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älkommen till ett nytt läsvärt nummer av I frêske
lufta.
Som
tidigare
har
nämnts jobbar och ansvarar en kommun för en rad olika områden – allt från vård och omsorg till
skola, kultur och avlopp.
Kommunens ekonomi är ansträngd
och vi jobbar hårt för att komma i balans. Prognosen för 2020 års resultat
visar nu betydligt bättre siffror än tidigare prognoser och detta beror till
stor del på statliga bidrag som har
delats ut till landets kommuner.
Gällande coronapandemin har
vi klarat oss mycket bra i Storfors.
Vad som händer framöver är idag
mycket ovisst. Som kommun håller
vi oss orienterade och är lyhörda för
rekommendationer och beslut som
kräver ändringar av vår dagliga verksamhet.
I detta nummer kommer ni att
kunna ta del av flera mycket positiva
nyheter. Processen kring ny skola i
Kyrksten har kommit in i en ny fas.
Arkitekttävlingen är nu avgjord och
en vinnare har utsetts.
I början av kommande år kommer
med stor sannolikhet ett ärende att
lyftas till kommunfullmäktige om
det ska eller inte ska byggas en skola
i Kyrksten. Vid ett ja inleds ännu en
spännande fas.

Innehåll i detta nummer

Storfors kan nu erbjuda två mycket
moderna särskilda boenden genom
Sjögläntan och nu även det nyinvigda boendet Humlegården.
Det sistnämnda har 19 platser
medan Sjögläntan har 40 platser.
Med tanke på att boendena ligger
granne med varandra ges det ökade
möjligheter att samverka med personal och aktiviteter. Som ni säkert
känner till så har besöksförbudet
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avskaffats, men där måste vi alla
fortsatt vara oerhört försiktiga så att
inte covid -19 kommer in på våra boenden. Vid minsta lilla symptom är
besök inte tillåtet och personal med
symtom ska alltid vara hemma samt
testa sig.
Nytt från slutet av oktober är också
att den som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19
ska vara hemma i en vecka. Hur
detta går till får den som berörs reda
på av Smittskydd Värmland som tar
kontakt.
Då jag personligen brinner för
idrott i olika former hoppas jag att
allt fler barn i Storfors ansluter sig
till en idrottsförening och tar del av
alla de värden som föreningslivet
innebär.
Folkhälsan i största allmänhet är
något som vi alla måste slå ett slag
för. Vill vi leva ett längre och hälsosammare liv är olika former av fysisk
aktivitet i princip ett måste.
Jag blir därför extra glad när jag får
vetskap om att Friskvården i Värmland fortsätter med kostnadsfri utomhusmotion för alla ett par gånger
i veckan, att tipspromenader har och
kommer att arrangeras av Storfors
Hembygdsförening, att många beger
sig till Gymfabriken för att köra pass
eller enskild styrketräning, att skolan
har utbildat rörelseledare mm.
Hårt arbete brukar ge resultat och
det visar även Viktor Jansson, som
första Storforsgrabb, när han blev
uttagen att representera Värmland i
TV-pucken – grattis!
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Det vinnande bidraget har ritats av LINK Arkitektur AB. Skolan har inga undanskymda hörn
inom- eller utomhus. Arbetsplatser för vuxna är strategiskt placerade med utblickar över
utemiljön. Förskolan (grön byggnad) har en egen avdelning och gård men sitter ihop med
skolbyggnaden. Th: Flygvy över skolan. 
Illustrationer: LINK Arkitektur AB

