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ill inleda med att önska er
alla en god fortsättning på
det nya året. I vanlig ordning så flyger tiden förbi och
innan den ena årstiden har
inletts så känns det som att
den andra tar vid. För många av oss,
inkluderat mig själv, gäller det ibland
att stanna upp och njuta av nuet och se
vad som erbjuds för dagen. För vem
tycker att tiden går långsamt…
Storfors fortsätter att leverera och
det är tack vare oss som bor och verkar
i denna kommun – ingen nämnd ingen glömd då detta är ett lagspel som
måste fungera för att nå bästa tänkbara
resultat. Genom positiva miner och
konkreta förbättringar som kommer
till stånd blir vi tillsammans allt stoltare och starkare som destination och
plats att bo, leva och verka på.
”Vision 2030 – Tillsammans skapar
vi Storfors framtid” har nu beslutats i
vårt högsta politiska organ, kommunfullmäktige. Inom kort kommer en publik version (folder) att skickas ut till
alla hushåll. Den kommer i korthet att
beskriva vår vision, vårt värdegrundsoch varumärkesarbete.
Visionen skall sedan fungera som
vår ledstjärna och hjälpa oss att utveckla Storfors till att bli en ännu bättre plats för våra boende och besökare.
Jag hoppas att du som medborgare och
samhällsbyggare investerar lite av din
tid och läser vad som står i foldern.
När du läst klart hoppas jag att du tar
beslutet att följa med på den resa som
vi nu har börjat.

Innehåll i detta nummer

Kopplat till vår vision håller kommunen nu även på att arbeta fram olika
mål. Det är mål som skall kunna mätas
och följas upp för att se om vi utvecklas, skapar goda värden för våra skattebetalare och för att se hur vi befinner
oss i jämförelse med andra kommuner.
Vår skola har gett Storfors utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun och
är värd en kollektiv stående ovation!
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Visst är det en
härlig känsla att
läsa i media att
Storfors är bäst
när det gäller
något så viktigt
som skolan!
Det är inte
bara i Storfors
Mats Öman
som det går
bra. Högkonjunkturen håller i sig under 2018 och det spås ett starkt läge i
Sverige. Industrin hyser en stark tro på
framtiden och en svag krona innebär
att företag tar hem viss produktion. Vi
hoppas även att detta gynnar företag i
vår kommun. I Värmland spås det under 2018 hela 1 000 nya jobb, så det är
mycket hög efterfrågan på arbetskraft.
Det betyder att utsikterna är mycket
goda för dig som är arbetslös, skall
börja eller håller på att studera vid
gymnasium/högskola. Jobben finns
och med rätt inställning, kompetens
och vilja kommer allt fler att lämna
arbetslöshet och studier för att träda
in på arbetsmarknaden. Stort lycka till
önskar jag dig som befinner sig i denna
fas!
En annan glad nyhet är att Storfors
fortsätter att växa och nu har över
4 100 invånare (4106 den 7/2-18).
Detta innebär att vi börjar stå inför utmaningen att få igång någon form av
nybyggnation.
En beviljad LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära områden) skulle helt klart hjälpa oss. Dialog pågår
med Länsstyrelsen och kommunens
förhoppning är att planen kan antas
under våren /sommaren 2018.
Önskar er nu en trevlig läsning av
årets första nummer, I freske lufta
2018.
Mats Öman
Kommunchef
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Är detta en ny tidning för dig?
Du som inte bor i Storfors
kommun kanske undrar varför
du plötsligt får den här tidningen i din brevlåda.
Det beror helt enkelt på
postens ändrade regler.
Det här är en tidning som riktar
sig till alla kommuninnevånare i
Storfors och den kommer ut sju
gånger per år. Tidigare har det varit möjligt att distribuera ut post i
delade postnummerområden, men
från och med årsskiftet försvann
den möjligheten.
För att tidningen ändå ska nå alla
kommuninnevånare i Storfors så är

vi tvungna att
skicka ut den i
hela postnummerområdena
på de orter
som gränsar
till Storfors.
Därför
får
några av er
i Nykroppa,
Asphyttan samt i gränstrakterna till
Bjurtjärn, Kyrksten och Kungsskogen tidningen.
Vi hoppas att ni ska se det som
en bonus och vi välkomnar er som
nya läsare!

Facebook ändrar sina regler
Vid årsskiftet ändrade facebook de faktorer som styr
vem som får se de olika inläggen.
Resultatet blir bland annat
att allt färre får se inläggen
från kommunens sida i sina
flöden, om man inte delar eller kommenterar.
På kommunens facebooksida
strömmar vi alla nyheter från hemsidan och vi lägger upp länkar till
reportage. Här finns också evenemangstips och små korta notiser
om allt som händer i Storfors. Vill
du fortsätta att se inlägg ska du gilla
och följa sidan. Under pilen ”föjer”

kan du klicka
i att du vill ha
aviseringar.
Då ser du när Storfors kommun publicerat något nytt.
Vill du hjälpa till att sprida de
inlägg som Storfors kommun publicerar räcker det inte längre med
att gilla. Man måste dela eller kommentera för att inläggen ska nå flera
- enligt de nya reglerna.
Du kan också gå med i gruppen
”Arrangemangsinformation i Storfors kommun”. Där lägger kommunen och enskilda eller föreningar ut
evemang fortlöpande.

Tillsammans
kan vi utveckla
kollektivtrafiken!
För att göra vår värmländska
kollektivtrafik ännu bättre vill
vi höra din och din kommuns
åsikt. Och era förslag på hur vi
tillsammans kan göra trafiken
ännu bättre så den passar så
många som möjligt.
Värmlandstrafik vill träffa dig,
lyssna på dina åsikter och diskutera
kollektivtrafiken torsdag den 15
mars kl 18-19.30 i Kulturhuset i
Storfors, Centrumplan 1.
Vi planerar för en ännu bättre
kollektivtrafik och den vill vi ha på
plats 2019.
Välkommen till träffen i Storfors!
Vi bjuder på fika!

Visionen är snart på väg ut!
Storfors Vision 2030 har
tagits fram i samverkan med
alla kommuninvånare som
velat delta i de dialoger som
genomförts. Nu kommer
resultatet att skickas ut till
alla hushåll i en folder.
- Läs och fundera själv. Det
här berör alla som bor, arbetar
eller verkar på annat sätt i
Storfors, säger kommunchef
Mats Öman.
- Vi kan alla vara med
och lyfta Storfors, säger
kommunalråd Hans Jildesten.
Visionen kommer också att
finnas i digital form att läsa
eller ladda ner från webben.
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Samlat grepp ska motverka övervikt
Nu ska fyra kommuner
jobba tätt tillsammans
för att motverka övervikt
bland unga.
- Vi ska se vad andra
har gjort och vilka effekter det har fått. Vi ska
inte komma med pekpinnar utan istället ge
inspiration, säger Kicki
Karlsson, folkhälso- och
EU-samordnare i Storfors.
Övervikt bland barn och
ungdomar ökar i hela Sverige
och i Värmland är en fjärdedel av alla tioåringar överviktiga. De fyra deltagande kommunerna; Filipstad, Säffle,
Storfors och Forshaga, vill nu
ta ett gemensamt grepp för att
förbättra situationen.
- Målet är att sänka siffrorna i våra kommuner, i första
hand till riksgenomsnittet, säger Ann-Louise Izindre, EUsamordnare i Filipstad.

Kommunalråd Hans Jildesten, kommunalråd Per Gruvberger, EUsamordnare Ann-Louise Izindre och Folkhälso- och EU-samordnare
Kicki Karlsson höll presskonferens under februari.

FOTO: Eveliina Kaipainen Kolehmainen

De fyra kommunerna har
fått ett bidrag på 200 000 kronor från Region Värmland.
Pengarna ska användas till en
förstudie som blir ett första
steg i en längre satsning.
- Jag ser stora möjligheter när vi kan samarbeta och
lära av varandra. Redan idag

gör vi bra saker i Storfors, vi
erbjuder exempelvis frukost
på Vargbroskolan och i Bjurtjärns skola, kraftigt subventionerade gymkort till alla
högstadieelever och från början av mars även frukt varje
dag till lågstadieeleverna.
Att ge alla ungdomar samma

möjligheter är viktigt och vi
ska inspirera oss av sånt som
andra kommuner gör, säger
Hans Jildesten, kommunalråd
i Storfors.
Förstudien ska mynna ut
i ett förslag till en större genomförandeplan, och på sikt
handlar det om att stärka folkhälsan i de deltagande kommunerna, och kanske också
visa på goda exempel för andra kommuner.
- I de lägre åldrarna rör sig
barn mycket men från årskurs
sju händer det något. Vi vill se
vad, varför och vad man kan
göra åt det. Man ska ju orka
med ett helt arbetsliv sedan,
säger Ann-Louise Izindre.
Filipstad kommer att vara
projektägare och en projektledare ska hålla i trådarna.
Projektet kommer jobba lokalt och ha en övergripande
styrgrupp.

EVA WIKLUND

Storfors ligger i topp med kultursatsning
Enligt SVTs Kulturnytt
ligger Storfors kommun
bland de kommuner som
satsade mest på kultur i
Sverige under 2016.
Under året satsade
kommunen 1957 kronor
per invånare på kulturen,
att jämföra med Värmlandssnittet på 1077.
- Kultur är ju en av de saker
som gör att människor växer
och mår bra. Kulturen var tidigare ett lite underprioriterat
område och vi valde därför att
satsa extra under 2016, säger
kommunalråd Hans Jildesten.
Satsningen innebar bland
annat en stor upprustning av
Kulturhuset med biograf, bibliotek, danslokaler och musiklokaler. I huset finns också
ett kulturcafé där man ibland
har konstutställningar och
uppträdanden.
4

Den nyrenoverade 4K-biografen har 210 sittplatser. Här visas
premiärer som har varit mycket välbesökta. 
FOTO: EVa Wiklund

I Storfors har dans varit en
populär sysselsättning bland
barn och unga under alla de
14 år som danslärare Malin Rodéhn erbjudit träning
för både små barn och äldre
ungdomar. Grupperna jobbar
med en blandning av jazzoch showdans. De senaste
åren har dessutom zumba

tillkommit, både för barn och
vuxna.
I Kulturhuset erbjuds också
motionsdans till orkester varje söndag kväll – en mycket
populär verksamhet som
drivs av Korpen Karlskoga.
Biografen har renoverats,
fått digital 4k-projektor och
nytt ljud. Nu visas premiä-
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rer i genomsnitt 3-4 gånger i
månaden, och det är mycket
tydligt att satsningen är uppskattad av invånarna. Den
genomsnittliga besökssiffran
ligger på 80 personer i salongen som rymmer hela 215
personer.
- Jag är stolt och glad över
att vi kunde göra den här satsningen och det är fantastiskt
roligt att den är så uppskattad.
Kulturhuset och biografen är
ju en viktig samlingspunkt i
bygden, säger kultur- och fritidschef Olle Rodéhn.
Satsningen på kulturen var
möjlig delvis tack vare de
statliga bidrag som kommunen fick för flyktingmottagandet.
EVA WIKLUND
Källor: SVTs Kulturnytt har fått
uppgifterna från Myndigheten för
kulturanalys och SKL. Statistiken
kom i början av 2018 för året 2016.

Fler får bidrag till
digitalisering
Via projektet Indigo får nu
flera företag i Storfors bidrag
till digitalisering.
Näringslivsutvecklare Börje
Andersson säger att just
Storfors fått en stor andel
av de bidrag som finns
tillgängliga via IUC Stål &
verkstad. För industrinära
företag finns chans att
få hjälp med allt från
utveckling av hemsida till
digitala rapporteringssystem
eller annan digital
utveckling. I Storfors är nu
sju företag på gång in i olika
projekt. Företagen betalar
12 000 kronor och får då
konsulthjälp upp till 80 000
kronor.
Olle Levein (tv) är delägare i ElteamOne tillsammans med Ulf Brattström som grundade firman
under namnet Brattströms El för över 30 år sedan. 
FOTO: EVa Wiklund

Elteam one får proffshjälp
med digitalisering
I över 30 år har Ulf Brattström drivit
ElteamOne, eller Brattströms El som
firman hette från början.
För knappt tre år sedan klev Olle
Levein in som delägare.
- Jag trivs i Storfors. Här har jag jobbat hela yrkeslivet, och det känns ju
bra att firman blir kvar här även om Ulf
så småningom trappar ner, säger han.
Ulf är industrielektriker och från början
fanns jobben till allra största delen inom industrin.
- Jag jobbade inom industrin,
men så ville jag skapa något
eget - och det har ju gått bra,
säger han.
Från början hade Brattströms
gott om jobb ”på bruket”, och
fortfarande idag är industriföretagen en bas även om omfattningen har minskat. Idag jobbar
firmans åtta elektriker med stor
bredd inom många olika områden.
- Ett av våra största jobb nyligen var ombyggnationen av brandstationen i Filipstad,
berättar Ulf.
Firman tar både större och mindre jobb, åt
företag och åt privatpersoner. Och både Ulf

och Olle gillar svåra jobb.
- Vi går igång på krångliga saker. Problemlösning är något vi gillar, säger Olle, som menar att klurighet och tålamod är två kvaliteter
man söker efter när firman rekryterar.
Företaget skulle kunna växa ytterligare, för
just nu är det ingen brist på uppdrag.
- Svårigheten är att få tag på kompetent och
självgående personal. Vi är alltid öppna för
nya förmågor, säger Ulf.
ElteamOne är också ett av sju
företag som fått del av digitaliseringspengar från Tillväxtverket. Under våren ska man komma igång med en utveckling av
hemsidan.
Bidraget förmedlas av IUC/
Stål&verkstad och innebär att
företagen får hjälp av konsulter
med olika typer av digitalisering
till en kostnad upp till 80 000
kronor. Företagen bidrar själva
med 12 000 kronor.
- Vi har inte hunnit utveckla sidan själva,
utan det är i stort sett bara en kontaktsida. Vi
har ju fullt upp med jobbet i vardagen, så det
känns väldigt bra att få professionell hjälp
med det här, säger Olle.
EVA WIKLUND

