valde att flytta till Storfors.

- Jag och min sambo hit-
tade ett hus i Viggeby, vid 
Nässundet. Det ligger helt 
perfekt med tio minuter till 
Storfors och tio minuter 
till Kristinehamn, säger 
hon.

Med skogen på nära håll och 
bara 500 meter till vattnet har 
hon upptäckt att det passar hen-
ne perfekt.

- Jag visste faktiskt inte att 
jag ville bo på landet, men jag 
älskar lugnet och att man kan 
öppna dörren och gå ut utan folk 
precis inpå. Vi har ju grannar, 
men inte så tätt inpå, och det 
är ju inte långt att åka om man 
vill ha mer fart, säger Anneli, 
som pendlat till sitt nya jobb på 
Svenska Fotbollförbundet i ett 
par år. Det senaste året har hon, 
precis som många andra, jobbat 
mycket hemifrån.

- När jag åkte ofta till Stock-
holm och bodde på hotell var 
det en speciell känsla att få 
komma hem till Storfors. När 
jag svängde av 26:an började 
hjärtat bulta och den där sköna 
känslan infann sig, skrattar hon.

- Det finns så mycket poten-
tial här, men vi blir lätt hem-
mablinda. När vi har folk på 
besök från Stockholm är de 
helt lyriska över hur fint det är, 
säger Anneli, som är glad över 
Storfors fina vandringsleder och 
över alla små vägar som finns 
att cykla på. Nybyggda Järnsjö-
leden går dessutom bara några 
hundra meter från huset.

- Det är lättillgängligt att 

komma ut i naturen här, säger 
Anneli, som gillar att testa nya 
saker. Hoppa fallskärm har hon 
redan klarat av, men en fin dag i 
maj var det dags att testa kajak 
för första gången.

Efter lite instruktion går det 
relativt smidigt att glida ner i 
kajaken och väl på plats gillar 
hon känslan.

- Vilken fart. Det är ju mycket 
stabilare än jag hade trott, säger 
hon och ger sig av mot Varg-
bron. Sambon Olle Rodéhn 
paddlar istället kanadensare till-
sammans med ”kanotkungen” 
Leif Persson, som äger Badsta 
camping och kanotcentral. Han 
har hjälpt många nybörjare 
igång och tycker att Olle klarar 
sig fint.

- Det här är riktigt nostalgi 
för mig. Jag var 8-9 år när vi 
flyttade till Storfors och då var 

jag väldigt pollenallergisk. Sjön 
blev en tillflyktsort för mig och 
nu kommer jag ihåg hur mysigt 
det var att glida ut på sjön, säger 
Olle.

Som kultur- och fritidschef 
har han ansvar för förenings-
kontakterna i Storfors och han 
är glad över det breda utbudet. 
Här finns allt från hundklubb 
och golfklubb till fotbollsför-
eningen, skytteföreningar och 
Storfors bordtennisklubb som 
inte längre jagar SM-medaljer 
men som bedriver träning och 
tävling på lite lägre nivå.

- Vi har engagerade fören-
ingsmänniskor i Storfors och 
vi behöver ännu fler eftersom 
det finns ett stort intresse bland 
våra ungdomar och barn. Om 
Idrottsalliansens projekt med 
en hall för golf, skytte, padel, 
pickeball och e-sport byggs som 

Från Badsta Camping och badplats kan man ge sig direkt ut i det sex mil långga sjösystemet med kanaler, sjöar, åar och öar.  FOTO: MIchael Johansson

Hättälvens utlopp bjuder på 
naturens egen bubbelpool.

Alkvetterns badpats i sjösys-
temet Bergslagskanalen.

Jordkullens badplats.

Vid Hättsjön som ligger efter 
Åsjöleden finns en rastplats. 
Hit kan man också få kanoter 
transporterade.  FOTO: Leif Persson
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Nostalgi med hyrda kanoter i Storfors 

Trots pandemin hade Bad-
sta Camping en bra som-
mar förra sommaren.

Kanotgrupperna från 
Tyskland uteblev, men 
svenska turister var desto 
mer intresserade av cam-
pingen och stugorna.

- Jag är nöjd med förra året 
trots allt. En del gäster återkom 
faktiskt flera gånger under sä-
songen och för en del var det 
första gången de hittade hit, sä-
ger Leif Persson som äger Bad-
sta camping och kanotcentral.

Han berättar om flera gäster 
som gett sig ut i Sverige med 
husbil för första gångern.

- Jag hade några par här som 
brukar åka söderut, men när det 
inte gick åkte de runt i Sverige 
istället. Jag tror att de fick blo-
dad tand av allt fint de upptäck-
te, säger han.

Ett annat par stannade några 
extra dagar och berättade att de 
fick ro i själen.

- En morgon klev kvinnan i 
familjen ut och ropade till hela 
campingen att hon var i harmoni 
med träden och fåglarna. Det 
är härligt när folk njuter av den 
svenska naturen, säger Leif.

Campingen ligger idylliskt in-

till Mögsjön och stämningen är 
avslappnad. Enkelhet och gemyt 
tycks vara Leif motto.

- Jag har några säsongscampa-
re och vi blir nästan som en liten 
familj, säger han.

Ett stenkast från campingen 
ligger badplatsen med bryggor 
och enkel grillplats.

Leif stora passion är kanoting 
och efter många år i branschen 
har han en gedigen kunskap om 
olika sjösystem. Sedan 1994 har 
han ägnat varje sommarsäsong 
åt att förse turister med både 
kartor, utrustning och skjuts till 
olika paddelvatten i närområdet. 
Han känner de flesta kobbar och 
skär i systemet och njuter gärna 
själv på vattnet. 

- Att få glida fram i en kanot 
helt ljudlöst är som en drog, det 
finns inget bättre, säger han.

Campinggården Badsta är na-
vet när det gäller utkörning av 
kanoter och skjuts av besökare 
till kanotleder eller vandrings-
leder. Gården är också en liten 
oas för vandrare som gärna tar 
en paus under tak på den stora 
altanen. Här finns en enkel ser-
vering öppen alla dagar 08.00- 
22.00 fram till den 22 augusti. 
 EVA WIKLUND

Leif Persson driver Badsta Camping och kanotcentral.  FOTO: Eva Wiklund

planerat blir det ytterligare 
ett lyft, säger han.

Olle är själv engagerad 
i Motorklubben, men efter 
provturen med kanadensare 
är han övertygad om att som-
maren kommer att innehålla 
en hel del aktiviteter på vat-

ten också.
- Det här var en go käns-

la. Det är verkligen lätt att 
glömma bort hur fint vi har 
det i Storfors och hur enkelt 
det faktiskt är att ta sig ut på 
sjön, säger han. EVA WIKLUND

Från Badsta Camping och badplats kan man ge sig direkt ut i det sex mil långga sjösystemet med kanaler, sjöar, åar och öar.  FOTO: MIchael Johansson

Det blir en mycket lyckad provtur för Anneli Bergdahl och Olle 
Rodéhn som får instruktion av Leif Persson.  FOTO: Eva Wiklund

Kanotkungen bjuder på tips

Vildmarksturen
Genom lugnet och tystnaden 
tar du dig fram genom sjöar, 
älvar och kanaler. Här har du 
chans att få uppleva djurlivet, 
där det både kan finnas björn, 
älg och varg på nära håll. Sju 
dagar.

Expeditionen
En tur där krafterna sätts på prov. 
Du paddlar genom sjöar, älvar och 
handgrävda kanaler. Vattnen rinner 
både motströms och medströms. 
Här finns ett rikt fågelliv med lom, 
fiskgjusar, häger och även kungsör-
nar. Kanotvagn behövs.

Vetternsjöturen 
Perfekt för den fiskeintresse-
rade eller för dig som bara vill 
ta det lugnt med sol och bad 
under fem dagar i flera sjöar.