Arkitekttävling om nya skolan klar
Nu finns ett vinnande
bidrag i arkitekttävlingen för den nya skolan
i Kyrksten.
- Den är funktionell och
praktisk med förutsättningar till lugn och ro,
fin i sin formgivning och
passar i omgivningen,
säger rektor Gunnel
Eriksson, som varit med
i juryn.
Förberedelserna för den nya
skolan i Kyrksten har pågått
länge och kommunchef Mats
Öman har varit med i projektet från start. Han tycker att
det varit mycket givande att
få vara en del i processen för
en ny skola Kyrksten, från det
att politikerna avsatte medel i
projekteringsfasen fram till
idag.
- Många skolor byggs i landet, men det är inte vanligt att
man projekterar för en landsbygdsskola. Det gör Storfors
unikt i sammanhanget, säger
han.
Alla lärare och förskollärare har varit med i det förberedande arbetet för att ta fram
ett underlag för arkitekttävlingen.
- Viktiga delar för oss har
varit att skolan ska vara flexibel. Man ska lätt kunna dela
av klassrum och få mindre

Rektor Gunnel Eriksson är lokal projektledare för den planerade
skolan.
FOTO: EVa Wiklund

eller större utrymmen, säger
Gunnel Eriksson.
Att matsal och idrottshall
ska ligga nära och kunna
samutnyttjas vid framträdanden har också varit viktigt.
- Vi gillar att sjunga och
framträda i olika sammanhang i Bjurtjärns skola, därför vill vi se ett stort flexibelt
utrymme för sådana tillfällen,
säger hon. Tanken är också
att idrottshall och matsal ska
kunna utnyttjas av allmänheten utanför skoltid.
Ett förfrågningsunderlag
togs fram i samverkan med
Sveriges Arkitekter och förfrågan gick ut via LOU.
Arkitektkontor som under
de senaste åren slutfört liknande byggen fick vara med
och lämna intresseanmälan
och det visade sig vara ett

stort antal arkitektkontor som
ville vara med och rita på den
nya skolan.
Tre valdes ut och fick vardera 100 000 kronor för att
jobba fram ett förslag utifrån
givna förutsättningar. Under
hösten har en jury träffats
flera gånger för att granska de
tre förslagen.
Juryn har bestått av en
projektledare, två arkitekter,
fackliga representanter för
Kommunal och Lärarförbundet, företrädare för skolan,
kommunalråd och oppositionsråd.
Ett vinnande förslag har
plockats ut och tilldelningsbeslut gjordes den 2 november. Vinnande förslag kommer från arkitektbyrån LINK
Arkitektur AB.
- Det här har varit en spän-

nande resa och det finns en
stor enighet kring det vinnande förslaget, säger arkitekten
Per Rathsman.
Frågan kommer nu att behandlas i Storfors kommunfullmäktige.
- Nu har vi äntligen ett förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till för
att bestämma om skolan ska
byggas eller inte, säger kommunalråd Hans Jildesten, som
menar att en satsning i Kyrksten skulle bidra till att hela
kommunen mår bra.
- Ambitionen är byggnaden
ska vara flexibel och fungera
som skola på dagtid och allaktivitetshus för bygden på
kvällstid, säger han.
Oppositionsråd
Håkan
Larsson tycker att hela processen varit intressant och
lärorik.
- Det här är en skola som
ger ett väldigt trevligt flöde.
Dessutom har den otroligt bra
energivärden. Nästa steg är
nu att se hur skolbygget kan
lösas ekonomiskt, säger han.
EVA WIKLUND

MER INFORMATION
I nästa nummer av I frêske
lufta kommer en utförligare
beskrivning. Underlag
kommer även att finnas på
kommunens hemsida.
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De flesta av Stiftelsen Björkåsens bostäder ligger både naturnära och centralt. Kvarteret Viken är placerat strax intill den stora parken
FOTO: MIchael Johansson/ 360factory.com
Ravinen, mitt i Storfors centrum.