”

Ju svårare
desto bättre.
Vi går igång på
krångliga
uppdrag

Gratis kurs
om tjänstefiering
Företag i Storfors erbjuds
nu en gratis kurs i
tjänstefiering. Kursen
handlar om hur man
kan lära sig att ta betalt
för mer än bara själva
produkten. Hur kan man
skapa mervärde genom att
också ta betalt för saker
som kompetens, logistik,
projektledning? Under en
dag får du nya kunskaper
i hur just ditt företag kan
ge kunden insikt om det
faktiska kundvärde som ditt
företag levererar.
Tid & plats: Hotell
Storlungen, Lungsund.
Torsdag 15 mars kl 10-15.
Lunch ingår. Kostnadsfritt.
Arr: IUC Stål & Verkstad.
Anmälan: Maila till
kjellarne.edvinsson@live.se

Kommande
affärsluncher
I Folkets Hus Restaurang.
Ingen föranmälan. Var och
en köper egen lunch.
Tisdagen den 6 mars
kl 11.30, Länsstyrelsen
informerar om olika
investeringsstöd mm.
Tisdagen den 3 april
kl 11.30, Rostfria VA system
presenterar sitt företag.
Information: Börje
Andersson 0550-651 25.
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Vargbroskolan firade tio år under januari. Rektor Sven-Erik Rhen och kommunalråd Hans Jildesten uttryckte glädje och stolthet över
skolan som är i stort sett lika fin idag som när den stod nybyggd. 
FOTO: Eva Wiklund

Respekt i Sveriges bästa skolkommun
En strid ström av lärare
hugger in på smörgåstårtan i Vargbroskolans
lärarrum när rektor SvenErik Rhen bjudit in till
firande med anledning
av utmärkelsen Sveriges
bästa skolkommun.
- Jag känner mig stolt
över att jobba här; vi
har resurser, fina elever,
härliga kollegor och ett
väldigt bra ledarskap,
säger specialpedagog
Evadys Garcia.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr tackar personalen
och berättar om den politiska
viljan och inriktningen där
man under många år satsat
extra resurser på skolan.
- Det är ju en långsiktig
strategi som man genomför
politiskt, men utan personalen och ledningen skulle vi
ändå inte vara Sveriges bästa
skolkommun, säger hon, och
pekar på allt det extra som
skolan genomför.
6

Så utses Sveriges bästa skolkommun
l Sveriges kommuner och
landsting, SKL, rankar årligen
alla grundskolor i Öppna
jämförelser. 2017 toppade
Storfors listan som Sveriges
bästa skolkommun.
l I Storfors finns skolorna

- Ni ordnar exempelvis Nobelfest för eleverna, jobbar
med entreprenörskap i slöjden, integration i hemkunskapen och har en särskola
med otroligt hög klass. Det
finns hur många exempel som
helst, säger hon.
Erik Rådberg är mellanstadielärare i klass sex. Han bor i
Kristinehamn och har tidigare
jobbat på andra skolor. Idag
tvekar han inte att pendla till
Storfors.
- Vi har en bra stämning
och en fin närhet både mellan
kollegor och till eleverna, säger han.
Bildlärare Mats Bergström

Vargbroskolan, Kropppskolan
och Bjurtjärns skola.
l Senaste Öppna jämförelser
– Grundskola 2017 - släpptes
12 december 2017 och
beskriver i första hand resultat
från läsåret 2016/17.

har jobbat många år på Vargbroskolan.
- Att vi har en stark ledning
som också vågar fatta obekväma beslut är viktigt. Det
gäller att se till skolans bästa
på lång sikt, säger han.
Flera av lärarna pekar på
närheten och de snabba kontaktvägarna i en liten skola
och en liten kommun. Skolsköterskan Pernilla Günther
stortrivs.
- Jag tycker att vi i Storfors
är bra på att utnyttja vår litenhet. Jag upplever samarbetet
mellan olika verksamheter
och även med landstinget
som väldigt smidigt. Det ger
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oss en styrka och en snabbhet, säger hon.
Lena Olsson började på
skolan som mellanstadielärare. Tanken var att hon skulle
stanna i ett och ett halvt år.
- Men nu har jag jobbat här
i 42 år och kan inte slita mig,
skrattar Lena, som numera är
anställd som studie- och yrkesvägledare, syv.
Ordet respekt flyger mellan borden och det är där som
många landar när de försöker
beskriva stämningen på Vargbroskolan.
- Vi respekterar våra elever
och de respekterar oss och
varandra. Vi respekterar också våra elevers föräldrar som
vi har ett väldigt bra samarbete med. I grunden handlar
allt om goda relationer, säger
Lena Olsson.
Under januari firade Vargbroskolan tio år med tal, fanfar och tårtkalas.
EVA WIKLUND

Ny skola i Kyrksten klar inom fyra år
Inom fyra år ska en ny
skola i Kyrksten stå
inflyttningsklar.
Det är ett beslut som
både elever och lärare i
Bjurtjärns skola välkomnar.
- Det här är verkligen
en efterlängtad nyhet,
säger rektor Gunnel
Eriksson.
Tredjeklassaren Max Björk
och andraklassaren Lowisa
Andersson är nöjda med sin
skola, men ser fördelar med
en ny.
- Jag trivs jättebra här, för
det är inte så många barn och
då blir det en lugn stämning,
säger Lowisa. I en ny skola
hoppas hon på större rum,
större gympasal och fräschare
toaletter. Kanske också en cafeteria.
Max går i en blandad klass
med tvåor och treor. Det tycker han är bra.
- De äldre kan ju hjälpa
de som är yngre. Sen brukar
vi leka med varandra i olika
klasser här, säger Max, som
inte tror att han hinner att
flytta till den nya skolan. När
den står klar är det kanske
dags för honom att börja på
högstadiet i Vargbroskolan.
- Fast det blir bra för min
lillebror. Då kanske de får en
fotbollsplan med gräs istället
för grus, säger han.
Speciallärare Charlotta Eriksson har pendlat från Kristinehamn i åtta år för att jobba
på Bjurtjärns skola.
- Då lockade rektorn med
planerna på en nybyggd skola, men nu kan det kanske blir
verklighet. Det vore väldigt
roligt att få vara med och
forma pedagogik och lokaler
från början, säger Charlotta,
som tycker om den mindre
skolan.
- Jag brinner ju för barn
med särskilda behov. På en liten skola finns det extra stora
möjligheter att se de barnen.
Dessutom upplever jag att jag

Lowisa Andersson och Max Björk tycker att det låter spännande med en ny skola. 

som lärare har lätt att påverka på en mindre skola, säger
hon.
Förskollärare Pernilla Lind,
jobbar på förskolan som ligger strax intill skolgården.
Att få vara med och jobba
fram en gemensam lösning
för både skola och förskola är
något hon ser fram emot.
- Vi skulle behöva större
hallar och bättre våtutrymmen. En öppnare planlösning
vore väldigt bra. Kanske skulle det också bli nya arbetssätt
när skola och förskola kan
jobba ännu närmare varandra
än idag, säger hon.
Marion Jegefalk Björn har
jobbat på skolan i tio år.
- Det behövs verkligen en
ny skola. Lokalerna är slitna
och inte särskilt ändamålsenliga. Vi har inga små grupprum exempelvis, säger hon.
Rektor Gunnel Eriksson är
jublande glad över beskedet.
- Jag är så glad att vi har
modiga politiker. Vi har ju
väntat på besked om vad som
ska ske med Bjurtjärns skola,
säger hon.
Skolan ska ha plats för ett
80-tal elever, från förskoleklass upp till sjätte klass. Den
ska även inrymma förskola.

FOTO: Eva Wiklund

Rektor Gunnel Eriksson (th) diskuterar planerna med Marion Jegefalk Björn, Pernilla Lind och Charlotta Eriksson.

Beskedet om en ny skola välkomnas av elever på Bjurtjärns skola.


Redan under våren vill man
starta projekteringen.
- Självklart vill vi att skolan
ska stå klar så snart som möjligt. Förhoppningsvis ännu
tidigare än om fyra år, säger
kommunalråd Hans Jildesten.
Han menar att en ny skola

kommer att innebära lägre
driftkostnader än idag och
den kommer också att bli ett
lyft för bygden.
- Vi tror mycket på den delen av Storfors där det redan
idag sker inflyttning, säger
EVA WIKLUND
han. 
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Jobbcentrum ger nya
möjligheter i livet
På arbetsmarknadsenheten, som driver Jobbcentrum, tas många steg mot
nya jobb och nya möjligheter varje dag.
- Jag har fått ett helt
nytt tankesätt. Jobbcentrum har hjälpt mig på så
många sätt, säger Emelie
Karttunen, som nu har en
karriär som lärare i sikte.
När Emelie blev inskriven
på Jobbcentrum hade hon aldrig arbetat. Det fattades också
en del för att hon skulle ha en
fullständig gymnasieexamen.
Tack vare stöd och peppning
läste hon in det som fattades,
fick självförtroende som praktikant i Bjurtjärns skola och
tog steget till att lära ut svenska i Jobbcentrums regi.
- Idag är jag en helt annan
person. Jag var väldigt blyg
och vågade knappt öppna munnen. Idag har jag mycket bättre
självkänsla. Jag vet att jag kan
och vill komma vidare, säger
Emelie, som nu jobbar som
elevassistent på Forsbrosko-

lans individuella program.
- Jag jobbar med två elever
som kämpar för att klara gymnasiebehörigheten. Det är fantastiskt att få följa utvecklingen och att få vara en del i att
någon kommer vidare, säger
Emelie, som idag är 24 år och
vet att hon vill
bli speciallärare.
En av de största
lärdomarna
på Jobbcentrum
har varit att man
måste kämpa för
att komma någon
vart, men också
att det är okej att
misslyckas och
att ta ett steg tillbaka ibland.
- Jag hade inte ens sommarjobbat. Jag visste inte vad det
var att passa tider, ha en chef
eller anstränga sig för att prestera. Steg för steg fick jag
komma in i det, säger hon, och
menar att det behövs ett visst
mått av press.
- Det har hjälpt mig. Men jag

fick också minska praktiktiden
en period och sedan komma
igen. Vi är bara människor och
vi måste få misslyckas ibland.
Hur ska vi annars lära oss något nytt, säger hon.
På Jobbcentrum finns flera
olika arbetsstationer; snickeriet, trädgården
med
växthus,
second
handbutik, kök där
man bakar och
lagar mat och en
kreativ verkstad
där man syr, väver, handarbetar
och
tillverkar
smycken – saker
som sedan kan
säljas i butiken.
Jobbcentrum utför också en
rad olika uppdrag åt de kommunala verksamheterna, det
kan handla om mindre renoveringar, röjningsarbete på leder,
arrangemang som Centrumfesten eller att ställa i ordning fika
till olika möten.
I köket jobbar ibland Lotta

”

Man måste bli hel
själv först innan
man kan gå ut
och rädda
världen

Ann-Sofie Sylvén har varit hemma med barnen i många år. Nu tar hon vägen via Jobbcentrum för att
komma ut i yrkeslivet igen. ”Det känns väldigt bra att komma ut bland folk igen och komma igång”, säger
Ann-Sofie som är utbildad inom kök och restaurang.

8
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Morgan Svärd jobbar som handledare
Han visar markeringsstolparna till den

Beckert, Therese Lassen och
Martina Bohlin.
- Vi får stöttning samtidigt
som vi är behövda på många
olika sätt här. Att gå hemma i
sina egna tankar är absolut inte
bra för den som har ohälsa av
något slag, säger Martina.
Lotta har jobbat många år
inom missbruksvård som alkohol- och drogterapeut. Nu
är hon på väg tillbaka efter en
tuff period med utmattningssyndrom.
- Det har varit jätteskönt med
stöttningen här och att kunna
komma tillbaka i lagom takt.
- Målet för alla oss här är ju
att komma ut i arbetslivet. Jag
vill jobba med människor igen,
men man måste bli hel själv
först innan man kan gå ut och
rädda världen, skrattar hon
Therese är hästtjej i grunden och har en dröm om att få
jobba med travhästar, barn eller gamla.
- Det är skönt att kunna
komma hit. Det finns alltid någon att prata med, som vet hur
det känns att kämpa med olika
saker, säger Therese, som nu
hoppas på en anställning som
assistent på jobbcentrum som
ett första steg.
Åsa Askerskär, enhetschef
för
arbetsmarknadsenheten,
säger att hon har världens bästa
jobb.
- Att få se människor växa är

Enhetschef Åsa Askerskär pendlar till jobbet från Kristinehamn.
- Jag älskar verkligen att jobba här i Storfors. Det är snabba kontaktvägar och lätt att få saker att hända, säger hon.

på Jobbcentrum och lär också ut svenska två dagar i veckan.
nya vandringsled som just nu byggs. 

FOTO: Eva Wiklund

Luis Lopez Parra ser till att borden får en helt slät yta innan oljebehandlingen. Bordet ska sedan säljas i second hand-butiken.

Genom stöttning på Jobbcentrum fick Emelie Karttunen en helt ny
inriktning i livet. Nu jobbar hon som elevassistent och ska bli lärare.

Om enheten

Karol Rybacki kommer från Polen
och är utbilad snickare. Nu är
han assistent på Jobbcentrum i
väntan på nytt jobb.

så roligt. Hur länge man stannar
här är individuellt, en del är här
väldigt kort tid och andra behöver mer stöttning. Det viktiga är
att vi får ge den tid som krävs,
säger Åsa, som också menar att
Jobbcentrum har en viktig roll

l Arbetsmarknadsenheten,
AME, driver Jobbcentrum.
l Till Jobbcentrum
kan man inte komma
genom egen inskrivning.
Platsen får man genom
anvisning från exempelvis
arbetsförmedlingen, individoch familjeomsorgen eller
försäkringskassan.
l Har du garn över hemma?
Då tar Jobbcentrum gärna
emot.

för att förse företag med kompetens.
- Det finns massor av kompetens bland våra drygt 50 deltagare. Med rätt hjälp blir de
viktiga medspelare i samhället,
EVA WIKLUND
säger hon.