Älgsjöarna
Stora och lilla Älgsjön med en liten ka-
nal emellan är ett paradis i miniatyr. 
lagom för en övernattning. Här finns 
öar att campa på och Stora Älgsjön 
är numera ett naturreservat. Det 
vackra landskapet i kombination med 
tystnaden ger området en ovanlig vild-
marksprägel. Här kan man se storlom, 
fiskgjuse och fisktärna
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Öppet alla dagar 9-20
Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

Grillsäsongen
ICA NÄRA i Storfors
Välkommen till

Allt för grillningen  
och för utflykten 
hittar ni hos oss.  

Välkomna önskar Magnus  
med personal!

Baguetter

2 st 25 kr

Digestivekex

10 kr

Kryddkorvar
2 paket 

 för 69 kr

är här!

Ica 400 gr

400 gr
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Rusning till Storfors för nya kök
Öppen visning
Onsdagar i juli; 7/7, 14/7, 
21/7, 28/7 kl 10-14  
Forsbrogatan 2 i Storfors.
Info: 0550 – 612 40.
snickargardensmobler.se

När familjeföretaget Snick-
argården slog upp portarna 
till sin nya köksutställning 
var intresset stort.

- Vi blev lite ställda, för 
vi hade inte väntat oss den 
anstormningen, säger Hen-
rik Holmberg, som driver 
familjeföretaget tillsam-
mans med pappa Dan och 
sonen Erik.

På bottenvåningen i det stora 
rosa utställningshuset finns 
köksutställningen i halva huset. 
Andra halvan rymmer möbler 
liksom även andra våningen.

- Det känns väldigt roligt att 
få visa upp det som vi kan sticka 
ut med – kvalitet och möjlig-
heten att få sitt kök precis som 
man vill ha det. Vi bygger kök 
i massivt, formstabilt trä som 
håller en livstid. Dessutom är 
det klimatsmart och innehåller 
inga farliga lösningsämnen, sä-
ger Henrik.

På senaste tiden har man ny-
anställt snickare och just nu sö-
ker man även efter någon som 
vill hjälpa till med köksmontage 
och någon som vill ta över för-
säljning, ritning och administra-
tion efter Dan, som gärna vill gå 
i pension.

- Vi behöver någon som brin-
ner för kundkontakter och som 
är villig att läras upp, säger han.

Precis som förra sommaren 
har man öppen visning varje 
onsdag i juli.

-Vi har förstått att folk har tid 
och lust att fundera över sina 
kök under semestern, säger Dan.

EVA WIKLUND Dan Holmberg bland stommar i massivt trä.

Henrik Holmberg i företagets köksutställning.  FOTO: Eva Wiklund

A L L T J Ä N S T

TE:sVänd dig 
med för-
troende till 
mig när det 
gäller; 
trädgårdsarbeten, röjning 
trädfällning, jordfräsning 
med mera!

TE:s Alltjänst, Bjurbäcken, Thomas Eriksson     
 Tel 070-315 27 14    E-post: thomase393@gmail.com

Boka mig för trädfällning, slyröjning, 
gallring, plantering, gräsröjning, 
avancerad fällning samt bortforsling.

50 procent 
rutavdrag för 
privatpersoner. 
 
Motorsågskort 
A, B, C, D samt 
ESA. Ansvars-
försäkring och 
f-skatt.

Varmt välkomna till idylliska Lungsund. 

På anläggningen �nns camping, stugor och rum, 
badplats, äventyrsgolf, gästhamn, café och 
glasskiosk. I närheten �nns även golfbana, 

Bjurbäckens slussar, bastu�otte och �era �na 
vandringsleder.

Vi ses i sommar!

.
CAMPING - STUGOR - VANDRARHEM - CAFÉ

lungsund.nu  info@lungsund.nu  0736-21 85 27
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 S  O  M  M  A  R  M  U  S  I  K    P  Å    L  U  N  D  S  B  E  R  G 

Välkommen till Sommarmusik på Lundsberg 
3-10 juli 2021 i Lundsbergs kyrka 

Konserter med artister från när och fjärran live (obligatorisk platsreservation) & livestream 
Konst- och konsthantverksutställning - i år endast online 

Deltag i online projektet MÅLA TILL MUSIK 
 
 

 
Program 

 
Lördag 3 juli 19.00 INVIGNINGSKONSERT – INAUGURATION CONCERT  

M.K. Jacobson Picasso, sopran; A. Tarnowski, violin; S.Merazzi, trumpet;  
A. Gustavsson, trombon; I. Klotina, piano; M. Merazzi-Jacobson, piano 

Söndag 4 juli 19.00 INSPIRATION OF NORDIC VIOLIN 
Duo Kvasir: T. Ziberta-Ijaba, violin; T. Ostrovskis, piano 

Måndag 5 juli 19.00 ORGELAFTON – ORGAN EVENING  
J. Larsson 

Tisdag 6 juli 19.00 PIANOAFTON TILL MINNET AV WILHELM STENHAMMAR 
PIANO EVENING IN MEMORY OF WILHELM STENHAMMAR  
I. Klotina 

         Onsdag 7 juli 19.00 ASTOR PIAZZOLLA 100 ÅR – 100 YEARS 
Duo Rydén & Řehák: M. Řehák, dragspel/accordion; J.Rydén, cello 

        Torsdag 8 juli 11.00 MATINÉE: ÖVER GRÄNSERNA – CROSSING THE BORDERS 
M. Řehák, dragspel/accordion 

Fredag 9 juli 19.00 CELLO & PIANO  
J. Ryden, cello; M. Merazzi-Jacobson, piano 

Lördag 10 juli 19.00 AVSLUTNINGSKONSERT – CLOSING CONCERT 
M.K. Jacobson Picasso, sopran; A.Tarnowski, violin; A. Evenhuis, flöjt/flute;  
S. Merazzi, trumpet; J. Rydén, cello; A. Gustavsson, gitarr/guitar;  
M. Adell, voc & gitarr/guitar; M. Řehák, dragspel/accordion;  
M. Merazzi-Jacobson, piano 

 
 
 

 
Konsertprogram och information om online utställningen offentliggörs i juni månad  

www.storforsforeningarna.se/sommarmusik-lundsberg 
Pga Covid-19 är den tillåtna publiken begränsad till 50 personer. Konserterna kan även följas som livestream.  

Platsreservation, information och eventuella sista-minuten-ändringar på hemsidan. 
Frivillig entré. Swish 123 296 87 82 

 
Livestream Michael Johansson, OnlineTogether.se  

Evenemanget organiseras av föreningen Sommarmusik på Lundsberg 
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Musikaliska succéveckan åter
När arrangörerna sum-
merade 2019 års Kam-
marmusikvecka i Lunds-
berg så var det med ett 
leende på läpparna.

Försöket hade blivit en 
besökssuccé.

- Pandemin kom emel-
lan förra året, men nu är 
vi tillbaka med ett nytt 
program den 3-10 juli, 
säger Karin Merazzi-
Jacobson, ordförande för 
den förening som driver 
musikveckan.

Ganska snart efter den för-
sta musikveckan, som inne-
höll hela åtta konserter av hög 
klass, startades den ideella 
föreningen Sommarmusik på 
Lundsberg.

- Vi som har engagerat oss 
är alla ”hemvändare” som har 
rötter i Storfors och vill göra 
något speciellt för bygden, 
säger Karin. 

I styrelsen sitter förutom 
Karin även Gunilla Thor, 

Maria Jacobson Picasso, Ma-
rianne Rosander och Lena 
Mauler-Strandberg.

I år bjuder föreningen på ett 
digert program och det är pre-
cis som förra gången frivillig 
entré. 50 personer kan boka 
plats till varje konsert (enligt 
folkhälsomyndighetens rikt-
linjer just nu) och övriga får 
se konserterna livestreamade.

Pandemin tvingar fören-
ingen att skjuta upp både 
visafton och allsång liksom 
utställningen till 2022. 

- Men vi har ett nytt inslag 
där alla som ser konserterna 
i kyrkan eller via dator eller 
mobil kan måla till musiken 
och skicka in sina alster till 
en digital utställning. Det 
skall bli spännande att se, sä-
ger hon.