Stiftelsen Björkåsen med ny organisation
- Jag är överraskad över
hur fint det är kring våra
fastigheter. Det känns
som en positiv utmaning
att bli en spelare som får
hjälpa Storfors att växa.
Det säger Stiftelsen
Björkåsens nya vd, Susanne Sander.
För den som
bor i lägenhet
i centrala Storfors är det nära
till centrum med
livsmedelsbutiker, Kulturhuset, Susanne
gym, apotek och Sander.
vårdcentral.
Många lägenheter ligger
grupperade kring idylliska parken Ravinen med stora gräsytor, en porlande bäck, lekplats
och boulebanor.
Den som bor i Björkåsen och
Gjutåsen har nära till skogen
och vid Strand har man närhet
till skola, sjö och badplats.
Stiftelsen har från årsskiftet gjort en nystart med egen
4

personal och nya lokaler för
maskiner på norra industriområdet. Och från hösten 2020
är även stiftelsens nya vd på
plats.
Susanne kommer närmast
från Kristinehamnsbostäder
där hon varit ansvarig för industrifastigheter.
- Jag jobbade med fastighetsutveckling där vi styckade
av och gjorde fastigheter mer
intressanta för att hitta nya
hyresgäster, berättar Susanne,
som får energi av nya utmaningar.
- Jag är något av en projektmänniska som gillar att utveckla saker, säger hon.
Just nu jobbar stiftelsen med
att ta fram planer för yttre och
inre underhåll och man ligger
också i startgroparna för att
genomföra en enkät bland potentiella hyresgäster.
- Vi behöver få en bild av vad
folk värdesätter mest. Vill de
bo centralt eller sjönära, är det
viktigt med standard, balkong

Christoffer Andersson och Lotta Edström värdesätter att ingen dag
är den andra lik på jobbet.

eller att man bor marknära?
Utifrån svaren kan vi planera
för framtiden, säger hon.
Efter några veckor på posten
kan hon konstatera att det yttre
underhållet när det gäller fastigheterna är relativt gott. Man
har bytt tak och fönster samt
åtgärdat fasader.
- Det är viktiga saker som
måste göras först, men nu vill
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vi fokusera på det inre underhållet som hyresgästerna mer
direkt kan uppleva, säger hon.
I januari ska underhållsplanerna vara klara och då har
man en bild av vilka behov
som finns och var arbetet ska
påbörjas.
- Målet är att vi ska få ännu
mer nöjda hyresgäster som är
glada och stola över att bo i

våra fastigheter, säger hon.
Ute i varje bostadsområde
finns en fastighetsskötare som
tar hand om just ”sitt” område.
- Varje fastighetsskötare har
ett antal fastigheter att ansvara
för. På så sätt får hyresgästerna
en person de känner igen och
det skapar förhoppningsvis en
stor trygghet, säger Susanne.
Fastighetsskötaren Christoffer Andersson tycker att jobbet
är omväxlande och roligt.
- Jag jobbar både inne och
ute. Klipper gräsmattor, rensar
rabatter, byter kranar och packningar eller pratar med hyresgäster, säger Christoffer, som
också ser en annan fördel med
jobbet.
- Det är perfekt att vi fastighetsskötare även har möjlighet
att vara deltidsbrandmän och
kan bidra till samhället på det
viset, säger han.
På kontoret har Susanne
hjälp av två administratörer.
Lotta Edström flyttade till
Storfors för 20 år sedan och har
länge pendlat till Bäckhammars bruk där hon varit chef
för kundservice.
- Äntligen hittade jag ett jobb
på hemmaplan som passar mig
perfekt. Jag är glad att jag kan
cykla till jobbet nu, säger hon.

Lägenheter i Björkåsen.

442 lägenheter i
centrala Storfors
Hans Jildesten vid lokalerna på norra industriområdet, som har gott
om plats för alla maskiner som stiftelsen behöver.