Lotta Beckert, Therese Lassen och Martina Bohlin jobbar ibland i
köket. Här bakar de för att besöka ett äldreboende och bjuda de
gamla på fika.

Mahbi Abdullah Hassan ser till att gamla möbler får nytt liv.
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Kostnadsfri simskola för förskolebarn
Nu får Storfors kommun
bidrag till avgiftsfri simskola för barn i förskoleklass.
Under sportlovet ges
den första kursomgången.
- Det handar egentligen
inte om regelrätt simskola, utan om att barnen
ska få vattenvana, säger
Gunnel Eriksson, rektor Bjurtjärns skola och
Kroppaskolan.
Kommunen har sökt och
fått drygt 100 000 kronor i
statsbidrag som fördelas av
socialdepartementet.
Tanken bakom satsningen
är att ge alla barn samma
förutsättningar att nå målen
i årskurs nio. För att få godkänt betyg i idrott ska man
då behärska olika simstilar

och även ha kunskaper om
badvett och hur man hanterar
nödsituationer vid vatten.
- Det här är toppen. Vi ser
ju att barnen tidigt behöver få
vattenvana, och under den här
simskolan får man bekanta
sig med vattnet på ett lekfullt
sätt, säger Gunnel Eriksson.
Alla barn i förskoleklass
har fått en inbjudan hemskickad.
Simskolan kommer att hållas på förmiddagarna under
sportlovet i Storfors egen bassäng i Vargbroskolan.
Undervisningen kommer
att ledas av en behörig lärare
i idrott.
Exakta tider kommer att
bestämmas när man ser hur
många som vill vara med.
- Om intresset är jättestort
får vi naturligtvis göra fler

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

Skolan har ett ansvar för att bedriva simundervisning. Nu har
Storfors kommun fått statligt bidrag för att kunna erbjuda alla
förskolebarn en simskola med fokus på att skapa vattnevana.

grupper, säger Gunnel Eriks- der året, kanske i samband
Piscators
med Bil
lov. AB
son.Dela upp betalningen
Satsningen3på att ge de yngre
Det är räntefritt!
inte heller den enda
N Industrigatan
god vattenvana är en
gången
kom688 31barnen
Storfors
Vi görsom
allt försimskolan
din bil!
del av folkhälsoarbetet
i Stormer att arrangeras. Det komTel 0550-622
83
EVA WIKLUND
mer att ges fler tillfällen un- fors kommun. 
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www.gasolbutiken.se
• Gasol på lösvikt
29:-/kg
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
• LPG-gas 10:-/lit
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Vi är certifierade enligt nya
lagkraven för AC service
i fordon och har lång
erfarenhet av AC- reparationer.
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

En del av

PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors
Tel. 0550 - 622 83
www.piscatorsbil.se
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Dela upp betalningen
räntefritt!
Vi gör allt för din bil!

februari 2018 Informationstidning för Storfors kommun
10 I frêske lufta 1 l 622septeber
2017 Informationstidning för Storfors kommun
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Piscators Bil AB

Välkommen
N Industrigatan 3
688
31 Storfors
in till
oss!
Tel 0550-622 83
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Storfors är som vårt andra hem!

Vi vet att de flyger in från Frankrike, Grekland, England och nu även Egypten.
Vi vet också att de vunnit nästan varje match - senast den 3-4 februari.
Men vilka är de? De där supertaggade tjejerna som kämpar för att ta hem SM-guld
i pingis till Storfors.Vi har pratat om tidiga coacher, deras familjer, drömmar och
livet utanför pingisen. Helt klart är att de ser Storfors som sitt extra hem.
- Vi måste åka och handla!
Fem pingisspelare släpper
väskorna i hallen hos familjen
Hulth. Två av dem släntrar in
till soffan, lägger upp fötterna
och plockar fram mobilerna,
medan de andra ger sig iväg
för att handla svenskt godis
och bröd att ta med hem.
Gun-Britt börjar
förbereda kvällens middag i
köket. När Hannah och Katerina är klara med
SMS-kontakten
med nära och
kära och går de
ut i köket för
att värma kaffe
i micron. En bit morotskaka
från igår finns också kvar och
det glittrar i ögonen på Hannah.
- Det här är den godaste
kaka jag vet. Det går knappt
att beskriva hur underbar den
är, säger hon.
Och det är välförtjänta bitar för de båda pingisspelarna
som just tagit hem segern mot
IK Juno, som visade sig vara
en svårare motståndare än
läget i tabellen visade. Efter
många nervkittlande set och
nästan tre timmars speltid
landade resultatet på 6-2.
I soffan berättar Katerina
om drömmen att kvalificera
sig för att få spela ett OS och
framtidsplanerna på att öppna
eget som optiker.
- OS är kanske en ouppnåelig dröm, men man måste få
ha drömmar! Jag ska fortsätta
att elitsatsa på pingisen några
år till, säger hon.
Hannah vill fortsätta med
pingis, men inte göra samma
elitsatsning som förut. Med

den lilla byn Leckford som
bas jobbar hon med försäljning, företagscoachning och
som pingistränare för ungdomar. Själv tränar hon mindre
än tidigare.
- Nu när jag inte satsar lika
hårt är det mycket roligare att
spela, säger hon, och berättar
att Sverige finns
med i framtidsdrömmarna.
Att få komma
till Storfors och
spela är en höjdpunkt.
- Jag älskar
så mycket med
Sverige; kulturen, maten, människorna. Jag vill fortsätta att
spela här och även komma hit
på semester, säger hon.
De övriga tjejerna dyker
upp med kassar från affären,
och tränaren Anders Hulth
förvinner ner i källaren med
en bunt matchtröjor som ska
tvättas. Det blir kö till duschen och under tiden visar
spelarna sina sovrum i villan
där familjen Hulths tre döttrar
växt upp.
Hannah och Katerina delar
en dubbelsäng där en skärm
ger lite avskildhet. De övriga
tre delar på en dubbelsoffa
och en extrasäng i ett annat
rum. Mariann Juházs kastar
sig ner på sängen och skrattar.
- Nu ser du hur vi bor. Det
är som värsta tjejcampen!
Både Mariann och Lina har
passerat 30-års-strecket och
båda har börjat tänka på livet
efter pingisen. Lina har just
börjat som ekonomichef på
Renault i Paris.
- Jag var tvungen att välja
och då valde jag jobbet fram-

”

Det är så skönt
att få komma hit
och rensa
huvudet

för att fortsätta i förstaligan.
Nu spelar jag i division tre
och i Storfors för att pingisen
ger mig energi, säger Lina,
vars franske pojkvän också
spelar pingis på elitnivå.
Mariann, som har pluggat
affärskommunikation
har jobb på gång i sydöstra
Frankrike. Där bor hon tillsammans med franske pojkvännen som jobbar som elektriker. När det gäller pingisen
kommer hon inte att satsa på
elitnivå längre.
- Nu vill jag hitta ett jobb.
Sen är framtidsdrömmen att
hjälpa min familj att flytta
från Ungern till Frankrike.
Idag är mitt hemland som
en diktatur, och det mesta har
blivit sämre, säger hon.
Lagets nya spelare, Dina
Meshref, har efter bara ett
dygn smält in i laget och den
utökade familjen Hulth där
både spelarna och lagets andre tränare Tomas Bergquist
ryms.
- För mig är det verkligen
speciellt att bo i ett svenskt
hem, säger Dina, som är van
att resa över stora delar av
världen för olika tävlingar,
men som aldrig bott hemma
hos någon annan
än släkten.
- Jag
har alltid
bott på
hotell, så
det här är
som en ny,
spännande
värld för
mig. Men jag
känner mig
redan hemma,
säger hon.

Och när laget placerar sig
runt köksbordet är det GunBritt som är centralfiguren.
Spelarna får kika på laxen
som ska ugnsbakas medan
skämten och skratten haglar
över bordet.
Lina säger vad kanske alla
tänker:
- Det är så himla skönt att
komma hit och få rensa huvudet. I Paris är det nästan aldrig lugnt och att få landa här
är underbart. Det är som mitt
extra hem, säger hon.
De andra nickar och säger
att Tomas och Anders är som
extrapappor medan Gun-Britt
är den perfekta extramamman
och en gudinna i köket.
Själv stortrivs Gun-Britt
också med den utökade familjen.
- Det är är sådana trevliga
tjejer. Det är en förmån att få
lära känna de här unga människorna som kommer från
så olika delar av världen. De
sköter sig själv här hemma
när vi jobbar, precis som våra
egna döttrar gjorde, säger
TEXTER: EVA WIKLUND
hon.	
FOTO: LARS LARSSON

Läs mer om spelarna
på nästa sida u
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KOMMANDE
cher:
Hemmamat
kl 15
Lö 10 mars
kl 11
Sö 11 mars

Dina Meshref

Hannah Hicks

Ålder: Fyller 24 år i mars
Familj: Mamma, pappa, lillebror.
Jag föddes i Kanada eftersom
min pappa studerade till läkare
där, men familjen flyttade hem
till Egypten igen när jag var två
månader. Både mamma och pappa
har varit aktiva pingisspelare, och
min bror spelar också pingis.
Gör: Har nyligen tagit examen inom
företagsekonomi, tränar pingis på
heltid.
Drömmar: Att bli topp 20 i världen
och ta medalj i OS eller någon
annan stor tävling.
Vill starta eget företag i framtiden, kanske tillsammans med min bror
som är väldigt duktig på att laga mat. Eller så skulle jag vilja starta en
bordtennisakademi i Kairo dit olika lag kan komma och träna. Sen vill
jag ha familj, hus och barn.
Sverige: Har varit i Sverige många gånger tidigare på olika tävlingar.
Redan som 12-13 åring tillsammans med mina föräldrar.
Tränar: Fyra timmar varje dag när jag är i Kairo. Är på träningsgläger i
Europa och Kina varje år.
Egenskaper: Godhjärtad person som bryr mig om andra. Vill kontrollera
allt för att det ska vara perfekt, det gäller också andra personer och då
kan det ju bli knepigt ibland. Det är ju onödigt att bli arg för småsaker,
men det händer ibland.
Om Storfors: Att bo i någon annans hem är verkligen helt nytt för mig.
Det gör vi inte ens hemma i Egypten om det inte är nära släktingar. Ute
på tävlingar har jag alltid bara bott på hotell. Men det är spännande,
väldigt mysigt och annorlunda. Det är lätt att känna sig hemma här. Det
är skönt att få bo i ett så lugnt område, I Kairo är det aldrig lugnt.
Styrkor inom pingis: Har väldigt stor matcherfarenhet. Analyserar
motståndaren och provar nya saker när det inte fungerar. Har mental
styrka och en bra serve. Pappa lärde sig att serva bra i Kina och när
jag var 10-11 år hjälpte han mig med serven. Idag är det en del av min
styrka.
Bästa slag: Backhand
Vad får dig att skratta: När min bror kommer hem och berättar nåt kul
från skolan eller träningen. Han är otroligt bra på att imitera andra och
kan få hela familjen att gapskratta.
Vad skulle du vilja ändra på? Vi skulle använda mindre teknlogi och
umgås mer. Mindre datorer, telefoner och facebook – mer samtal i
verkliga livet.
Fritid: Träffar vänner, är ute med familjen, besöker släktingar, går på
bio och restaurang.

Ålder: 26 år
Familj: Mamma, pappa, storebror och storasyster.
Bor: I södra Storbritannien i byn Leckford med 136
invånare, en dryg mil från staden Winchester.
Gör: Jobbar deltid som pingiscoach för ungdomar i skolorna,
har eget hälsoföretag inom Aloe Vera, säljer produkter och
hjälper andra igång med deras företag.
Tränar: Några gånger i veckan, men inte så mycket som när
jag var på topp
Drömmar: Att ha en bra balans i livet mellan arbete och
pingis. Vill gärna fortsätta att spela i Sverige. Älskar Sverige,
den svenska kulturen och pratar lite svenska. Har spelat
här i olika sammanhang under tio års tid. Kommer inte att
spela pingis på heltid igen. Pingisen är roligare nu när jag
inte lägger sån press på mig själv.
Egenskaper: Uppmuntrande och glad. Försöker alltid göra
mitt bästa, kan vara rolig.
Gör dig glad: Mat!
Och allt stöd från
familjen.
Fritid: Tränar
på gym, det blir
bootcamp varje
morgon klockan
6.45. Umgås med
vänner och familj,
passar gärna
systersonen som
är nio månader,
vandrar i naturen.
Gillar att laga mat.
Pingisstarten:
Testade pingis på
en semester med
familjen som 11-12-åring, och tyckte att det var jättekul.
Jag var idrottsintresserad redan då och pigg på att testa
nya sporter. Min Engelskalärare på skolan peppade mig att
spela i den lokala ligan.
Bästa slag: Backhand
Styrkor inom pingis: Ger inte upp, alltid positiv.
Bästa med Storfors: Känslan i laget
och samvaron efter matcherna när vi
dricker kaffe, äter och umgås hemma
hos Hulth. Det är verkligen mitt
andra hem!
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Lagets sjätte spelare, Rahel
Aschwanden, har skadat sig och
jobbar just nu med rehabilitering.
Därför fanns hon inte på plats i
Storfors när reportaget gjordes.