Till årets konsert återvän-
der några av musikerna, från 
olika delar av världen, men 
fem nya musiker står också 
på programmet. Publiken får 
möta Artur Tarnowski från 
Polen på violin. Duon Kvasir 

från Lettland kommer med 
Tereze Ziberta-Ijaba på violin 
och Toms Ostrovskis på pia-
no. Dragspelsmusikern Milan 
Řehák från Tjeckien ger en 
konsert med Duo Rydén & 
Rehak samt ett soloprogram.

Orgelkonsert blir det med 
Johnny Larsson som är född 
1983 och började spela piano 
redan som tioåring. Ett par år 
senare började han även med 
orgel. Idag är han organist i 
Filipstads församling och stu-
derar på Masterprogrammet i 
orgel på Göteborgs Universi-
tet.

- Förra gången blev re-
sponsen över förväntan och 
vi  hoppas på en nöjd publik 
även i år. Det känns roligt att 
så många musiker i olika åld-
rar vill gästa oss, säger Karin 
Merazzi-Jacobson, som job-
bat hårt för att hitta olika ty-
per av bidrag för att kunna ge 
artisterna reseersättning och 
gage. EVA WIKLUND

Karin Merazzi-Jacobson vid förra musikveckans avslutning i 
Lundsbergs kyrka.  FOTO: Lars Larsson

Milan Řehák, dragspel. 
FOTO: Václav Pruner

Arvid Gustavsson. 
FOTO: Karin Merazzi -Jacobsoni

Duo Kvasir: Terēze Zīberte-Ijaba, 
violin och Toms Ostrovskis, 
piano. FOTO: Janis Porietis

Artur Tarnowski, violin.  
 FOTO: Marek Janiak

Johannes Rydén, cello, Max Meraz-
zi-Jacobson, piano

Inese Klotina, piano 
FOTO:  Nicklas Gustavsson

Duo Rydén & Rehak: Johannes Rydén, cello; Milan 
Řehák, dragspel. FOTO: Ebba Broström

Max Merazzi-Jacob-
son, piano. 

FOTO: Sabine Brunner

Silvio Merazzi, trumpet. 
FOTO: Sven-Erik Thor

Maria Jacobson 
Picasso (sopran). 

FOTO: Iolanda Delogu Enoty

Anouchka Evenhuis, 
flöjt.  FOTO: Joy Graf

Johnny Larsson, orgel. 
FOTO: Johnny Larsson

FOTO: Karin Merazzi-Jacobsson
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Team för 
ditt behov.

Covid-19 - Så kan vi hjälpas åt att 
skydda varandra!
Det är mycket du kan göra för att minska 
risken att covid-19 sprids. Stanna 
hemma även om du bara känner dig lite 
sjuk. Tvätta händerna ofta. Håll avstånd 
och undvik platser med många 
människor. Om du ska resa, välj eget 
färdmedel eller gemensamt färdmedel 
där du kan boka plats.

Tidsbokning eller rådgivning 
När du behöver komma i kontakt med 
oss för tidsbokning eller rådgivning 
ringer du in och bokar en tid för att 
bli uppringd. Det innebär att du inte 
behöver sitta i telefonkö. 
Telefon: 010-836 57 02. Telefontid: 
Helgfri vardag klockan 7.45–09.30. 
Kom ihåg att acceptera föreslagen tid 
genom att trycka 1. Du blir sedan 
uppringd. Det står ”Inget uppring-
nings-ID” när vi ringer dig.

Välkommen till Vårdcentralen Storfors!

Samtalsmottagning 
KBT terapeut och kurator: 
010-831 88 45.
Projekt Nyckeln: 010-831 88 45.

Laboratoriet – boka tid för besök 
Telefontid: måndag–fredag klockan 
11.00–11.30. 
Telefon: 010-836 57 25. 

Barnavårdscentral
Telefontider: Onsdag klockan:  
8.30–9. Torsdag klockan: 13–13.30 
BVC-sköterska: 010-836 57 14 
BVC-sköterska: 010-836 57 08

Barnmorskemottagning 
Telefontid måndag och torsdag 
klockan 08.30–09.00.
Telefon, barnmorska: 
010-836 57 04. 

Enhetschef vårdcentralen 
Kerstin Karlsten, 
telefon 010-831 88 35.

Här finns vi
Vårdcentralen hittar du i Hälsans 
Hus på Hammargatan 3 i centrala 
Storfors.

Så här kan du kontakta oss via telefon. E-tjänster via 1177.se. 
OBS! endast nedanstående 010-nummer gäller numera.

På vårdcentralen arbetar olika yrkesgrupper till-
sammans för att du som patient ska få den vård du 
behöver. Det är ofta distriktssköterskan som är din 
första kontakt. Tidigare fick du som patient först möta 
en läkare på vårdcentralen för att i nästa steg träffa till 
exempel en fysioterapeut eller kurator. Nu gör vi det 
enklare och du får träffa den yrkesgrupp som är mest 
lämpad efter ditt medicinska behov. Exempelvis görs 
vissa blodtryck- och diabeteskontroller av sjuksköter-
skan istället för läkaren. Du kontaktar oss som vanligt.

Tel: 076 027 70 30  E-post: hans@karppinen.se
Hemsida: www.karppinen.se

Bygga nytt eller bygga ut?
HK Arkitektur i Storfors 
kan hjälpa dig med 
ritningar, bygg-
lovshandlingar, 
A- projektering, 
3D-visualisering och mycket mera.

Pizzeria
Folkets Hus
PIZZA l KEBAB l SALLAD l GRILL
Öppet månd-fred 11-22, lörd-sönd 12-22

Centrumplan 1, Storfors, Tel 0550-600 06

DAGENS LUNCH månd-fred kl 11-14
Pizza, kebab, husmanskost (två rätter), sallader
Gratis hemleverans vid beställning av minst två portioner.

HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16, tel  0550-615 45

ERBJUDANDEN 
HITTAR NI PÅ 

ELON.SE

För öppettider under 
sommaren ring oss på 

tel 0550-615 45. 
Välkommen!

Vi har öppet onsdagar och torsdagar 
kl 15-18 i juli.  

 
Tel 0550-615 45. Välkommen!
ERBJUDANDEN HITTAR NI PÅ 

ELON.SE

HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16  0550-615 45 www.elon.se

• T R E V L I G  S O M M A R !  •

HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16  0550-615 45 www.elon.se

• T R E V L I G  S O M M A R !  •



Övernatta
Lungsund camping  
och vandrarhem
Vandrahem, camping, 
stugor
Info: 0736-21 85 27.

Badsta Camping
Campingplats och stugor
Info: 070-683 43 33.

Bo på lantgård i 
Lungsund
Info: 0550-700 26,
0730-565 630.

Villa Furuvik, Lundsberg
Uthyrning av liten stuga i 
vid sjökanten. 
Info: 0730-81 02 72.

Lägenhet i Lundsberg
4-5 bäddar i två sovrum 
med kök & vardagsrum. 
Info: 073-639 72 75.

Bergsmansgårdens
Gästhus
Lägenheter för själv-
hushåll, Asphyttan.
Info: 0590-159 00.

Stuga vid
Lerviksängens gård
Info: 073-720 57 69.

Morgontorpet i Släbråten
Info: 070-516 08 78.

Hus vid sjön Ullvettern
Info: eva.ingemar.widell@
telia.com.

Hyr en båt
Vid sjön Skärjen kan
man hyra roddbåt för att
fiska ädelfisk. Bokas
via ifiske eller vid 
Prästbäcksrasta
tel 0590-413 88.

Badsta Camping hyr
ut en liten aluminiumbåt
med 2,5 hk motor samt
kanoter. Även utkörning.
Tel 070-683 43 33.

Slusscaféet lånar ut
roddbåt och kanoter till 
sina gäster.
Tel 073-592 85 34.