”

Den som ringer på telefon- nya lokaler. Han ser mycket
tiden eller kommer på besök positivt på framtiden.
träffar Lotta eller
- Vi har länge jobhennes kollega Irebat för att utveckla
ne Svensson (som
en egen organisaär mammaledig för
tion som kan vara
tillfället).
med och driva utRiktigt bra
Jobbet är varieframåt
hyreslägenheter vecklingen
rande och innebär
för hela Storfors,
allt från att visa el- ska bidra till att säger Hans Jildesler besikta lägenhesom tycker att
Storfors växer ten,
ter till att ta emot
förändringen börjar
felanmälningar, dismärkas i samhället.
kutera störningar eller försöka
- Vi är på gång även om vi
att hitta rätt lägenhet till någon. ligger efter med det inre un- Jag tycker om att göra folk derhållet. När vi är klara ska
nöjda, säger Lotta Edström.
riktigt bra hyreslägenheter biStiftelsens ordförande, Hans dra till att Storfors befolkning
Jildesten, är glad över att stif- växer, säger han.
EVA WIKLUND
telsen nu har egen personal och


Stiftelsen Björkåsen
är en bostadsstiftelse
som förvaltar och hyr
ut bostadslägenheter.
Stiftelsen har idag 442
hyreslägenheter i storlekar
mellan ett och fem rum
och kök. Lägenheterna är
belägna i Storfors tätort.
Alla lägenheter är anslutna
till Telias fibernät.
Stiftelsen Björkåsen
hyr också ut lokaler för
kommersiella ändamål och
för kommunal verksamhet.
Att söka lägenhet
Intresseanmälan görs
via stiftelsens hemsida
och är giltig i tre månader.
När tre månader har gått
behöver man göra en ny
anmälan för att vara aktiv
som sökande. Man ska
sedan bli godkänd som
hyresgäst enligt stiftelsens
uthyrningspolicy, innan
man blir erbjuden en
bostad.
Kontaktuppgifter
Tel: 0550-652 90.
Besöksadress:
Djupadalsgatan 20.
E-post:
Stiftelsen.bjorkasen@
storfors.se
Stiftelsens kontor ligger
i kommunhuset på nedre
plan med egen ingång på
högra gaveln av huset.
Hemsida:
stiftelsenbjorkasen.se
Du når stiftelsen på
nedanstående telefon- eller
besökstider, men kan även
boka in andra tider.
Telefontider
Måndag till torsdag
kl 8.00-10.15

Stiftelsen Björkåsens personal. Från vänster främre raden: Iréne Svensson, Susanne Sander, Barbara
Andersson, Muris Blazevic, Annika Nowosad. Från vänster, övre raden: Kari Kumpulainen, Anders Wiewegg, Christoffer Andersson, Lotta Edström
FOTO: Eva Wiklund

Besökstider
Måndag till torsdag
kl 10.15-12.00
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Kyrkans och kommunens samarbete när det gäller ungdomsgård har upphört. Nu växer en ny ungdomsgård fram i Kulturhusets källarvåning.

Ungdomsgården Kulan växer fram på
Det klickar till när biljardbollarna studsar mot varandra, några pianotoner
letar sig upp för trappan
och allra mest hörs ett
trivsamt sorl.
Fritidsgården Kulan har
öppet.
Man skulle kunna säga att
Kulan har smygöppnat. Med
tanke på coronapandemin har
kultur- och fritidschef Olle
Rodéhn velat smyga igång
verksamheten.
- Vi ville testa lite försiktigt
för att se hur stort intresset är.
Vi vill ju inte skapa trängsel i
lokalerna, säger han.
Det var i våras som Storfors
församling aviserade att man
framöver hellre vill satsa på
den kyrkliga ungdomsverksamheten än på en gemensam
ungdomsgård. I Pax-lokalerna
driver kyrkan nu olika typer av
ungdomsgrupper.
- Då blev det naturligt för
oss att lägga kommunens ung6

domsverksamhet i Kulturhuset, säger Olle Rodéhn.
Fritidsgården Kulan bemannas i dagsläget av Oscar Johansson och Andreas Olsson,
som också är musiklärare, och
av personal från IOGT-NTO:s
fritidsgård i Kyrksten; Lena
Andersson och Jimmy Serigstad.
- Det är en förmån att få vara
här och hänga med ungdomarna. Jag ser verkligen fram
emot fredagskvällarna, säger
Lena, som gillar den positiva
energin, alla samtal och chansen att få träffa många olika
ungdomar.
Just när hon diskuterar EPAtraktorer med några av ungdomarna dyker kommunalråd
Hans Jildesten upp och blir
involverad i diskussionen om
en motorgård.
- Motorintresset är jättestort i Storfors. Många unga
har EPA-traktorer och de önskar sig ett ställe där de kan