Katerina Toliou
Ålder: 22 år
Familj: Mamma, pappa, storebror
som bor i Rotterdam, pojkvän.
Bor: I Aten, har ursprung från norra
och nordvästra
Grekland där
föräldrarna är
uppvuxna.
Semester: Åker
gärna ut till öarna.
Gör: Studerar till
optiker, klar i höst.
Det är ganska lätt
att få jobb, men
låga löner.
Tränar: Med
Greklands landslag, tre timmar på
eftermiddagarna och ibland 2,5 timmar på
förmiddagarna. Alla dagar utom söndagar.
Ibland även ledig lördag.
Fritid: Går på bio, läser böcker, gillar att
vara hemma och ta det lugnt.
Dröm: Att kvalificera mig för OS. Senare i
livet, efter pingsen, skulle jag vilja öppna
eget som optiker.
Framtid: Kommer att fortsätta med
satsning på pingis några år innan jag börjar
jobba. Går inte att kombinera yrket med
elitsatsning.
Goda sidor:
Jag är en
glad person
som gillar att
skratta och
har humor.
Jag försöker
undvika att
vara negativ.
Folk säger att
jag är snäll.
Vad kan göra
dig bekymrad? Situationen i Grekland
och om jag inte spelar bra.
Styrkor som pingisspelare?
Jag kan hålla mig lugn och har tålamod. Ger
inte upp.
Bästa slag: Forehand.

Storfor
s
toppar t
abellen
i PIngisl
igan!

Lina Misikonyte
Ålder: 30 år
Familj: Mamma, pappa, storebror, pojkvän.
Bor: I Paris, uppvuxen i Vilnius i Litauen men
flyttade till Frankrike för att spela i högsta ligan.
Bor centralt och kan promenera till
jobbet och träningen.
Pingis: Valde att spela i Frankrikes 3:e
division för att kunna fortsätta i Storfors
och för att kunna fokusera
på jobb. Jag tränar 4-5
gånger i veckan, och min
pojkvän spelar också på
elitnivå.
Bästa slag: Forehand och
min serve.
Katerina Gör: Jag har en
mastersgrad i ekonomi
efter åtta års universitetsstudier.
Jobbar som ekonomichef för
Renault. Det är svårt att flytta
tillbaka till Litauen för nu har jag
hela mitt liv här i Frankrike.
Framtid: Vill fortsätta spela pingis
eftersom det ger mig energi, men hoppade av
högsta ligan. Det går inte att kombinera med
jobb.
Drömmar: Vill bygga en familj med nära
relationer – så som jag har vuxit upp. Mina
föräldrar är alltid väldigt stöttande. Jag är
den enda i min familj som idrottat och
oavsett om jag vunnit eller förlorat
så har de stöttat mig. Det fick mig att
slappna av – för själv pressade jag mig
för att göra mitt bästa.
Fritid: Träffar vänner, går på spinning
före jobbet, gillar att resa. Tycker mycket
om att vara ensam hemma och att läsa.
Träffar så mycket folk på dagarna att jag
inte alltid vill träffa folk när jag är ledig.
Gillar att laga mat.
Lina Egenskaper: Är en lugn och positiv
person. Jag hetsar nästan aldrig upp mig
över småsaker, som andra kan göra på jobbet
exempelvis.
Skulle vilja ändra: Att vi alla levde mer här och
nu, det skulle göra oss nöjdare och gladare.
Om Storfors: Det här är som min extrafamilj. Att
få komma hit och rensa huvudet är fantastiskt.

Marianne Juhász
Ålder: 30 år
Familj: Mamma, pappa, lillasyster, pojkvän.
Bor: I Miramas i sydöstra Frankrike. Växte upp
i Ungern men flyttade till Frankrike för tio år
sedan för att spela elitpingis.
Fritid: Har inte så mycket fritid men gillar att
läsa, gå på bio, slappa hemma. Pappa ville
alltid att vi skulle läsa mera än att se på tv.
Han sa att böcker öppnar våra
sinnen på ett helt annat sätt än
film och tv, dessutom lär man sig
nya ord. Man lär sig att se saker
ur andra vinklar. Så skapades mitt
läsintresse. Jag har alltid en bok
med mig.
Gör: Försöker att fokusera på livet
efter pingisen. Söker just nu jobb.
Är pingiscoach för barn. Har pluggat
affärskommunikation i Ungern,
siktar på jobb som assistent inom
någon butikskedja eller större
företag.
Drömmar: Familj och ett eller två
barn. Att kunna hämta min familj från Ungern
så att de kan bo i Frankrike. Allt är sämre
i Ungern just nu, det är som en diktatur. I
Storfors vill jag vinna SM-guldet som de stal
från oss förra året genom att ändra reglerna.
Egenskaper: Jag är en naturlig person som
säger vad jag tycker och tänker. Jag vill allas
bästa och är bra på att stötta. Kan vara rolig.
Bästa slag: Backhand och toppspinn.
Pingisstarten: Tog mig till toppen tack vare
min pappa. Han tränade med mig varje lördag
morgon och sa alltid att jag måste träna mer
än alla andra om jag ville bli bäst. Han lärde
mig att fokusera på matchen och sa att det
inte spelar nån roll vilken motståndare som
står där – om man vill bli bäst måste man
kunna slå alla. Därför tänker jag inte så
mycket på vilken motståndare jag har. Han sa
också att man måste göra något annorlunda
om spelet inte fungerar.
Om Storfors: Det här är min andra familj. Jag
älskar att vara här, umgås och äta Gun-Britts
mat. Vi har en fantastisk anda i teamet.
Skulle vilja ändra på: Utrota terrorismen.
Sedan skulle alla länder ha samma
möjligheter till mat, boende, vatten, arbete.
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Välkommen till
Kommunfullmäktige
den 15 mars & 12 april
Kommunfullmäktige sammanträder den 15 mars samt den
12 april kl 18 i Valsaren Kulturhuset/Folkets Hus och allmänheten
är varmt välkommen att vara med.
Innan sammanträdets öppnande finns möjlighet att ställa frågor
under punkterna ”Allmänhetens frågestund” och ”Ordet är fritt”.
Kommunstyrelsen sammaträder 19 mars och 9 april kl 8.15 i
Storfors kommunhus, lokal Kerimäki.
Föredragningslista finns på kommunens digitala anslagstavla
på kommunens hemsida www.storfors.se.

VED

TE:s

Dags att ladda vedförrådet
inför kommande vinter!
Vi kapar och klyver helt efter
ditt önskemål. Ring 0550- 622 22
för aktuellt pris. Vi kan även
ordna billig hemtransport.
INDUSTRIG. 8, STORFORS, 0550-622 22

När du
behöver
vård

Vänd dig
med förtroende till
AL LT JÄ N ST
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

Det är alltid din vårdcentral du
ringer under dagtid om du inte är så
allvarligt sjuk att du ska ringa 112.
Hos oss finns läkare, sjuksköterskor
barnmorskemottagning, barnavårdscentral, ungdomsmottagning samt
tillgång till laboratorium. Vi utreder
och behandlar alla vanliga sjukdomar,
symtom och lättare psykiska problem.
Vid behov remitterar vi dig vidare.

Jourcentralen på helger
På helger och helgdagar hjälps läkare
på oika vårdcentraler åt att bemanna
jourcentralen i Kristinehamn.
Hit kommer du som har ett akut
sjukdomstillstånd som inte behöver
vård på sjukhus. Kontakta oss via
sjukvårdsrådgivningen 1177. En
erfaren sjuksköterska hjälper dig att
bedöma vilken vård du behöver

Projektet Nyckeln vänder sig till
personer som är 20-40 år med
psykisk ohälsa. Nu finns kurator
Pegah Shams på plats på onsdagar
och torsdagar, tel 070-221 92 26.

Allvarligt sjuk eller skadad
Om du är allvarligt skadad eller sjuk
och behöver ambulans ska du ringa
SOS-centralen på telefon 112.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:
Kontakt med läkare bokas via
rådgivningen som kan boka telefonsamtal eller besök på vårdcentralen.
Laboratoriet Telefontid: Månd - fred
kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725. För
tidsbeställning till laboratoriet ska
man ringa till laboratoriet under telefontiden. Ej till rådgivningstelefonen.
Kurator Johanna Nilsson tel 0550657 09 kl 08-08.30 onsd och torsd.

Rådgivning
Måndag - fredag kl 8.00- 9.30
Måndag - torsdag kl 13.00 – 14.30,
tel 0550-657 02
Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten
Tel 0590-188 35
E-tjänster via 1177.se
Kontakta oss via e-tjänster på
webbsidan www.1177.se

BVC Telefontider
Onsdag kl 08.30-09.00
Torsdag kl 13.00-13.30
Britt-Louise Östin 0550-657 14
BVC-sköterska 0550-657 08
En liten påminnelse!
Om du fått en akuttid kan det
ibland bli väntetider på grund av
andra akuta händelser. Vi tar hand om
dig så snart som möjligt.

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast
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Kanalen
En tidning för Storfors församling l Nr 1 l 2018 l årg 13

Jobbet lockade Ulrika Wiström att återvända till Värmland
Efter 37 år i Stockholm
packar Ulrika Wiström
sina väskor och flyttar
tillbaka till Värmland,
där hon växte upp.
Nu blir hon Storfors
församlings nya kantor
- Jag har längtat hem
och tittat efter jobbmöjligheter de senaste åren,
säger hon.
Efter att hon studerat på
Musikhögskolan och på
Sköndalsinstitutet har hon
jobbat i 27 år som organist i
Huddinge pastorat. I Karlsad
finns delar av släkten och i
Storfors finns numera jobbet -

Ulrika Wiström är ny kantor i församlingen.

därför har hon valt att bosätta
sig mitt emellan - i Kristinehamn.
- Det ska verkligen bli jätteroligt. Tillvaron i Stockholm
var ganska stressig och nu ser

jag fram mot en lugnare miljö
och även mot att bara jobba
75 procent, säger hon.
Ulrika har jobbat med det
mesta inom kyrklig musik;
vuxenkörer, barnkörer och

inte minst som organist.
- Att spela är min främsta
passion, men det är också väldigt roligt att jobba med körer, säger hon.
Ulrika kommer att bidra
med lång erfarenhet inom
kör och spelning, och hon ser
fram emot att jobba i Storfors
församling.
- Jag kommer att jobba med
körerna tillsammans med
kantorn Eva Lundell, och det
känns väldigt roligt, säger
hon.
Den 18 mars kan man se
både kantorn och körerna när
man bjuder på Mariamusik
i Lungsunds kyrka klockan
11.00 och Storfors kyrka kl
15.00.

Messy Church för stora & små
Messy Church, vad är det egentligen?
Ja, det betyder något i stil med rörig kyrka, och nog kan det kanske
bli lite rörigt och roligt när man arrangerar Messy Church i Storfors
eller Bjurtjärn. Eller rörligt, kanske man ska säga.
Under ett par timmar samlas både barn och vuxna under ett speciellt
tema. På olika stationer får man måla, pyssla och samtala om temat.
Det handlar alltså om en kretiv kväll för hela familjen. Allt man skapat
under den första timmen visas sedan upp vid återsamlingen. Där knyts
de olika delarna ihop med en berättelse och vi sjunger sånger med
rörelser till. Hela arrangemanget är kostnadsfritt och kyrkan bjuder
även på en enkel kvällsmåltid som vi äter tillsammans.
- Det här är ett sätt för oss att samla familjer, mor- och farföräldrar
och andra vuxna till gemenskap och en måltid. Det har varit väldigt
uppskattat, säger församlingsassistent Gunilla Bengtsson.
- Både barn och vuxna har gillat det här. Vi håller det enkelt, på
barnens nivå, men alla har behållning av det. Många frågar när det blir
av nästa gång, säger hon.
Nu arrangeras Messy Church måndag 23 april kl 16.30 i Storfors
tillsammans med barn-gruppen Arken och tisdag 24 april kl 16.30
i Bjurtjärns församlingshem tillsammans med barntimmegruppen.
Det krävs ingen föranmälan utan man kan bara droppa in.
Den som har frågor kan ringa församlingsassistent
Gunilla Bengtsson på tel 0550-65858

Församlingen bjuder in till ett par kreativa och roliga kvällstimmar där både små och stora kan delta. Vi avslutar med mat
tillsammans.

Tillfällen för stillhet & eftertanke
En torsdagkväll i månaden inbjuder vi till
ANDRUM i Bjurtjärns församlingshem kl
18.00. Denna samling är som ett komplement
till söndagsgudstjänsten, då det kan vara
lättare att komma en vardagskväll. Andrumskvällarna utformas lite olika beroende på vilka
som kommer och deltar. Viktigt är att var och
ens tankar och funderingar får sin plats.
För våren är det dessa tre datum som är
planerade: 22 feb, 29 mars (som blir en
Agape-måltid, ett nattvardsfirande med tema
från judarnas påskmåltid) och 31 maj.
Från och med årsskiftet erbjuder vi en
MORGONBÖN i Storfors kyrka kl 8.00, oftast
den sista onsdagen i månaden. Datum är:
28 feb, 28 mars, 25 april, 30 maj och 20 juni.
Välkommen till dessa oaser mitt i vardagen!

Tycker
DU om att sjunga?
I Storfors församling finns två körer, Storforskören och Bjurtjärnskören.

Övning i Bjurtjärn onsdagar kl 19.00. Övrning i Storfors torsdagar kl 18.45.
Alla intresserade sångare är välkomna till körerna. Din röst behövs! Kom med på en övning
och prova på. Välkomna önskar körledarna Eva Lundell och Ulrika Wiström.

Berättarafton i Bjurtjärn torsdag den 1 mars

Torsdag 1 mars kl 18.00 är det Berättarafton i Bjurtjärns församlingshem. Temat denna kväll
är alla de missionshus som varit i full verksamhet under årens lopp och vilken verksamhet
som varit både där samt i Bjurtjärns kyrka. Så välkommen att dela dina minnen! Kanske har
du gått i söndagsskolan? Varit med i ungdomsgrupper? Varit på syföreningsauktioner?
Kaffeservering förstås. Kvällen är ett samarrangemang mellan Bjurtjärns hembygdsförening
och Svenska kyrkan.

Storforsträffen
Välkommen till STORFORS-TRÄFFEN i
Storfors församlingshem kl 14.00.
Sång och musik eller något annat, samt
gemenskap kring kaffeborden.
28 feb Fastefest – med Nygammalt: Ingemar
Rörkvist och Gunnar Olsson.
14 mars Gideoniterna, berättar om sin
verksamhet med bibelutdelning.
28 mars OBS! Vi har vår träff i Hammargårdens
matsal och sjunger påskens sånger och dricker
kaffe tillsammans.