Fiskekajaker
Hyrs ut av Hus & Hälsa i 
Asphyttan. Även utkörning 
till olika sjöar.
Tel 073-632 97 35.
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Fiskekajaker och hälsa
Hud, hälsa och fiskekaja-
ker - hur hänger det ihop?

Jo, det är grenar på ma-
karna Nordstrands före-
tagsträd.

Och i framtiden kan det 
bli ännu fler.

Eva-Lena Nordstrand har 
drivit friskvårdsföretag i hela 
18 år, men företaget har funnits 
på lite olika adresser. Hon är ut-
bildad inom naturkosmetik och 
massage via Axelssons insti-
tut i Stockholm och Massage-
akademien och har bland annat 
jobbat på Hennickehammars 
herrgård och i Filipstad. 

Sedan följde företaget med 
när hon och Tony öppnade 
Asphyttans bed & breakfast.

Företaget blev en sådan succé 
att båda två var nära den omta-
lade väggen. Kunderna ström-
made till och allt eftersom utö-
kade de med litet spa och café.

- När Eva-Lena gör något så 
vill hon göra det perfekt. Till 
slut blev det för mycket, säger 
Tony.

Makarna sålde rörelsen för 
några år sedan och flyttade till 
ett annat hus i Asphyttan - dit 
Eva-Lenas företag Asphyttans 
Hud & Hälsa naturligtvis följde 
med. Och nu, efter några år hyr 
företaget även ut fiskekajaker.

- Det är en marknad som bara 
växer och det är ett riktigt roligt 
sätt att vara ute på sjön, säger 
Tony.

Kajakerna är stora och stabi-
la och man sitter på en bekväm 
stol som kan sänkas ner om det 
blir busväder. Den som paddlar 
sitter öppet, men ändå skyddat, 
genom att kajaken har rejäla 
kanter.

- När Tony är ute och fiskar 
brukar jag paddla runt i sjöarna, 
säger Eva-Lena, som tycker att 
kajaken är mycket lättpaddlad.

Inför sommarsäsongen har de 
köpt in sex kajaker som de hyr 
ut och de ordnar även transport 

dit kunden vill. Goda fisketips 
kan Tony också bjuda på.

Och framtiden då? Jo, det 
finns planer på nya företags-
grenar, men än så länge är det 
inget som den företagsamma 
familjen vill marknadsföra.

- Vi återkommer när planerna 
tar form på riktigt, säger de.

Och fram till dess går det 
utmärkt att beställa massage, 
ansiktsbehandlingar, aromate-
rapi, hot stone-massage eller 
reikihealing i Asphyttan. Eller 
varför inte boka några fiskeka-
jaker? EVA WIKLUND

Information: 073-632 97 35.

Eva-Lena och Tony Nordstrand driver verksamhet i Asphyttan.  FOTO: Eva Wiklund

I rofyllda omgivningar hittar man Asphyttans hud & hälsa. 
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Som verkstadskund hos Bosch 
Car Service kan du dela upp 
räkningen räntefritt, om så 

önskas. Assistansförsäkringen 
garanterar er hjälp om olyckan 

är framme. Kom ihåg att 
nybilsgarantin bibehålls vid 

bilservice hos Bosch Car Service!

Upplev magin, låt oss serva din 
bil. Välkommen!

www.boschcarservice.se

Piscators Bil AB 
N Industrigatan 3 
688 31 Storfors
Tel 0550-622 83

Dela upp betalningen 

räntefritt!

Vi gör allt för din bil!

En del av   PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors 
Tel. 0550 - 622 83
www.piscatorsbil.se

• Gasol på lösvikt 
• Gasolkaminer

• Gasolprodukter
• LPG-gas 
•Solceller

www.gasolbutiken.se

Vi diskuterar gärna ditt projekt! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28.

Nässundets Rör & Reparationer AB

     Adress: Nässundet, Hytte 10     Tel: 070- 496 60 28     E-post: nassundetsror@gmail.com

Värme

Vänd dig till en certifierad rörmokare!

I Nässundet finns din lokale rörmokare med 25 års erfarenhet  
inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med  
service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på  
nya och gamla anläggningar.  
Vänd dig också med förtroende till oss när det gäller:
l Totalentreprenad på badrum & tvättstugor 
l Fast pris på vattenmätarkonsoller
l Vattenrening och filter från bla DEBE Pump AB
l Installation av värmepumpar; bergväme eller luft-vatten
l Minireningsverk och avloppasanläggningar

Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan och vi tar 
helhetsansvaret för underentreprenörer så att du slipper krångel.



I frêske lufta nr 3 l 2021 Sommartidning  för Storfors kommun 33

Brandhistoriska klubben fyller 25
I år firar Värmlands 
brandhistoriska klubb 
25 år.

Öppet Hus vid Sprut-
huset arrangeras sönda-
gen den 12 september 
med olika aktiviteter och 
naturligtvis visning av 
fordon och materiel.

Firandet sammanfaller med 
nationella Kulturavsdagen 
vilket passar perfekt för att 
visa upp det kulturarv som 
föreningen förvaltar. 

- Vi vill även uppmärksam-
ma parken med dess historis-
ka lämningar, säger klubbens 
sekreterare Björn Albinson.

Spruthuset har varit mu-
seum sedan 1998 och klub-
ben jobbar hårt för att rädda 
utrustning för framtiden.

- Mycket i våra samlingar 
är sådant som annars gått för-
lorat, säger Björn.

På klubbens hemsida, www.
brandhistoriska.org, har man 
samlat cirka 2300 notiser om 
bränder samt olika brandföre-

byggande åtgärder. Man hittar 
lagar, regler, försäkringsvill-
kor, teknisk utveckling samt 
mycket annat med kopplingar 
till bränder. 

- Vårt material ger en bra 
bild över utvecklingen i 
Värmland men även för hela 
landet. Nu kompletterar vi 
även med mer fakta om de 
senaste 60 åren, säger Björn.

Man gör bland annat inter-
vjuer med kårens veteraner 
och tar gärna emot exem-
pelvis klippalbum eller jubi-
leumsskrifter från värmländ-
ska kårer. 

Under jubileumsdagen den 
12 september, som startar 
klockan 11.00, kommer man 
att visa ett antal äldre fordon. 
Det ska också bli möjligt att 
prova äldre utrustning som 
pumpar och stegar och natur-
ligtvis se samlingarna i Sprut-
huset. 

Det unika med Brandhisto-
riska muséet är också att man 
faktiskt får ta i alla saker och 

till och med provsitta fordo-
nen. Utställningen är ett eldo-
rado för både barn och vuxna.

- Efter jubileumsdagen 

hoppas vi på att åter igen kun-
na öppna för gruppbesök om  
coronaläget medger det, säger 
Björn Albinson. EVA WIKLUND.

l 20 brandbefäl från Räddningsverket 
och kommunen startade Värmlands 
Brandhistoriska Klubb i november 1996. 
Nils Weslien blev ordförande.
l Efter ett upprop i pressen 1997 
erbjöds klubben att ställa ut materiel i 
Storfors spruthus vilket började 1998 
i halva byggnaden. 1999 fick klubben 
tillgång till hela Spruthuset.
l 2020 fick man tillgång till en sinnerstensbyggnad intill 
Spruthuset och där lättare och bärbar utrustning kan förvaras.
l Spruthuset utsågs 2002 till Storfors bästa hus med 
motiveringen. ”En spännande byggnad som vittnar om ortens 
brukshistoria och som ofta används som ikon för orten”.  
l Från och med 2003 är tornet belyst.
l 1999 fick klubben ett lastbilsflak med äldre utrustning 
från Karlstad. Man har fått gåvor från privatpersoner, 
räddningstjänsterna i Arvika, Degerfors, Kristinehamn och 
Grums Bruk. Utrustning har också deponerats hos klubben från 
privatpersoner, Sunne och Bergslagens räddningstjänster och 
Hammarö hembygdsförening. Klubben har övertagit delar av 
MSB:s museala samlingar. 
l Cirka 300 olika föremål är registrerade men totala antalet är 
minst 800. Klubben har cirka 600 böcker och dokument samt 
fotografier och ett par albumsamlingar.