Kyrkbacksträffen
i Bjurtjärn
Tisdag 20 mars kl 11.00 är det dags för en

träff i Bjurtjärns församlingshem. Målgruppen
är äldre och ensamstående som önskar dela
måltidsgemenskap med andra. För mer info
ring Gerd Lagerqvist 0568-38303 eller Birgitta
Hagström 0550-30025.

Ur församlingsboken
Döpta
18 nov Ludvig Andersson
18 nov Felicia Strandberg
2 dec Wilhelm Gustafsson
17 dec Cornelia Fromholdt
”Herre, bevara dem
i ditt förbund”
Avlidna
19 okt Per Olof Eriksson
31 okt Eva Eriksson
10 nov Nils Doverholt
15 nov Laila Edvardsson
15 dec Margit Hildeborg
Johansson
26 dec Ann-Britt Larsson
15 jan Ulla Henning
”Herre, skänk dem
som sörjer din tröst”

Vikens missionshus i Bjurtjärn.

Storfors

25 feb
11.00 Mässa på finska.
Jonathan Edlund.
15.00 Söndagsmässa.
Gunnel Blomgren.
28 feb
08.00 Morgonbön. Elsie
Schwab Hollsten.
4 mar
15.00 Söndagsmässa.
Soppa efter gudstjänst.
Elsie Schwab Hollsten.
11 mar
15.00 Söndagsgudstjänst.
Olle Sjöberg.
18 mar
15.00 Söndagsmässa.
Mariamusik med körerna.
Gunnel Blomgren.
25 mar
15.00 Familjegudstjänst.
Olle Sjöberg och Sandra
Björk.
28 mar
08.00 Morgonbön. Elsie
Schwab Hollsten.

Almanackan
30 mar
15.00
Långfredagsgudstjänst,
kyrkokören. Elsie Schwab
Hollsten.
2 apr
16.00 Gränsgudstjänst
i Karlskoga kyrka, med
3 stift. Buss 15.00 från
Storfors kyrka ring exp
senast 29 mars.
8 apr
11.00 Mässa på finska.
Jonathan Edlund.
15.00 Vi sjunger påskens
psalmer och sånger. Elsie
Schwab Hollsten och
JohnElis Hollsten.

Bjurtjärn

11 mar
11.00 Ankargudstjänst
med Kyrkbacksträffen –
sopplunch. Olle Sjöberg,
sång Eleanor Lundell.
25 mar
11.00 Familjegudstjänst.
Olle Sjöberg och Sandra
Björk.

29 mar
18.00 Agape-måltid. Olle
Sjöberg.
1 apr
11.00
Uppståndelsegudstjänst,
kyrkokören. Olle Sjöberg.

Lungsund

4 mar
11.00 Temagudstjänst. Vi
sjunger psalmer i fastetid.
Soppa efter gudstjänsten.
Elsie Schwab Hollsten.
18 mars
11.00 Söndagsmässa.
Gunnel Blomgren.
Mariamusik med körerna.
29 mar
19.00 Skärtorsdagsmässa.
Elsie Schwab Hollsten.
1 apr
11.00
Uppståndelsegudstjänst.
Elsie Schwab Hollsten.

Med reservation för
eventuella ändringar
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Nu
kan du betala kollekten med swish
Nu kan du skänka din gåva/kollekt via swish.

Beloppet bör vara swishat innan söndagens slut var
vecka för att gå till veckans kollektändamål, i annat fall
går det till nästa veckas kollektändamål.
Vårt Swishnummer är: 123 211 15 16

Vår nye ordförande i kyrkorådet Andris Viduss med
klubban i högsta hugg.

Träffa våra nya förtroendevalda
Välkommen till gudstjänsten sönd 11 feb kl 15.00
i Storfors kyrka för att möta de nya ledamöterna i
kyrkorådet och kyrkofullmäktige.
Vid kyrkkaffet ställer vi frågor till dem och samtalar om
framtiden i vår församling.
Kyrkorådet består av: Andris Viduss, Anders Nordell, Toni
Lysholm Christensen, Synnöve Skeppstedt, Bo Lövgren,
Ingrid Resare. Ersättare är: Lars-Erik Carlsson, Peter
Farrington, Solveig Hedlund, Emelie Nordgren, Tomas
Backelin och Inga-Lill Lindqvist.
I kyrkofullmäktige finns dessutom Brita Jansson, Per
Höjevik, Ronja Skeppstedt, Marie-Louise Andersson,
Aurea Rioflorido Karlsson och Glenn Aspnes.

Fasteinsamlingen 2018
Årets insamlingsperiod
startade på
fastlagssöndagen
11 feb och avslutas
på palmsöndagen 25
mars. Temat är ”Att resa
sig starkare”. När det
fruktansvärda inträffar,
när katastrofen är ett
faktum, då kan vi hjälpas
åt att ge människor
kraft att bli starkare
tillsammans! I årets
fastekampanj följer vi
arbetet för flyktingar i
Sydsudan. Det är ett exempel på hur kyrkan arbetar
för att människor ska ta sig tillbaka till ett normalt
liv igen. Genom ACT-alliansen (Action by Churches
Together) finns vi på många platser runt om i världen,
före, under och efter en katastrof. Stödet kan bestå
av självhjälpsgrupper, olika projekt som ger inkomst,
utbildning och andra aktiviteter som ger en framtidstro.
Låt oss som finns här i Storfors församling hjälpas åt att
samla in medel så att detta arbete kan få fortsätta.
Varje krona behövs!

Nu upphör predikoturerna i tidningarna
Hur ska vi nå dig med information, så du inte missar vad som händer?
Vi kommer inte att använda oss av predikoturer i framtiden. Det behövs minst 4
tidningar för att täcka Storfors församlings geografiska yta och det är kostsamt.
Men informationen om gudstjänster och andra samlingar i våra kyrkor finns att
läsa:
l i Kanalen i Freske lufta,
l på affischer vid våra kyrkor och församlingshem, vid affärerna och biblioteket
i Storfors.
l på församlingens hemsida, www.svenskakyrkan.se/storfors
l Du kan också ringa till pastorsexpeditionen, tel 0550-600 42, varje vardag
kl 10-12 för att få färsk information.

Boka bord för loppis i Kulturhuset 21 april!
Storfors församling kommer att anordna en LOPPIS i Kulturhuset, lördag 21
april. Boka ditt bord redan nu på pastorsexpeditionen (se telefonlistan) 100:-/
bord och först till kvarn gäller. Det finns bara ett visst antal platser. Mer info i
nästa nr av Kanalen.
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Vart kan jag vända mig?
Pastorsexpeditionen i Storfors
Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors
Tel 0550-600 42
storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors
Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00
Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00
Församlingshemmet, Bjurtjärn
Tel 0550-320 16
Församlingshemmet, Lungsund
Tel 0550-700 31
Tf kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten
0550-65863, sms 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Vik.präst
Olle Sjöberg 076-813 44 44
Kantor
Eva Lundell
0550-65856 sms 072-505 60 56
eva.lundell@svenskakyrkan.se
Kantor
Ulrika Wiström
0550-65854, 076-760 66 48
ulrika.wistrom@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent-diakoni
Gunilla Bengtsson
0550-65858 sms 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se
Fritidsledare/ungdomsledare
Nathalie Wegner 0550-658 65
sms 070-353 28 63
nathalie.wegner@svenskakyrkan.se
Fritidsledare/ungdomsledare
Cissi Hellström-Brickner 0550-658 55,
070-953 66 47
cecilia.boberg@svenskakyrkan.se
Barnledare
Sandra Björk
0550-658 60 sms 070-781 81 81
sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent-finsk verksamhet,
Merja Piispanen 0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Assistent
Eila Backelin 0550-658 51 sms 070-365
68 97 eila.backelin@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Åke Gustafsson
0550-65862 sms 070-740 27 33
ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se
Kyrkofullmäktiges ordförande
Peter Farrington 0586-10218, 070-641 69
85 peter.d.farrington@gmail.com
Kyrkorådets ordförande
Andris Viduss 0550-612 06, 070-668 03 05
andris.viduss@storfors.se
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42, Blomsterfondens bankgiro
5362-5745.

Gryningsljuset är livets ljus
Än en gång har vi lämnat jul- och nyårstiden bakom oss och närmar oss våren
och en ljusare tid.
Jag tror inte att jag är ensam om att
lägga vissa datum på minnet. Det gör vi
alla av olika anledningar. De här datumen kan handla om både glädje och sorg
i våra liv. Datum som vi ser fram emot
och datum som vi helst inte vill bli påminda om.
Ett datum som jag längtar efter och
varje år gläds åt är den 5 februari. Jag ser
fram emot den dagen eftersom jag vet att
den dagen är det ljust fram till kl. 17.00.
De mörka vintereftermiddagarna har fått
ge vika för ljuset. Men samtidigt är jag
medveten om att just mörkret också är
utgångspunkten för min glädje över det
första vårljuset. Jag behöver först befinna mig i mörkret för att sedan kunna
uppskatta ljuset. Den här gången är det
årstiden som fyller mig med glädje och
förväntan. Men livet i sin helhet innebär
dagar av mörker och dagar av ljus. Och
visst känner man en tacksamhet över
varje ljusglimt som bryter fram i mörkret.
I kyrkoårets almanacka befinner vi oss
just nu i fastetiden. Fastetiden börjar på
Askonsdag och sträcker sig 40 vardagar
fram till och med påskafton. Fastan kan
vara ett ord som kan kännas väldigt negativt laddat. Men i Bibeln, i Jesajabok,
används inte ordet i någon negativ bemärkelse, det handlar inte om att avstå
från och försaka. Det handlar inte om
offer och botgöring. Utan fastan handlar om medmänsklighet. För enligt Je-

saja handlar det om att lyfta blicken från
sig själv och se den andre, den som går
bredvid. De 40 fastedagarna är en tid på
året där vi kan avstå för att dela, vi kan
befrias till att befria. Ja, i fastans tid får
vi vända oss till varandra och lämna det
som hindrar oss att vara de vi vill vara.
Under fastetiden kan vi avstå från något för att lämna ett bidrag till Svenska
kyrkans fasteinsamling. På så vis kan vi
hjälpa människor över hela vårt jordklot
att se en ljusglimt i det mörker de befinner sig. Ja, ljusglimten kan faktiskt bli
ett gryningsljus för många människor.
För i Jesajabok står det: ”Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår
skall genast läkas”.
Vår egen lilla insats kan bidra till att
många av våra medmänniskor får uppleva gryningsljuset.
Under den här fasteperioden bär jag
med mig den här bibelversen om gryningsljuset. Liksom jag gläds över ljuset
som skänker oss gryningsljus här uppe
i Norden så vill jag ge något till någon
medmänniska som behöver se gryningsljuset i sitt eget liv.
Ett ljus i mörkret, en stilla låga mot
mörkrets makter, världens plåga.
Ett ljus för livet, ett ljus för hoppet, en
bön i omsorg och i tro.
Må Jesus Kristus som är världens ljus
ge dig hopp, ljus och glädje de dagar du
går till mötes.

Elsie – präst

Subventionerade gymkort för elever
I januari fattade politikerna beslut om subventionerade gymkort för
högstadieeleverna på
Vargbroskolan.
Kommunen avsätter
130 000 kronor från den
så kallade utvecklingsmiljonen, för att alla
högstadieelever ska
kunna köpa ett gymkort
för bara 100 kronor per
termin.
- Vi vill fortsätta att satsa på
folkhälsan. Nu är vi Sveriges
bästa skolkommun, genom att
ge eleverna ännu bättre förutsättningar till fysisk aktivitet
vill vi hjälpa dem att förbättra
sina studier ytterligare, säger
kommunalråd Hans Jildesten,
och berättar att satsningen är
tänkt för tre år framåt.
Eleverna Kevin Berg och
Lova Rodéhn är glada över
nyheten och de säger att ton-

Nu får alla högstadieelever i Storfors subventionerade gymkort på Gymfabriken.

gångarna på högstadiet varit
mycket positiva.
- Jättemånga är taggade på
att börja träna nu, säger Lova,
som själv vet att man mår bra
av träning.
- Jag tränar dans och fotboll
och det får man energi av, sä-

ger hon.
Kevin tränar innebandy och
fotboll och tycker att han kan
koncentrera sig bättre i skolan
tack vare träningen.
- Jag tror att många fler
kommer att kunna koncentrera sig bättre i skolan nu när

FOTO: Eva Wiklund

alla får chans att träna. Då blir
det mera gjort på lektionerna,
säger han.
De subventionerade gymkorten gäller under terminstid
på Gymfabriken i Storfors
och satsningen ska utvärderas
efter varje termin. EVA WIKLUND

Härliga räksmörgåsar & lunch!
Matiga sallader, tacotallrik, soppa, smörgåsar & fika
Öppet: Månd-fred 11-19
Välkommen för lunch eller fika i vårt
mysiga café - eller beställ mat för
avhämtning. På menyn; lättare rätter som sallader, grytor, tacotallrik
och soppor (även ärtsoppa & pannkakor), smörgåsar, hembakade bullar, våfflor. Självklart kan du också
spela biljard! Du kan också boka
våra lokaler och servering på kvällar eller helger. Vi har fullständiga
rättigheter.

Välkommen
på after work!

Första fredagen varje månad från
klockan 16 och framåt.
Kommande after work 2 mars.
Musik, dryck, räkmacka, biljard och
dart. Bokas på 0550-603 21.

BILJARDCAFÉET

r
k
0
7

Baggetorpsv. 4 A , tel 0550-603 21

BILJARDCA

Kom & spela! Biljardcaféet ligger i det röda huset intill Helianthus blomsterbutik.Vi bjuder på gratis spel för tjejer på tisdagar och för seniorer på
torsdagar.

Baggetorpsvägen 4B
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börjar vi med

Räksm
Handskalade räkor, hem

Storfors
frikyrkoförsamling

Funderar du på att
sälja din villa?
Just nu är det stor
efterfrågan och
Vi har köparna!
Välkommen!

Söndag 25 februari kl 11.00
Gudstjänst med Teodor Lind
Söndag 4 mars kl 11.00
Missionsmöte med Markku o Hanna
Väyrynen
Söndag 11 mars kl 11.00
Dela med dig - Gudstjänst och församlingsmöte

Ibland ska man chansa hejvilt. Men kanske
Söndag
18 mars
kl 11.00
inte när
det
gäller tatuerare, skaldjursbufféer
Uno och Jane Gustavsson berättar om Buochsom
mäklare.
rundi-hjälpen
vår secondhand verksamhet bidrar med oavkortade medel.

Att sälja sin bostad är ofta den största affären man gör i livet. Så varför
FASTIGHETSBYRÅN

Söndag
marsmed
klvilken
11.00
inte vara lite25
noggrann
mäklare du väljer?
I STORFORS
Gudstjänst
med
Mattias
Lundqvist
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?TEL 0550-157 50,

Bibel o Bön
Måndagar kl 19.00
Ungdomssamling
Lördagar kl 17.00
Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan
på Parkgatan 4.
Våra Gudstjänster är öppna för alla
vad du än tror på!
VARMT VÄLKOMMEN!

Mobil 070- 521 5751 eller 076-790 02 15.
FASTIGHETSBYRAN.SE

Fräscht runt tv-soffan
Dammsugare ESP73IW
Art nr 110231
A+
Energiklass
B/A
Rengöringsklass
matta/hårt golv

A
Partikelutsläppsklass
70 dB
Ljudnivå

999

ORD PRIS 1.795

Öppet i gamla Pingstkyrkan

Secondhandbutiken med café ligger i det gula
huset på Rörverksgatan 6 (nära ICA) och är öppen
månd - torsd kl. 13-17. Info: Kirsi Kotkamaa 0550618 14, mobil 073-520 97 45.
STORT TACK till alla som bidrar genom att skänka kläder, prylar, handla och fika hos oss! Pengarna skickas
oavkortat till olika hjälpprojekt.

399

ORD PRIS 699

Kaffedoft i hela huset
Kaffebryggare KF560/1 Caféhouse
Art nr 105962
1100 W
Effekt

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen
0550- 619 73
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg
073-788 24 30.

Homefulness

1,25 l
Kapacitet

Erbjudandet gäller t o m 11/3 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte
kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Fastighetsbyrån i orten / XX-XXX XX XX / orten@Fastighetsbyran.se / Fastighetsbyrån.se

Körövning - välkommen du också!
Tisdagskvällar övar nystartade kören

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45
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Plats på barngympa i Bjurtjärn

Under kommunens julfest prisades processstödjaren Oskar Eklöf, fordonsvårdaren Thomas Johansson och administratören Heidi Larsson.
FOTO: Eva Wiklund

Flitiga & kreativa prisades
Under 2017 har tre anställda i Storfors kommun utmärkt sig som
extra kreativa, flitiga och
omtänksamma. Vid kommunens julfest prisades
administratören Heidi
Larsson, processstödjaren Oskar Eklöf och
fordonsvårdaren Thomas
Johansson.
Varje år får alla kommunanställda nominera pristagare i
klasserna årets Nyckelpiga,
årets Arbetsmyra och Årets
Prästkrage. Det handlar om
att vara extra kreativ, flitig eller en omtänksam arbetskamrat. Det handlar också om att
använda sin fantasi, att hämta
hem impulser utifrån och om
att göra det där lilla extra.
Under kommunens julfest
presenterades administratören Heidi Larsson som Årets
Arbetsmyra, processstödjaren
Oskar Eklöf som Årets Nyckelpiga och fordonsvårdaren
Thomas Johansson som Årets
Prästkrage
Heidi prisas för sin entusiasm och förmåga att bringa
ordning och reda som spindeln i nätet inom individ- och
familjeomsorgen. Hon är både

taktfull och serviceinriktad utöver det vanliga.
- Jag älskar verkligen mitt
jobb och det är så otroligt roligt att få vara med och göra
skillnad. Ett sånt
här pris är ju en
fantastisk uppskattning, säger
en rörd pristagare.
Oskar beskrivs
som effektiv, serviceinriktad och
prestigelös och
han prisas för sitt
arbete att inhämta nya kunskaper och vägleda
sin kollegor när det gäller ny
teknik. Oskar har bland annat jobbat med införandet av
nya digitala säkerhetsnycklar
inom vården och även jobbat
fram processer som skapat
ordning och överskådlighet
inom flera olika områden.
- Det är naturligtvis roligt
att få ett sånt här pris, men det
som driver mig allra mest är
alla goda leenden och tacksamheten ute i verksamheterna när vi hittar nya möjligheter tillsammans, säger han.
Thomas prisas för sitt tålamod, sitt goda humör och

för att han alltid ställer upp
snabbt och effektivt när något
krånglar. Thomas ser till att
kommunens fordon, allt från
personbilarna i hemtjänsten
till kommunens
lastbilar, sköts
minutiöst.
- Det här hade
jag inte väntat
mig! Vilken rolig överraskning
att få ett sånt här
pris, säger han.
De tre pristagarna förärades
diplom, blommor och varsin tavla av Kristinehamnskonstnären
Mats
Bergström.
- Jag vill verkligen tacka all
personal i Storfors kommun
som jobbat hårt för att vi ska
kunna ge fin service till våra
medborgare på olika sätt. Det
finns otroligt många bland
våra anställda som är värda ett
sådant här pris, men det känns
extra roligt att det är arbetskamraterna som nominerat
våra pristagare, säger kommunalråd Hans Jildesten.

”

Det finns otroligt
många bland våra
anställda som är
värda ett sådant
här pris

EVA WIKLUND

Varje lördag klockan 10-11
arrangeras familjegympa
i skolans gymnastiksal i
Bjurtjärn. Det finns några
platser kvar.
Till familjegympan kommer
föräldrar tillsammans med
barn mellan två och fem
år. Både föräldrar och
barn deltar med fokus på
barnet.
- Vi använder olika
redskap och jobbar även
med lekar och dans, det
brukar bli både roligt
och aktivt, säger ledaren
Alexandra Norberg, som
har plats för 22 barn med
föräldrar.
Kostnad: 200 kronor per
barn och termin.
Information: Alexandra
Norberg 073-679 65 50.

Digital anslagstavla på webben
Med anledning av nya bestämmelser i kommunallagen ersätts från och med
januari 2018 kommunens
fysiska anslagstavla med
en digital. Den digitala
anslagstavlan når man via
kommunens webbplats,
www.storfors.se.
På anslagstavlan hittar
du tillkännagivande
av fullmäktiges
sammanträden och anslag
av justerade protokoll.
Anslagstavlan ska även
innehålla kungörelser,
tillkännagivanden eller
annan information.
Du som inte har en dator
kan exempelvis låna på
biblioteket.
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en Avlopp
t
t
a
V Vä
rme

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
till
Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även
en certifi
erad
värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt!
rörmoka
re!
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: hytte10@telia.com

TÄVLING!

Upptäck vårt ekologiska sortiment
från Kung Markatta! Varför handlar
du ekologiskt? Motivera med 15 ord och vinn en av
flera påsar med ekologiska varor (värde 200 kr).
Tävlingsformulär finns
i butiken. Eller skriv
på ett eget papper och
lämna i kassan senast
den 10 mars. Glöm
inte att skriva adress
& telefonnummer!

Husmanskost till lunch varje vardag. Specialerbjudande
i samband med bio. Utkörning. Testa oss!
Pizzeria Folkets Hus, Centrumplan 1, tel 0550-600 06.

Öppet alla dagar 9-20

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

fonus.se

Personlig begravning
När en person dör förändras allt.
Mitt i en omtumlande tid ställs du inför många val och beslut.
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne.
Stora Torget 1, Filipstad, 0590 151 00 | Djupadalsgatan 14, Storfors, 0550 615 01
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Företagare: Näringslivsenkäten är på väg

Lena Larsson och Julia Glavå är nyutexaminerande förskollärare som stortrivs på jobbet tillsamFoto: Eva Wiklund
mans med kollegan Kattis Svensson. 

- Vi har har allra bästa yrket!
Efter tre och ett halvt års universitetsutbildning är Lena Larsson och
Julia Glavå nyutexaminerande förskollärare.
De brinner för lärande genom lek
och de har valt att jobba i Storfors
tack vare god trivsel, härliga kollegor,
bra ledning och fina lokaler.
Lena Larsson har vuxit upp i Storfors, men
bor numera i Kristinehamn, bland annat för
att hon spelar innebandy där. Ändå väljer hon
att pendla hit för att jobba.
- Jag tycker om restiden, då hinner jag rensa tankarna, säger hon.
Att hon nu fått en färsk kollega i ungefär
samma ålder är ett stort plus.
- Det känns jätteroligt att få jobba tillsammans med Julia som är ny och barnskötaren
Kattis som har väldigt lång erfarenhet. Vi tre
jobbar väldigt bra ihop, säger hon.
Lena tycker att hon får utmana sig själv
varje dag. Det gäller att tänka till och förklara
på rätt sätt så att barnen förstår. Det tar aldrig
stopp på deras funderingar.
Man jobbar enligt en modell som heter Före Bornholm för att utveckla barnens
språk. Genom ramsor, sånger, böcker och lekar förbereds de för skolan.
- Vi leker för att lära oss och på förskolan
lägger vi en grund för deras lärande resten av
livet, säger hon.
Hon sticker inte under stol med att jobbet
kan vara tufft ibland. Efter en dag med 18 treåringar kan man vara trött i huvudet även om
jobbet är roligt.
- Men de stora lyftet i jobbet är all positiv
feedback från föräldrar och barn. Det gör att
man orkar, säger hon.

Tack för att du som företagare
avsätter tid till att fylla i Svenskt
Näringslivs enkät kring det
lokala företagsklimatet! Med
ett bra företagsklimat blir det
lättare att starta, driva och
utveckla framgångsrika företag.
Varje år frågar Svenskt
Näringsliv ca 70 000 företag
om hur de upplever villkoren att
driva företag i deras kommun.
Årets enkät har nu skickats
ut och vi i Storfors kommun
hoppas att du som företagare
kan avsätta lite tid att svara på
de frågor som ställs – tack på
förhand!
Resultaten ligger till grund
för den ranking av Sveriges
kommuner som årligen får stor
uppmärksamhet i media.
Många kommuner, inkluderat
Storfors kommun, använder
sedan resultatet för att
jämföra och utvärdera sitt eget
näringslivsarbete.

Storfors frikyrkoförsamling bildad

Som förskollärare måste man kunna en del
fakta om exempelvis dinosaurier.

Julia Glavå gjorde sin praktik i Storfors
och blev värvad redan långt innan hon var
färdig med utbildningen.
- Jag har världens bästa jobb. Man möts av
barn som uppskattar att man är här och dessutom får jag jobba tätt tillsammans i ett arbetslag. Det är stor skillnad jämfört med skolan där man jobbar mycket ensam, säger hon.
Hon uppskattar också att yrket är så fritt.
Personalen planerar verksamheten utifrån
barnens intressen och är flexibla att följa barnens intentioner.
- Vi kan måla och skapa, leka utomhus eller inomhus eller kanske undersöka olika saker, säger Julia, som uppskattar lyhördheten
hos ledningen i Storfors.
- Jag ville verkligen jobba just här, och det
fick jag. Det känns som att man kan vara med
och påverka, säger hon.
Kattis Svensson är barnskötare och har
jobbat 27 år i kommunen. På förskolan Viken
jobbar hon fjärde året.
- Man måste ha barnasinnet kvar för att
jobba i förskolan, men samtidigt är pedagogiken väldigt viktigt. Vi ska ju förbereda dem
för skolan, säger hon.
EVA WIKLUND

Den 21 januari bildades
Storfors Frikyrkoförsamling
av Pingst- och Baptistförsamlingarna.Man kommer
att ha alla sina samlingar
och gudstjänster i gamla
Baptistkyrkan. Församlingen
har en livaktig verksamhet med
86 medlemmar. I februari firade
man den nya församlingen
genom en festhögtid.
Man har startat en ny kör som
övar på tisdagaskvällar dit
alla är välkomna - även icke
medlemmar. Församlingen
fortsätter att driva cafe och
loppis i gamla Pingstkyrkan.
Rörverksgatan 6, månd-torsd
kl 13-17.

Lovaktivitet för
funktionsnedsatta
Under vecka 9 kommer
föreningen Falken Idrott att
arrangera en gratis prova-påaktivitet vid Valfjället för alla
skolbarn i Värmland med
någon funktionsnedsättning.
Man kommer att prova
på skicart och biski med
ledsagning för synskadade
och andra stående. Anmälan,
och mer information: thomas.
borjesson76@gmail.com eller
Falkens kansli: Tel: 073-44 44
173 må-fr 9-13.
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Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får,
kanin, hund, katt samt även fiskfoder. Även
strö som spån, torv, torvmix och stallpellets.
Nu har vi även fått hem hundfodret Bozita
Robur i olika sorter. Välkomna!

Charter från Karlstad
till sol och bad

Öppet
mån-fred kl 15.30-19.00, lör kl 10-13
Ring oss gärna om inte tiderna passar.

Råglanda, 4 km från
Storfors, tel 070-679 94 39

39:-

Just nu!
Möt våren
med tulpaner

Gran Canaria, Cypern, Rhodos, Mallorca,
Kroatien, Kreta m.fl. Eller flyg reguljärt till
Frankfurt och vidare ut i hela världen!

Priset gäller bukett
med 10 tulpaner

Alltid hos oss - direktimporterade
kvalitetsblommor till priser som gör
dig förvånad. Kom och testa oss!

Helianthus Blomsterhandel
Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15
Öppet: Månd-fred 10-18, Lörd 10-14

Apoteket Humlan

Det är lätt att
hitta till oss!