Några av klubbens milstolpar

Arkivbilder. Nationaldagsfirande (tv). Lennart Johansson testar brandtrumman och Björn Albinson i muséet (th). FOTO: Eva Wiklund

Ungdomsmottagningen har öppet i sommar
I Storfors kommun finns ungdomsmottagningen i Hälsan Hus. Här kan du som är 13-25 år 
boka tid hos barnmorska Linda Martinsson eller kurator Sofia Höglund för att prata om nästan 
vad som helst som som bekymrar dig. Det kan handla om allt från hälsa till sex och relationer. 
Mottagningen har också öppet för digitala besök. Semesterstängt under veckorna 28-31, men 
i övrigt öppet som vanligt. Boka din tid hos barnmorska eller kurator under telefontiden på 
måndagar och torsdagar klockan 8.30-9.30, tel 010-836 57 04,
På nätet finns också den digitala ungdomsmottagningen UM Värmland online. Där kan du 
komma i kontakt med en barnmorska eller kurator genom att ladda ner Region Värmlands app.
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Lägenheterna har stora kök som är per-
fekta för självhushåll.

De hade letat i tio år för 
att hitta den perfekta 
gården, den som Tommy 
Nässén drömt om.

- Jag har alltid vetat att 
jag skulle bo i en herr-
gård en dag, det har varit 
som en vision, säger 
han.

Nu har han och hus-
trun Maria hittat hem till 
Asphyttan där de dess-
utom erbjuder andra att 
stanna till en natt eller 
flera.

Det var 2020 som den gula 
Bergsmansgården med 13 
meter strandtomt och centralt 
läge i Asphyttan blev till salu. 
Förutom själva gården finns 
en stor sidobyggnad som för-
ra ägaren renoverade till sam-
lingslokal och ateljé. Dessut-
om har gården en länga med 
ett antal uthyrningslägenhe-
ter med riktigt fin standard. 
Största lägenheten är hela 90 
kvadratmeter och några pro-
blem att hitta gäster har paret 
inte haft.

- Det började ringa redan 
innan vi hade flyttat in, berät-
tar Maria med ett skratt.

Lägenheterna har kök, sov-
rum och vardagsrum och pas-
sar perfekt för självhushåll.

- Vi har haft folk på genom-
resa här, men också hyrläkare 
och andra som stannat i flera 
veckor, berättar Tommy.

Gården ligger idylliskt in-
till Asphytteälven och inte 
långt därifrån kan man se 
både sluss och vackra vatten-
fall. En timmes paddling eller 
vandring söderut finns också 
Bjurbäckens slussar.

Familjen Nässén bodde ti-
digare i Kristinehamn och dri-

ver flera olika företag. Bland 
annat callcenterverksamheten 
PEC som finns på fyra olika 
orter med 350 anställda samt 
en budfirma. Maria jobbar 
som ekonom i företaget, men 
driver också eget med försälj-
ning av hudvård, städmaterial 
och underkläder. Hon ordnar 
också ”homepartyn” och tjej-
träffar.

- Jag har haft min verksam-
het i Kristinehamn, men nu 
flyttar jag allt till Asphyttan. 
I sommar kommer man att 
kunna prova underkläder på 
den fina logen om man bokar 
tid i förväg, säger hon.

Redan från första dagen 
kände makarna att de hittat 
hem på riktigt och de har bli-
vit mycket väl mottagna av 
folk i bygden.

- Vi stannade på visningen i 
en och en halv timme. Vi kän-
de redan då det här lugnet och 
den avslappnade atmosfären. 
Så fort vi kom hem ville vi 
åka tillbaka hit igen, säger 
Tommy.

Huset, som är från 1850, är 

allt han har drömt om även 
om det innebär långt mer un-
derhåll än villan på Strand i 
Kristinehamn.

- Men samtidigt får saker 
vara lite sneda och vinda i ett 
sådant här hus. Man måste 
inte fixa allt, säger han.

Lägenheterna på gården 
kan bokas året runt via boo-
king.com där man får söka på 
Bergsmansgårdens gästhus, 
och makarna trivs med att 
träffa nya människor på hem-
maplan.

- Vi trivs med att åka runt i 

vår husbil, men det är också 
väldigt roligt att få nya kon-
takter på det här sättet, säger 
Maria, som ser fram emot 
en lagom intensiv sommar i 
Asphyttan.

Nästa projekt är att bygga 
en solaltan med grillplats vid 
vattnet och att köpa in en eka 
med snurra så att hyresgäster-
na kan ta sig ut på sjön.

EVA WIKLUND

De hittade hem till Asphyttan

Bergsmansgården i Asphyttan är allt som familjen Nässém drömt om.  FOTO: Lars Larsson

Maria Nässén har tagit med verksamheten 
med hudvårdsprodukter och underkläder.

Sovrummen är rymliga och det finns även 
vardagsrum.

Maria och Tommy Nässén stortrivs i sin nya hembygd där de huse-
rar i en Bergsmansgård med stora utrymmen.  FOTO: Eva Wiklund

Information:
Maria Nässén 0760-282050,
rumsbokning 0590-159 00,
hemsida: bmgg.se.
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”Genom sin spelglädje 
inspirerar de varandra 
till ett uppträdande av 
världsklass.” 
 

 
”Med tvära kast mellan 
olika genrer blir det 
aldrig tråkigt och 
publiken älskar det.” 
 

Familjen Hellgren 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars, Sara, Hanna, Mirjam och Louise 
 
 
 

Bjurtjärns kyrka söndag 27/6 kl. 18.00  
 

Musikaliskt Fyrverkeri 
”På möjliga och omöjliga instrument” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Familjen Hellgren 

Familjen Hellgren består av musikerna/musiklärarna Lars och Louise Hellgren och deras barn. 
 

Talang 2008 
År 2008 deltog de i ”Talang 2008” på TV4, där de visades i bästa sändnings tid och för miljoner tittare. Familjens 

talangbidrag har också setts av över 280 000 besökare på webbsidan Youtube. 
Familjen har även gett konserter i över 250 olika kyrkor och spelat in 3 CD-skivor. 

 
Spelar på möjliga och omöjliga instrument 

Det som kännetecknar familjens program är den höga nivå på den klassiska musiken som samtidigt blandas med 
humoristiska inslag av ”instrument” som man kanske inte trodde att det var möjligt att spela på. De instrument som 

familjen spelar på är bl.a. violin, trumpet, oboe, tuba och piano. Förutom dessa instrument så spelar de även på andra 
annorlunda och fascinerande instrument såsom krycka, såg och näsflöjt. 

www.familjenhellgren.se 
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Söndag den 27 juni klockan 18.00 
bjuds det på musikalist fyrverkeri med 
familjen Hellgren i Bjurtjärns kyrka. 
Temat är ”På möjliga och omöjliga 
instrument”.
Familjen Hellgren består av musikerna/
musiklärarna Lars och Louise Hellgren 
och deras barn. År 2008 deltog de i 
”Talang 2008” på TV4, där de visades 
i bästa sändnings tid och för miljoner 
tittare. Familjens talangbidrag har 
också setts av över  
280 000 besökare på webbsidan 
Youtube.
Familjen har även gett konserter i över 
250 olika kyrkor och spelat in 3 CD-
skivor.
Det som kännetecknar familjens 
program är den höga nivå på den 
klassiska musiken som samtidigt 
blandas med
humoristiska inslag av ”instrument” 
som man kanske inte trodde att det 
var möjligt att spela på. De instrument 
somfamiljen spelar på är bl.a. violin, 
trumpet, oboe, tuba och piano. Förutom 
dessa instrument så spelar de även på 
andra annorlunda och fascinerande 
instrument såsom krycka, såg och 
näsflöjt.
Läs mer: familjenhellgren.se

Musikaliskt fyrverkeri i Bjurtjärns kyrka den 27 juni
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Våffelcafé i Storfors församlingshem



Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 3/2021

VECKOGRUPP 
Detta är en grupp som träffas under  

höst- och vårtermin och avslutas med   
konfirmation i maj.  