Välkommen in - eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Riksväg 26
ICA

Stationsgatan

på
r
&

Storfors Spån & Foder i Råglanda

Buss& tågstation

Handla
lokalt - stor
egenvårdsavdelning

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!
Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15).

Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors.
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Smedbygatan
Hälsans Hus
Vårdcentral
Apotek

Camilla vann resa
till Frankfurt
Jan Larsson och Patrik Villaflor visar hur en träningsmatch går till. 

FOTO: Eva Wiklund

MMA - sporten för de envisa
De är starka, snabba och
lika envisa.
När Jan Larsson och
Patrik Villaflor drabbar
samman vill ingen ge sig
i första taget.
- Det här är en fri sport
med massor av moment.
Det är inte över bara för
att du hamnar på rygg
eller fastnar i en låsning,
säger Jan.
Jan har en bakgrund som
styrkelyftare men har de senaste nio åren tränat MMA
och submission wrestling.
Och det är sporter där han
har visat framfötterna; 2017
vann han exempelvis nationella mästerskapen i Submission Wrestlingligan.
Till Storfors tog han
MMAträningen för fyra år sedan och idag är man en stadig
grupp tjejer och killar som
tränar två gånger i veckan.
Klubben heter Hilti Bjj och
lockade nyligen Patrik Villaflor, som tidigare tränade i
Degerfors.
- När klubben i Degerfors
lades ner såg jag på facebook
att det fanns en klubb här. Det
passar jättebra, säger Patrik,
som är ett av klubbens framtidslöften.
Han vann sin klass i Sub-

Under de fem år som
Centrumfesten pågått
har Karlstad Airport
sponsrat med en resa
som förstapris till kvällens
tävling. I år gick resan
till Camilla Wirås – som
överraskades på jobbet på
Kroppaskolan till barnens
stora förtjusning.

Skidspår och
isbanor i Storfors

Patrik Villaflor (th) är Storforsklubbens nästa löfte. Just nu
coachas han av Jan Larsson för att kunna gå en riktig MMA-match.

mission Wrestlingligan förra
året och tränar nu för att gå
fajter inom MMA.
Submission wrestling är
nästan som brasiliansk jujutsu, fast utan dräkt. Man brottas, låser och stryper medan
MMA är en sport där många
olika discipliner ingår.
Man får använda både slag,
låsningar, strypningar, sparkar och kast och tävlingarna
genomförs i en bur med fjädrande väggar.
- Det krävs väldigt mycket
träning för att kunna gå en
riktig MMA-match. Ingen får
göra det förrän han eller hon
är redo. Först måste man visa
att man kan försvara sig, säger Jan Larsson.
Klubben planerar nu för en

ungdomssatsning för ungdomar över 15 år.
- Det är inte riktigt klart
ännu när vi kan dra igång
med det. Vi behöver vara
fler ledare för att skapa en ny
grupp. Däremot är man alltid
välkommen att komma hit
och prova ett pass om man
är över 18 år och intresserad.
Vi har plats för flera, säger
Jan Larsson, som brinner för
MMA och brasiliansk jujutsu.
Patrik ser fram emot att få
mäta sina krafter mot andra
inom MMA.
- Man blir glad av den här
träningen. Det är fysiskt jobbigt och tekniskt svårt. Jag
ser fram emot att få testa mig
själv, säger han.
EVA WIKLUND

När snön ligger i Storfors
kör Föreningen Storfors
Skidor upp fina spår i
elljusspåret och de övriga
slingorna vid Skidstugan.
Man brukar också köra
upp spår vid Fristjärn på
cirka åtta kilometer. Karta
och information finns på
storfors.se.
När vädret tillåter finns
spolade isbanor finns vid
Ersaplan intill Fallvägen
samt vid Bjurtjärns skola.
På Fritidsbanken i Sporthallen kan man låna
utrustning gratis. Öppet
tisd och torsd 16-19, eller
enl ök på tel 0550-65124.

Söndagsdanser
i Kulturhuset

Nu är Korpens söndagsdanser i Kulturhuset i
Storfors igång. söndagar
kl 17.00-20.30. Adress:
Kulturhuset, Centrumplan
1, Storfors. Kostnad: 100
kronor Medtag egen fikakorg. Dricka finns att köpa.
Vårens program: 25/2
Sandins, 4/3 Hedins,
11/3 Hilltond, 18/3 Junix,
25/3 Edwings, 1/4 Kjell
Dahls, 8/4 Matsz Rogers,
15/4 Svantes, 22/4 Kenneth & Classe.
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Biblioteket

Adress: Kulturhuset,
Centrumplan 1, en tr upp
Telefon: 0550-651 94.

Högläsning på lätt svenska

Torsdagar klockan 14.00 kan du lyssna
och samtala om böcker på lättläst
svenska tillsammans med en bibliotekarie.
Aktiviteten vänder sig till den som vill ha
stöd i läsningen, men alla är välkomna.
Här finns möjlighet att ställa frågor och
samtala om bokens innehåll och språk.
Aktiviteten är kostnadsfri, ingen
föranmälan behövs.

Nyhetscafé

Bokcirkelträff på biblioteket

Den 12 mars är det dags för
bokcirklarna att ses igen. Klockan
18.15 möts vi på biblioteket.
Inför varje träff läser vi en och samma
förbestämda bok, som vi diskuterar
över en fika. Böckerna vi läser hämtas
på biblioteket i god tid innan träffen.
Om du har behov av att lyssna istället
för att läsa kan vi ordna det, kontakta
bibliotekspersonalen.
Aktiviteten är kostnadsfri men
föranmälan krävs. Anmälan görs till
biblioteket.

Adress: Parkgatan 14, intill
Kommunhuset
Kontakt: 0550-651 21.

Den 29 mars klockan 14.00 arrangerar
vi på biblioteket ett Nyhetscafé som
riktar sig till alla som är intresserade
av att diskutera aktuella händelser,
globala likväl som lokala. Inga språkkrav
finns, vi anpassar diskussionen så att
alla kan delta. Under våren kommer fler
Nyhetscaféer att anordnas.

Öppettider:
Måndag kl 11-18,
tisdag-fredag kl 11-16.

Boktipset!
Brechts älskarinna
Av: Jaques-Pierre Amette

Andra världskriget är
slut, och dramatikern
Bertholt Brecht
kommer tillbaka från
sin landsflykt undan
nazisterna. Hans
återkomst till Berlin
rör om i teatervärlden,
och inte bara i den;
Stasi, den Östtyska hemliga polisen,
frågar sig hur dramatikern förhåller sig till
det nya styret, och den kommunistiska
ideologin. För att få reda på hur det
ligger till med detta anställer de den
unga skådespelerskan Maria Eich, vilken
tar sig in i Brechts teatergrupp och blir
sedermera även hans älskarinna (en bland
många), samtidigt som hon utvecklar
känslor för den Stasi agent som hon skall
rapportera till. Brechts älskarinna är både
en spion- och kärleksroman; den tecknar
ett fint och levande porträtt av Brecht och
efterkrigstidens Berlin med omnejd, och
fick Goncourtpriset 2003

Seniorernas Hus

Det är ofta full fart i Seniorernas
Hus, välkommen du också!
Ingen åldersgräns uppåt eller neråt!

och mobiltelefoner, inga förkunskaper
krävs.
Info: Kicki Karlsson 0550- 651 21

MÅNDAGAR
PRO-damerna har hobbyverksamhet
mellan 14.00- 16.00.
Info: Eva Karlsson 0550- 611 03.

FREDAGAR
Styrketräning för seniorer
i Kommunhusets källare.
Grupp 1 kl 9.00-10.15
Grupp 2 kl 13.00-14.15
Info: Pia Aspvik 0550-65 245.
Styrketräningsfika i Seniorernas Hus.
Kaffe & smörgås efter träningen
varannan vecka kl 10.00- 11.30
(jämna veckor).

MÅNDAGAR
Dragspelsklubben har öppen träning
från kl 17.30. De bjuder på kaffe och
dragspelsmusik.
TISDAGAR
Öppet Hus mellan kl 14.00- 16.00.
Storfors församling är arrangör.
Kaffe, bingo, filmvisning m.m
Info: Gunilla Bengtsson 0550- 658 58.
TISDAGAR
Storfors Hembygdsförening bjuder in
till handarbetscafé kl 17.00 -20.00.
Trevlig samvaro och kaffe.
Info: Agneta Svanlund 070-393 12 58.
ONSDAGAR
Seniorsurf kl 9.30- 12.00.
OBS! START 21 februari.
Lär dig att använda datorer, surfplattor

SPELA BOULE MED OSS!
Måndagar:
SPF, samling i
Ravinen kl 09.30
Info: Lennart
Svensson
0550-615 126.
Onsdagar:
PRO, samling i
Ravinen kl 09.30
Info: Ingemar Axén 073-15935 36.
Torsdagar:
Inomhusboule i Kulturhuset kl 15.00
Info: Barbro Hagström 070-155 85 51.
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ANHÖRIGTRÄFFAR
Anhörigstödet bjuder
in till anhörigträffar
på Seniorernas Hus.
Du som stöttar
eller vårdar en
anhörig i hemmet
är välkommen att
sitta ner och prata
Ann Westlund,
med personer som
annhörigstödjare.
är i samma situation.
Du erbjuds också stöd av kommunens
anhörigkonsulent som finns på plats.
Onsdagarna 28/2, 28/3, 25/4 och 24/5
kl 13.00 - 14.30.
Välkomna önskar Ann Westerlund
tel: 0550 - 652 54
NOSTALGIAFTON
DATUM: 9 mars med
start kl 17.30.
Pris 50 kr, inkl en
lättare måltid och
dryck. Medtag egen förtäring om du vill.
Anmäl dig på lista på Seniorernas hus
eller på 0550-651 21.
INFORMATION OM SENIORERNAS HUS
Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson,
tel 0550-651 21.

Kulturhuset i Storfors
Kommande filmer på Storfors biograf

210 platser i stor salong i Kulturhuset, Centrumplan 1. Kassa & kiosk öppnar 30 min före
föreställningen. Endast kontant eller swish. Senaste bioprogrammet: bioguiden.se

Fredag 23 februari
The Death of Stalin
kl 18, bilj 100 kr

Torsdag 1 mars
Pelle Kanin
kl 14, bilj 50 kr,
Suventionerad av BUS

Torsdag 1 mars
Black Panther
kl 18, bilj 70 kr
Suventionerad av BUS

Fredag 9 mars
Tårtgeneralen
kl 18, bilj 100 kr

Centrumplan 1
Storfors centrum
Kulturchef:
Olle Rodéhn
0550-651 20

Lär dig ett instrument!
Från och med årskurs 3 är du
välkommen med din anmälan när som
helst under året. Även vuxna kan i mån
av plats tas emot. Anmälan görs till
respektive ledare.
Gitarr/Bas och gruppspel
Andreas Ohlsson 073-393 03 83
onsdagar och torsdagar i Kulan.
Piano, fiol & blockflöjt
Eva Lundell tel 070-593 07 69,
onsdagar och torsdagar på
biblioteksvåningen.
Trummor
Robert Drewstad tel 076-239 17 40,
tisdagar i Kulan.
Saxofon, klarinett & tvärflöjt
Christoph Hansen tel 076-130 14 08,
onsdagar i Kulan.

Dans

Tisdagar
Lågstadiet 
Mellanstadiet
Högstadiet 
Gymnasiet 
Info: Malin Rodéhn
tel 073-365 80 46

Fredag 23 mars
Tomb Raider
kl 18, bilj 100 kr

Lördag 24 mars
Grottmannen Dug
kl 15, bilj 80 kr

!

Fullt hus för dans. Strax före jul drog
dansgruppernas terminsuppvisning fullt
hus i Kulturhuset. På Storfors.se finns
text och bilder.

Livekarusellen till Storfors fredag 16 mars
Livekarusellen är en stor turné
som arrangeras av Studiefrämjandet.
Mängder av band i olika genrer
får spela på små och stora scener.
I distriktet Värmland/Örebro deltar 44
band som turnerar runt om i distriktet
för att spela på olika scener. Till Storfors
kommer sex band fredag den 16 mars.
Till Storfors kommer hårdrocksbanden Battery Ram från Filipstad och Empathy of fear från Örebro, metalbanden
In Silence och Whirling Dragana, båda
från Karlstad, samt indiepopbandet nisse
p. från Örebro och singer/songwriters
Micke & Martti från Vålberg.
Konserten har fri entré och startar
klockan 19 i Kulturhuset

17.45 -18.30
18.30 19.30
19.30 -20.30
20.30 -21.30

Zumba

Måndagar
18.00 Zumba Kids 6-12 år
19.30 Zumba Fitness 13 år och uppåt
Ledare: Desirée Lavén, 073-363 87 30
Torsdagar
17.00 Zumba Kids jr 0-4 år
18.00 Zumba Kids 6-12 år
Ledare: Desirée Lavén, 073-363 87 30
19.30 Zumba Fitness 13 år och uppåt
Ledare: Hanna Stange, 070-694 03 32
OBS! Aktiviteterna (ett pass/v) inom
Kulturverkstaden (instrument, dans,
zumba för ungdomar) kostar 200 kr
per termin. Zumban kostar 400 kr
för alla över 20 år. Terminerna följer
skolterminernas tider.

Kulturcaféet är öppet
Kulturcaféets öppettider är:
Månd-tisd:
12.00-18.00
Onsd:
12.00-16.00
Torsd:
12.00-18.00
Fred:
12.00-15.00
Här finns spel & tidningar
samt fritt wifi. Välkommen
att ”hänga” hos oss!
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Dags för nya
sommardäck?
Med däck från Goodyear, Michelin,
Continental och Nokian hjälper vi
dig hitta dem som passar din bil.

Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550 – 622 22

Storfors_trottoarpratare_180x263_50%_151201.indd 1
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Kalendarium
FEBRUARI
23 fredag Bio: The Death of Stalin kl 18, bilj 100 kr.
25 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Sandins.
27 tisdag Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14-16.
28 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
28 onsdag Storforsträffen kl 14 i Storfors församlingshem
med Nygammalt; Ingemar Rörkvist och Gunnar Olsson.
28 onsdag Anhörigträff, Seniorernas Hus kl 13 (se sid 26)

Skidbacken vid Dammshöjden är öppen under sportlovet, vardagar
kl 18-21 och helger kl 10-16. Övriga veckor är det helgöppet och öppet på tisdag och torsdag kväll. Slalomcaféet är öppet och det finns
också skidspår. De båda lovhelgerna får barn och ungdomar i Storfors
åka gratis via BUS. Liftkort delas ut på skolorna i förväg. Gymnasieelever hämtar sina kort på Fritidsbanken tisd & torsd 16-19.

Sportlovsprogram vecka 9
Alla aktiviteter är kostnadsfria om
inte annat anges. Bion visas till
subventionerat pris för både barn
och vuxna på lovet. Liftkort gäller
alla skolbarn, även på gymnasiet.

Lördag 24 feb

l Slalom i Filipstads skidbacke,
Dammshöjden. Öppet kl 10-16.
Liftkort delas ut på skolan i förväg
till de som vill ha. Egen transport.

Söndag 25 feb

l Slalom i Filipstads skidbacke,
Dammshöjden. Öppet kl 10-16.
Liftkort delas ut på skolan i förväg
till de som vill ha. Egen transport.

Måndag 26 feb

l Pimpelfiske och tävling
vid Nykroppa båthamn från
kl 10. Gemensam transport
från Helianthus Blomsterhandel
kl 9.30. Nykroppa Storfors
Fiskevårdsförening lånar ut
utrustning och bjuder på grillad
korv och festis. Alla får också pris
vid prisutdelning efter tävlingen.
Medtag sittunderlägg.
Info Lars Tyvi 070-616 18 97.
l Utedag i Kyrksten kl 10-13
med pulka/skridskor/ staffett på
längdskidor. Vi kommer att grilla
korv. Arr: BUS, Storfors församling,
Junis.
l Gårdsöppet i Vårat hus i
Kyrksten kl 13-19.
l Parkour med Gester Karlsson
på Gymfabriken kl 14-18. Drop-in.

Tisdag 27 feb

l Musikquiz på PaX kl 19-20.
Ålder: Från 7:an upp till 17 år.
Föranmälan till personalen
på P.a.X senast 23/2.

Onsdag 28 feb

l Pax har öppet för mellanstadiet
kl 14- 15.30.
l Vi åker pulka vid kullen på
Vargbroskolan och grillar korv kl
16-19. Fr 7:an upp till 17 år.

Torsdag 1 mars

l Gårdsöppet i Vårat hus
i Kyrksten kl 13-19.
l Filmen Pelle Kanin visas
kl 14. Biljetten subventioneras
av BUS och kostar 50 kr för alla.
l Filmen Black Panther visas
kl 18. Biljetten subventioneras av
BUS och kostar 70 kr för alla.
Rek ålder 11 år.
l Syskonträff på Öppna förskolan
kl 9- 11.30, Hälsans Hus.
”Fortsättning följer”, vi lyssnar
på en saga och sedan fortsätter
vi att skapa i lera utifrån sagan.
Aktiviteten är för syskon upp
till 7 år. Arr: Biblioteket, öppna
förskolan, BUS. Info: Biblioteket
0550-651 94.

Fredag 2 mars

l Disco i Kyrksten, Änglagård kl
18.30- 21.30. Ålder: Förskoleklass
- åk 6. Arr: BUS, Junis.
l Pax har öppet med Paxkampen
kl 19- 23. Ålder: Åk 7-9.
l Bad i Storfors bassäng kl 14-16.
För barn tillsammans med deras
föräldrar. Ålder: Förskoleklasslågstadiet. OBS! Inga barn utan
föräldrar.

Lördag 3 mars

Slalom i Filipstads skidbacke,
Dammshöjden. Öppet kl 10-16.
Liftkort delas ut på skolan i förväg
till de som vill ha. Egen transport.

Söndag 4 mars

Slalom i Filipstads skidbacke,
Dammshöjden. Öppet kl 10-16.
Liftkort delas ut på skolan i förväg
till de som vill ha. Egen transport.
OBS! Salomutrustning kan
finnas att låna gratis på
Fritidsbanken i Sporthallen.
Här finns även skridskor.
Öppet tisd & torsd 16-19 eller
enl ök på tel 0550-651 24.

MARS
1 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30
(syskonträff - se även sportlovsprogrammet).
1 torsdag Högläsning på lätt svenska i biblioteket kl 14.
1 torsdag Bio Pelle Kanin kl 14, bilj 50 kr.
1 torsdag Bio Black Panther kl 18, bilj 70 kr.
1 torsdag Berättarafton i Bjurtjärns församlingshem kl 18.
Tema Missionshusen. Lyssna/berätta minnen. Servering.
2 fredag After Work på Biljardcaféet från kl 16. Musik,
dryck, räkmacka, biljard och dart.
4 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Hedins.
6 tisdag Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14-16.
6 tisdag Affärslunch Restaurang Folkets Hus kl 11.30.
Länsstyrelsen informerar om olika investeringsstöd mm.
7 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
8 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
8 torsdag Högläsning på lätt svenska i biblioteket kl 14.
9 fredag Bio: Tårtgeneralen kl 18, bilj 100 kr.
9 fredag Nostalgiafton, Seniorernas Hus, kl 17.30 (sid 26)
10 lördag Hemmamatch i Pingisligan Sporthallen kl 15.
11 söndag Hemmamatch i Pingisligan Sporthallen kl 11.
11 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Hilltons.
12 måndag Bokcirkelträff, biblioteket kl 18.15. Info 651 94
13 tisdag Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14-16.
14 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
14 onsdag Storforsträffen kl 14 i Storfors församlingshem.
14 onsdag Årsmöte Bjurtjärns hembygdsförening kl 19
i Sockenstugan. Smörgåstårta och kaffe.
15 torsdag Högläsning på lätt svenska i biblioteket kl 14.
15 torsdag Värmlandstrafik bjuder in till kommundialog
kl 18-19.30 i Kulturhuset i Storfors, Centrumplan 1.
15 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
16 fredag Livekarusellen kl 19 i Kulturhuset. Sex band
spelar. Fri entré.
18 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Junix.
20 tisdag Bjurtjärnsträffen kl 11. Info 0568-383 03.
20 tisdag Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14-16.
21 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
22 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
22 torsdag Högläsning på lätt svenska i biblioteket kl 14.
23 fredag Bio: Tomb Raider kl 18, bilj 100 kr.
24 lördag Bio: Grottmannen Dug kl 15, bilj 80 kr.
25 söndag Afternoon tea i Kväggeshyttans bygdegård
kl 15. Trion A-Trio underhåller.
25 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Edwings.
27 tisdag Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14-16.
28 onsdag Storforsträffen kl 14 i Hammargårdens matsal.
28 onsdag Anhörigträff i Seniorernas Hus kl 13-14.30,
info 0550 - 652 54.
28 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
29 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
29 torsdag Högläsning på lätt svenska i biblioteket kl 14.
29 torsdag Nyhetscafé på biblioteket kl 14. Diskutera
aktuella händelser, globala likväl som lokala.
APRIL
1 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Kjell Dahls.
3 tisdag Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14-16.
3 tisdag Affärslunch Restaurang Folkets Hus kl 11.30.
Rostfria VA system presenterar sitt företag
4 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
5 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
5 torsdag Högläsning på lätt svenska i biblioteket kl 14.
15 söndag Allsång i Kväggeshyttans bygdegård med Eva
Lundell kl 15.
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FÖR EN RENARE MILJÖ
Miljöbolaget i Svealand AB har sedan 1970-talet utvecklats från ett litet lokalt
företag till ett unikt och landsomfattande miljöserviceföretag.
Sedan 2013 är Miljöbolaget ett systerbolag till EWGroup, ett innovationsbaserat
miljötekniskt företag som ständigt arbetar med att ta fram nya, smarta och
moderna lösningar inom avfallsbranschen. Man har samlat bred kunskap och
olika funktioner för att kunna erbjuda tjänster inom bland annat marksanering,
avfallshantering, provtagning och vattenrening. På så sätt kompletterar vi
varandra och kan erbjuda helhetslösningar.
I positiv anda har man nu i just Storfors satsat på att förbättra och effektivisera
såväl vår säkra Klass 1 deponi och vår helt unika våtkemsanläggning. Vi har
även förvärvat stora fastigheter på Storfors industriområde för att öppna upp
ett industri- och företagshotell. Oavsett tjänst eller omfattning drivs vi alltid av
samma långsiktiga mål: en bättre och renare miljö tillsammans.

Storfors Industri- & företagshotell
Under 2018 kommer vi att öppna upp tillgängligheten till våra lokaler på
Industriområdet i Storfors. Vi kommer att erbjuda ett industri- och företagshotell
för små och medelstora företag och här finns möjligheten att hyra såväl kontor som
lager och verkstadsytor i fina lokaler. För mer info kontakta platschef:
Mikael Bröll på telefon 070-553 32 93 eller mikael.broll@miljobolaget.se
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Kommunalråd Hans Jildesten gratulerar
till den livliga verksamheten och det goda
samarbetet.

Storfors Dragspelsklubb underhåller. Ingrid Doverholt och Kalle Kovacs (tv) är två av
dem som trivs i Seniorernas Hus.

Nöjda besökare; Karl-Åke Karlsson, Bertil
Joel (Eriksson), Solwig Albertsson och
Sonja Nyman.

Seniorernas Hus firade fem fina år
När Seniorernas Hus firade fem år var intresset
på topp.
De många besökarna
såg till att fem meter
rulltårta försvann i
snabb takt, Storfors
dragspelsklubb underhöll och Jordkullens vd,
Pierre Österberg, kom
med en rejäl present.
Beskedet att företaget bjuder på buss och hockey i
Karlstad för seniorerna drog
ner eftermiddagens största
applåder.
Kalle Kovacs gör tummen
upp för presenten. Han är en
av alla nöjda storforsare som
brukar besöka Seniorernas
Hus.
- Det är toppen att det finns
ett ställe att samlas, sitta och
prata och bara umgås. Här
träffar man många man känner, men också en del nya,
säger Kalle, som också brukar gå på seniorträningen i
gymmet.
- Det är jättebra att få tips
och råd av en instruktör. Jag
tränar inte för att bli starkare
utan för att hålla mig frisk,
säger han.
Vid samma bord som Kalle
sitter Ingrid Doverholt. Numera tänker hon vara en ännu
flitigare besökare och kanske
dra igång någon verksamhet.
- Jag har ju blivit änka
ganska nyligen, så det finns
mycket tid. Herrarna har en
matlagningsgrupp, kanske vi
damer också skulle hitta på
nåt liknande, säger Ingrid,
som tror att verksamheten be-

Pierre Österberg, vd för Jordkullen, gratulerar med gratis bussresa till hockey för seniorerna. 


tyder mycket för att hålla sig
frisk.
- Om man har roligt så
glömmer man att man kanske
har lite ont, säger hon.
Kicki Karlsson, som var
projektledare när verksamheten startades för fem år sedan, är positivt överraskad att
intresset för huset hållit i sig
och att verksamheten nu utvecklas av besökarna själva.
- Det finns sån energi och
livskraft i det här huset, säger
hon.
Det är alltså precis fem år
sedan Storfors kommun slog
upp dörrarna till Seniorernas
Hus i samarbete med SPF,
PRO, Röda Korset och Storfors församling.
Varje tisdag håller Storfors
församling Öppet Hus och då

FOTO: Eva Wiklund

är oftast församlingsassistent
Gunilla Bengtsson på plats.
- Det är enkelt för de äldre
att ta sig hit, inga höjdskillnader eller andra hinder. För
oss är det ett sätt att finnas
där människor samlas och det
har varit väldigt lyckat, säger
hon.
Kommunalråd Hans Jildesten tycker att satsningen slagit mycket väl ut.
- Jag har hört från så många
håll hur uppskattad verksamheten är. Vi upplever också att
våra äldre invånare är friska
längre, och jag är väldigt imponerad över den drivkraft
och det samarbete mellan
olika föreningar, kyrkan och
kommunen som finns här, säger han.
Satsningen var möjlig ge-

nom ett bidrag från Leader
Värmlands Bergslag på
300 000 kronor och genom att
kommunen ordnade lokaler.
Många frivilliga från samarbetsorganisationerna hjälpte
sedan till att snickra.
Många av de verksamheter
som startade redan för fem år
sedan pågår än idag. Exempelvis senior-surf, styrketräningen, matlagningsgrupp,
handarbetsgrupper och boule.
Numera finns även anhörigstödet i huset med sin verksamhet.
- Det är väldigt trevligt här.
Vi brukar vara med på måndagskvällarna när dragspelsklubben övar. De vill ha publik och vi fikar och får också
sjunga med, säger Karl-Åke
Karlsson.
EVA WIKLUND
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Res med oss
till och från
Storfors

Tidta
gäller f bellerna
rån 10
de
tills vid
are, do c 2017
c
till och k längst
med
8 dec 2
018.

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors.
Tabellen gäller mellan 10 december 2017 tills vidare, dock längst till och med 8 december 2018.
För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se.

Linje 400
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

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, 22.35
Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35
Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35

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

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, 21.05
Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05
Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

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

Linje 403
Storfors - Karlskoga
Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05,
13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.15

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15,
14.05, 16.10, 17.00, 19.00

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

Vi
träffapå
dig plats
på dialogmöte
i Storfors Kulturhusi Storfors!
15 mars klockan 18.00-19.30!
Vivillfinns
på Centrumfesten
Välkommen!
Vi bjuder
påpå
fika
på dina synpunkter
om -kollektivtrafiken.
Besök oss i montern,
passa
att och
laddalyssnar
ditt Värmlandskort
med 200 kronor
få 50 kronor på köpet.
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