Under läsåret åker vi på läger.  
 

Vi träffas: onsdagar 15.30 - 17.30 
Läger: under vårterminen 

Konfirmation: i maj 2022 

Upptaktsträff:  29/8 11.00 

Första onsdagsträffen:   1/9 15.30  

SOMMAR-
GRUPP 

Detta är en grupp som träffas någon 
gång under terminen, men framför allt 
under sommarlovets tre första veckor.  

Vi träffas: dagtid under sommarlovets 

tre första veckor.  

Konfirmation: i juli 2022 

Upptaktsträff:  29/8 11.00 
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Vill du bli konfirmand i Storfors församling?
Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att kon-
firmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar 
om Gud, livet och det du tycker är viktigt. 

 
När man ses på konfirmandträffar eller läger pratar man om 

olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt 
mellan himmel och jord. Ofta hittar man på olika aktiviteter 
och provar nya saker tillsammans. Vi försöker att variera akti-
viteterna så att det finns något som ska passa alla. Målet är att 
alla ska känna sig välkomna, sedda och lyssnade till! 

 
Man får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer 

om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan 
hänga ihop med vårt liv här idag.

 
De som leder konfirmationsundervisningen i församlingen 

är främst präst och pedagog. Konfirmanderna kommer också 
träffa andra yrkesgrupper i kyrkan. Dessutom finns unga le-
dare. Det är de tidigare konfirmanderna som vill fortsätta att 
vara med i verksamheten. De erbjuds också ledarutbildningar. 

Konfirmandundervisningen riktar sig främst till dig som går 
i årskurs 8, men är du äldre och vill bli konfirmerad är du varmt 
välkommen att höra av dig! Det är aldrig försent! 

För frågor eller anmälan hör av dig till Karolin Gärdsvik 
Wilhelmsson som är ansvarig för konfirmationsundervis-
ningen. Telefon eller sms: 073 – 078 24 05 eller mail: karolin.
gardsvik@svenskakyrkan.se 



OBS p.g.a. rådande pandemi 
kan det bli förändringar i 
almanackan, vi hänvisar till 
vår hemsida för de senaste 
uppdateringarna

Storfors
18 juli
11.00 Gudstjänst
1 aug
11.00 Gudstjänst 
14 aug
18.00 Musik i sommarkväll 
med Standard Collection
15 aug
11.00 Gudstjänst
28 aug
11.00 Mässa på finska Obs, 
ny dag för finska mässorna, 
lördagar 11.00

29 aug
11.00 Gudstjänst
12 sep
11.00 Musikgudstjänst med 
JohnElis Hollsten och Storfors 
dragspelsklubb.
19 sep
11.00 Gudstjänst
25 sep
11.00 Mässa på finska Obs, 
ny dag för finska mässorna, 
lördagar 11.00

Lungsund
26 juni
18.00 Musikgudstjänst med 
allsång. 2xKarlssons och Eva 
Lundell
8 juli
18.00 Kolbullekväll och allsång 
på Hembygdsgården Berget
11 juli
11.00 Gudstjänst med 
gammeldags husförhör på 
hembygdsgården Berget
25 juli
18.00 Musikgudstjänst Anne-
Marie Jonsson och Lena 
Kärnstål
22 aug
11.00 Gudstjänst
26 sep
11.00 Gudstjänst

Bjurtjärn
27 juni
18.00  Musik i sommarkväll 
med familjen Hellgren – 
kommer även livestreamas, se 
församlingens hemsida
4 juli
11.00 Friluftsgudstjänst på 
hembygdsgården Börjes
8 aug
11.00 Gudstjänst med 
anslutande kyrkogårdsspel med 
Bjurtjärns teaterförening
5 sep
11.00 Gudstjänst      
                                                                
Med reservation för eventuella 
ändringar 

Almanackan

1. Anders Nordell, 
Bjurtjärn

2. Toni Lysholm 
Christensen, 
Storfors

3. Lars-Erik 
Karlsson, Storfors

4. Synnöve 
Skeppstedt, 
Bjurtjärn

5. Marianne 
Karlsson, 
Lungsund

6. Björn Larsson, 
Bjurtjärn

7. Ingrid 
Andersson, 
Bjurtjärn

8. Birgitta 
Westholm, 
Bjurtjärn

9. Magnus 
Liljekvist, Storfors

10. Celia 
Paakkonen, 
Storfors

11. Ingalill 
Lindqvist, 
Lungsund

12. Ronja 
Skeppstedt, 
Bjurtjärn

13. Brita Jansson, 
Storfors

14. Solveig 
Hedlund, Storfors

15. Alf Andersson, 
Storfors

16. Göran 
Hedlund, Storfors

Kyrklig samling i Storfors församling

6. Marie-Louise 
Andersson

Socialdemokraterna

Den 19 september är det 
kyrkoval i Sverige. 
Här presenterar vi dina 
kandidater till kyrkovalet  
i Storfors kyrkofullmäktige.
Röstning på valdagen kan 
ske i Storfors, Lungsunds och 
Bjurtjärns församlingshem. 
Förtidsröstning kan ske i 
Storfors församlingshem 6-19 
september. Tider redovisas på 
ditt röstkort som kommer hem 
till dig under vecka 35.

I2. Ingrid Resare

4. Janina Hjälm 3. Aurea Rioflorido 
Karlsson

1. Thomas 
Backelin

5. Marie-Louise 
Sandberg

Bild 
saknas

Bild 
saknas

verksamheten  
startar  

vecka 34 



 

Promenad i Guds örtagård

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 3/2021

Kontakta oss gärna! I skrivande stund lever vi i 
”Hänryckningens tid” d v s tiden omkring 
pingsthelgen.  Ordet pingst kommer av 
grekiskans pentecosté som betyder den 
femtionde och firas femtionde dagen 
efter påsk. Den kristna pingsten firas med 
anledning av den Heliga andes utgjutande 
över lärjungarna, det vill säga att den 
Heliga anden gav sig till känna för dem.

Men jag tänker att vi också är många som 
vid våra promenader kan känna en viss 
hänryckning i allt det skira gröna som 
omger oss och dessutom får lyssna till 
alla vackra fågelläten. 

För min egen del kan jag också känna 
en viss hänryckning när jag tittar ner på 
marken och ser späda och fräscha örter 
som jag gärna plockar med mig hem för 
att på så vis kunna tillföra min kropp 
vitaminer och mineraler. Jag förundras 
över allt som växer och som finns i ett 
sådant överflöd i naturen. Samtidigt väcks 
minnen från min barndom i mig eftersom 
mina föräldrar och generationerna före 
dem var mycket kunniga om örternas 
helande krafter. 

Ett citat som har följt mig sedan min 
barndom är hämtat ur en bok som 
heter ”Gesundheit aus der Apotheke 
Gottes” och är skriven av Maria Treben. 
Hon påstod att det finns en ört för varje 
sjukdom. Hennes bok är också översatt 
till svenska med titeln ”Hälsa ur Guds 
apotek”.

Hälsa ur Guds apotek påminner mig om 
att Gud har skapat allt det vackra omkring 
oss och oss själva. Gud vill hela sin 
skapelse väl och vill det bästa.
Detta påminns jag om när jag är ute på 
mina promenader. Här handlar det inte 
bara om den fysiska hälsan utan det 
handlar om både kropp och själ. 

Promenaden – är boken för mig som 
öppnar upp för Guds örtagård både för 
kroppen och själen. Och så tänker jag på 
de orden som vår biskop i Karlstads stift, 
Sören Dalevi, använder sig av i Barnens 
Bästa Bibel. 
Där läser vi i skapelseberättelsen att 
när Gud hade skapat ljuset som motvikt 
till det som var mörkt och stökigt, som 
motvikt till allt som var huller om buller, så 
fortsatte Gud sitt skapelseverk ända fram 
tills han tyckte om det. Ja, faktiskt tyckte 
jättemycket om sin skapelse! Så står det 
i Barnens Bästa Bibel: Gud tyckte om det 
han har skapat. Jättemycket!

Gud vill oss väl! Vi ska må bra i oss själva, 
i allt vi har omkring oss, och allt vi kan 
glädjas åt. 

Gud vill oss väl! Inte bara i det som 
syns utanpå utan också i det som finns 
innanför, i själen. När vi vågar öppna oss 
för Gud så föds en gnista inom oss som är 
Guds ande inom oss. 

När vi vågar öppnar oss för Gud själv så 
kan han hjälpa oss att se livet som en 
helhet. För Gud vill skänka oss balans och 
harmoni. Gud vill ge oss tröst och hjälpa 
oss så att det som känns huller om buller 
inom oss kan vändas till trygghet, frid, 
glädje och kärlek. Gud vill att vi blir hela 
och blir dem vi är skapade till att vara!

Pingsten är Andens högtid, den handlar 
om Guds närvaro i våra liv. Med Guds 
ande inom oss lever vi i ”Hänryckningens 
tid” inte bara under själva pingsthelgen 
utan varje dag av vårt jordeliv.

Må Guds goda Ande andas genom dig 
och ge dig liv och ljus.
Må du andas frid, må du andas glädje, 
må du andas vishet, må du andas kärlek. 

Elsie – präst

Pastorsexpeditionen i Storfors 
Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors  
Tel  0550-600 42

storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors 

Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00

Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten 
0550-658 63, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se

Komminister 
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson 
0550-65860,  0730-782 405   
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se

Kantor
Eva Lundell 
0550-65856, 072-505 60 56 
eva.lundell@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent
Vuxenverksamhet
Gunilla Bengtsson
0550-65858, 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent
Barn- & ungdomsverksamhet
Susanna Karlsson 
0550-658 59, 072-504 05 59 
susanna.karlsson2@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent  
Finsk verksamhet
Merja Piispanen 
0586-688 30 
merja.piispanen@svenskakyrkan.se

Administratör
Eila Backelin  
0550-658 51,
eila.backelin@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktiges ordförande
Thomas Backelin 
072-722 75 56  
thomasedvard.backelin@storfors.se

Kyrkorådets ordförande
Anders Nordell 
070-675 11 72
anders.nordell@svenskakyrkan.se

Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42, 
Blomsterfondens bankgiro 5362-5745. 

Onsdagen den 28 
april var det Lung-
sund kyrkogårds 
tur att få sin ask-
gravlund invigd. 

Precis som i Bjurt-
järn kom kontraktsprost 
Pernilla Rosin och in-
vigde gravplatsen med 
digital pompa och ståt.    

Askgravlunden är ett 
gravskick med kollek-
tiv och anonym karak-
tär utan gravrätt. Här 
gravsätts askan efter 
avlidna, utan att dess 
läge markeras. 

Kyrkogårdsförvalt-
ningen vårdar askgrav-
lunden och svarar för 
all plantering och sköt-
sel. Den som vill hedra 

den avlidne med blom-
mor eller ljus i askgrav-
lunden kan göra det i 
särskilda vas- och ljus-
hållare.

Askgravlund invigd på Lungsunds kyrkogård

Kontraktsprost Pernilla Rosin och kyrkoherde Elsie 
Schwab Hollsten vid askgravlunden.
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Barnidrott på topp - ledare söks
I Storfors har intresset för fotboll 
exploderat – speciellt bland tjejer 
i alla åldrar.

- Vi har varit ute på skolorna och 
informerat och vi har haft prova-
på-tillfällen tillsammans med 
Anneli Bergdahl och Svenska Fot-
bollförbundet, det har fått många 
att nappa, säger Lena Kristoffers-
son från Storfors FF.

Ett par kvällar i veckan tränar flera 
olika åldersgrupper på de stora gräspla-
nerna vid Rönningen. På gräskanten sit-
ter föräldrar och andra vuxna på första 
parkett i solskenet.

- Jag tycker att det är kul när vi spe-
lar match. Vi får springa och passa till 
varandra och ledarna är jättesnälla, säger 
sjuåriga Emmy Henriksson, som tycker 
att det är roligt att få träna tillsammans 
med sina kompisar.

Storasyster Moa Malmberg är en av le-
darna på planen och hon hoppas att ännu 
fler ska våga ta steget och bli ledare.

- Det ger mycket tillbaka när man få se 
hur glada de blir av att vara ute och idrot-
ta med sina vänner. Många vill prata om 
saker som hänt i skolan också, säger hon.

Och det är inte bara inom fotbollen 
som man önskar fler ledare och även 
hjälp vid sidan av planen. Även inne-
bandyn, pingisen och andra föreningar 
behöver tränare och assisterande tränare.

- Inom fotbollen har vi 104 barn un-
der 18 år igång och fler grupper kommer, 
säger Sören Söderberg från Storfors FF.

Tillsammans vill klubbarna att barnen 
ska kunna spela fotboll på sommaren 
och sedan fortsätta med inomhusidrotter 

på vinterhalvåret.
- Men då behöver vi hjälp av flera 

vuxna. Det är bra om fler föräldrar vill 
ställa upp, men man behöver absolut 
inte vara förälder för att hjälpa till och 
man behöver inte kunna sporten. Vi ord-
nar utbildning och dessutom behöver vi 
mycket hjälp vid sidan av planen också, 
säger Marcus Ståhl från Storfors Inne-
bandyförening.

Från och med i höst startar också boll-
kul där barnen får testa olika idrotter un-
der en timmes tid, då behövs ledare till 
tre årskullar. Ingen ledare lämnas ensam 
utan målet är att varje grupp ska ha minst 
två ledare, gärna fler. Föreningarna gör 
inte någon elitsatsning utan ser till att 
barn och unga får ha roligt samtidigt som 
de får bättre hälsa. 

- Det borde finnas storforsare i alla 
åldrar som vill vara med och bidra till 
det, säger kultur- och fritidschef Olle 
Rodéhn. Han ser det som väldigt positivt 
när massor av barn knackar på porten 
och hoppas på många nya vuxna som vill 
hjälpa till. EVA WIKLUND

Tomas Bergquist, Storfors bordtennisklubb, Anneli Bergdahl, Storfors FF, Marcus Ståhl, 
Storfors innebandyförening, Sören Söderberg Storfors FF, kultur- och fritidschef Olle 
Rodéhn och Lena Kristoffersson, Storfors FF hoppas på större intresse för att hjälpa till 
inom idrotten.

Just nu har fotbollsintresset näst intill exploderat i Storfors med 104 unga under 18 år i olika grupper. FOTO: Eva Wiklund

Sjuåriga Emmy Henriksson gillar att spela 
match. Storasyster Moa Malmberg är en av 
ledarna.

INFORMATION: Kanske är just du en 
blivande idrottsvolontär? Kontakta gärna en 
förening du vill hjälpa eller slå en signal till 
Olle Rodéhn som kan lotsa vidare.  
Tel 0550-651 20.



Arrangemang i Storfors sommaren 2021

Juni
24 torsdag Skogsbad kl 9-11 med kortare 
vandring under tystnad och olika övningar 
i Lundsberg, Info: 073-639 72 75. 
26 lördag Musikgudstjänst med allsång 
kl 18 i Lungsunds kyrka.
27 söndag Servering på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 14-16, liten loppis.
27 söndag Musik i sommarkväll med 
familjen Hellgren i Bjurtjärns kyrka kl 18. 
livestreamas också, www.svenskakyrkan.se.
30 onsdag Våffelcafé i Storfors 
församlingshem, Kyrkog. 5 kl 13-16.

Juli 
2 fredag Grillkväll på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 18. Ta med egen mat 
och dryck, glöd finns. Servering av kaffe & 
kaka.
3 lördag Prova-på-dag vid sjön Skärjen kl 10-
14, norr om Nykroppa. Fiskevårdsföreningen 
bjuder på grillad korv med bröd och 
besökarna får gratis testa fiske i sjön där 
man regelbundet sätter i ädelfisk. 
Info: 073-848 23 96.
3 lördag Öppen trädgård vid Villa Furuvik 
i Lundsberg kl 12-17. Fri entré och fika 
på glasverandan eller i trädgården. Info: 
villafuruvik.se, tel 076-341 81 72.
3 lördag Marknad på hembygdsgården 
Börjes kl 12–16. Försäljning av hantverk. 
Servering av Bjurtjärnshare, kaffe, grillat 
mm. Barnaktiviteter; Ponnyridning, 
käpphästtävling kl 12 och stationsaktiviteter. 
Värmlands släktforskarförening är på 
plats. Storfors hundklubb har uppvisning. 
Bakluckeloppis 50 kr/bil. Se www.hembygd/
bjurtjarn. 
3 lördag Invigningskonsert för 
kammarmusikveckan i Lundsbergs kyrka 
kl 19, se sidan 28.
4 söndag Historisk vandring med 
teaterinslag ca 12.30 efter gudstjänst 
(kl 11) och servering. Nicke Larsson leder 
och berättar om tiden vid Åsjöhyttans hytta.

4 söndag Servering på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 14-16, liten loppis.
4 söndag Konsert Lundsbergs kyrka kl 19, 
Inspiration of nordic violin, se sidan 28.
5 måndag Orgelafton i Lundsbergs kyrka 
kl 19, se sid 28.
6 tisdag Qigong vid Villa Furuvik kl 17.30-
18.45. Info: 073-639 72 75. 
6 tisdag Pianoafton i Lundsbergs kyrka 
kl 19, se sid 28.
7 onsdag Köksvisning i Snickargårdens stora 
utställningslokal kl 10-14, Forsbrogatan 2 i 
centrala Storfors. Info: 0550 – 612 40.
7 onsdag Våffelcafé i Storfors 
församlingshem, Kyrkog. 5 kl 13-16.
7 onsdag Konsert med dragspel & cello i 
Lundsbergs kyrka kl 19, se sid 28.
8 torsdag Konsert i Lundsbergs kyrka med 
dragspel/accordion kl 11, se sid 28.
8 torsdag Kolbullekväll och allsång med 
svenska kyrkan och hembygdsföreningen  
på Hembygdsgården Berget kl 18.
9 fredag Konsert med cello & piano i 
Lundsbergs kyrka kl 19, se sid 28.
10 lördag. Vandring Hållsjön runt kl 9.30-15, 
tolv km. Info: 073-639 72 75. 
10 lördag Avslutningskonsert för 
kammarmusikveckan i Lundsbergs kyrka 
kl 19, se sid 28.
11 söndag Gammaldags husförhör 
med svenska kyrkan samt fika på 
Hembygdsgården Berget i Lungsund kl 11.
11 söndag Servering på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 14-16, liten loppis.
14 onsdag Köksvisning i Snickargårdens 
stora utställningslokal kl 10-14, Forsbrogatan 
2 i centrala Storfors. Info: 0550 – 612 40.
14 onsdag Våffelcafé i Storfors 
församlingshem, Kyrkog. 5 kl 13-16.
18 söndag Servering på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 14-16, liten loppis.

20 tisdag Qigong vid Villa Furuvik kl 17.30-
18.45. Info: 073-639 72 75. 
21 onsdag Köksvisning i Snickargårdens 
stora utställningslokal kl 10-14, Forsbrogatan 
2 i centrala Storfors. Info: 0550 – 612 40.
21 onsdag Våffelcafé i Storfors 
församlingshem, Kyrkog. 5 kl 13-16.
22 torsdag Musikquiz & allsång på 
Hembygdsgården Berget i Lungsund kl 18.
25 söndag Servering på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 14-16, liten loppis.
25 söndag Musikgudstjänst i Lungsunds 
kyrka kl 18. Anne-Marie Jonsson och Lena 
Kärnstål.
28 onsdag Köksvisning i Snickargårdens 
stora utställningslokal kl 10-14, Forsbrogatan 
2 i centrala Storfors. Info: 0550 – 612 40.

Augusti
1 söndag Öppen trädgård vid Villa Furuvik 
i Lundsberg kl 12-17. Fri entré och fika på 
glasverandan eller i trädgården.  
Info: villafuruvik.se, tel 076-341 81 72.
1 söndag Servering på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 14-16, liten loppis.
3 tisdag Qigong vid Villa Furuvik kl 17.30-
18.45. Info: 073-639 72 75.
8 söndag Servering på hembygdsgården 
Berget i Lungsund kl 14-16, liten loppis. 
8 söndag Gudstjänst i Bjurtjärns kyrka kl 11 
med anslutande kyrkogårdsspel av Bjurtjärns 
teaterförening.
14 lördag Musik i sommarkväll i Storfors 
kyrka med Standard Collection kl 18.
14 lördag Hembygdsfesten på Berget 
i Lungsund kl 15. Servering, lotterier, 
hästskokastning, underhållning.
Info: 070 249 31 93.
17 tisdag Qigong vid Villa Furuvik kl 17.30-
18.45. Info: 073-639 72 75.
21 lördag Loppis i Kväggeshyttans Bygde-
gård kl 11–15. Se www.bya-lag.se.
28 lördag Kakfestival i Kväggeshyttans 
Bygdegård kl 15–17. Se www.bya-lag.se.

September
11 lördag Bjurtjärnsloppet med start kl 12 
vid Kväggeshyttans Bygdegård.
Se www.bya-lag.se.
12 Söndag Värmlands brandhistoriska klubb 
firar 25 år med öppet hus vid Spruthuset, 
start kl 11. Aktiviteter och visning.

2013 blev Storfors Hundklubb en lokal 
kennelklubb. Till klubben är alla välkomna, 
oavsett ambitioner och kunskap, det 
viktiga är att man delar intresset för hund. 
Medlemskap för kalenderår kostar bara 
100 kronor. Klubben arrangerar tävlingar, 
träningstillfällen, föreläsningar och kurser. 
På den inhägnade träningsplanen på 
Rönningens IP kan medlemmar träna 
agility och annat och den är inte tänkt 
som rastgård för hundar! Skulle en olycka 
ske vill klubben att man plockar upp efter 
sin hund. Storfors Hundklubb är en aktiv 
kennelklubb. Vintertid brukar man hyra 
Lerviks Hundhall för inomhusträning och 
under den varmare årstiden genomförs 
många kurser och arrangemang på den 

egna träningsplanen.
Info: Helén Bergmn.an 073-689 46 50
E-post: ordf@storforshundklubb.se  
Hemsida: storforshundklubb.se 
Klubben har också en facebooksida.
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OBS! På grund av coronapandemin kan 
arrangemang ändras med kort varsel. 
Kolla gärna med arrangören i förväg vad 
som gäller.

Öppen tisdagsträning på Lundsbergs 
golfbana kl 17.30. Kolla alltid 
hemsidan innan eller slå en signal till 
Ulf Jansson, tel 070-203 38 87. 
www.lundsbergsgk.com

Natur- och kulturcirkel i Bjurtjärn 
varje torsdag kl 17, Gruppen jobbar i 
örtagården, plockar bär, vandrar mm. 
Info: Kerstin Ståhl 073-089 03 045. 

Många aktiviteter i Storfors hundklubb

Storfors kyrka har i regel öppet på 
vardagar mellan 9.00 och 15.00. 
Lungsunds och Bjurtjärns fina kyrkor är 
öppna när vaktmästare finns på plats. 
Man kan boka guidning i kyrkorna via 
expeditionen, som är öppen må-fr kl 
10-12, tel 0550-600 42.

Klubbens vice ordförande, Johanna 
Rundblad, håller kurs.

Bjurbäcken.  FOTO: Lars Larsson