Kasper Karlsson och Gabriel Nilsson önskar sig ett större biljardbord och fler tv-spel.

meka och umgås, säger Lena.
Diskussionen är inte ny och
man har från många olika håll
försökt att hitta en lämplig lokal, utan större framgång.
- Jag tycker att vi gör ett
omtag i den här frågan och
försöker igen, säger Hans Jildesten, och belönas med stora
leenden.
- Ja, låt oss träffas tillsammans med ungdomarna. Det
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måste gå att lösa på något sätt,
säger Lena.
Medan
niondeklassarna
Kasper Karlsson och Gabriel
Nilsson tar några vändor vid
biljardbordet slår sig Mikael
och Moa Öberg Palmqvist ner
vid pianot. Moa går i nian och
Mikael i åttan.
- Det är bra här. Kul att de
har öppnat, men vi skulle gärna ha ett större biljardbord och

OBS! endast öppet för

Oscar Johansson är musiklärare och när Kulan har öppet finns han ofta på plats. Den som vill får gärna testa olika instrument.  FOTO: Eva Wiklund

besökarnas egna villkor i Kulturhuset

Oscar Johansson Jimmy Serigstad, Olle Rodéhn och Lena Andersson.

så vill vi gärna se actionfilmer
och skräckfilmer, säger Kasper.
Moa, som inte bara spelar
piano utan också gitarr och bas
får lite senare hjälp av Oscar
Johansson med strängarna.
- Jag håller på att lära mig så
det är bra att jag kan få lite exttra hjälp här, säger hon.
Lokalerna är inte jättestora,
men här finns utrymme för
olika typer av spel, en hel del

soffor, ett fikarum med kök, tvspel och musikinstrument.
- Tanken är ju att ungdomarna själva ska vara med och utveckla den här verksamheten,
säger Olle Rodehn.
Nästa aktivitet kommer att
bli filminspelning tack vare nyinköpta I-pads med program.
När fritidsgården är öppen
kommer ledarna att köra dropin-kurser med alla som har

Syskonen Moa och Mikael Öberg Palmqvist.

lust. Kanske vill några göra en
musikvideo eller ett inlägg till
en blogg. Allt är möjligt enligt
kultur- och fritidschefen.
- Vi kommer att jobba i programmen I-movie och med Garageband och man behöver inte
föranmäla sig, säger han.
Ungdomar kommer och går
under fredagskvällen. Alla är
inte supertaggade på aktiviteter utan gillar att det finns ett

ställe där man helt enkelt kan
”hänga” en stund.
- Många tycker att det är både
kul och skönt att komma hemifrån ett tag. Väldigt många gillar också att bara sitta och prata
ett slag, det blir mysigt och naturligt, säger Lena. EVA WIKLUND
ÖPPET I KULAN
Kulans öppettider är tisdagar och
onsdagar kl 15-20 samt varannan
fredag (jämn vecka) klockan 19-22.
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Kommunalråd Hans Jildesten i det kombinerade
allrummet och matsalen som finns på varje våning.

Även utsidan har renoverats samtidigt som man
har byggt en ny uteplats.

Badrummen är nybyggda och generöst
tilltagna.

Humlegården står redo för nya kunder
Tisdag den 3 november
invigdes Storfors nya
särskilda boende Humlegården.
- Det känns väldigt bra
både för personal och
kunder att vi nu har två
helt nya boenden som
dessutom ligger intill varandra, säger enhetschef
Anna Thyberg.
För drygt två år sedan stod
Sjögläntan med 40 platser klar
och inflyttningen skedde hösten 2018. Nu finns ytterligare
19 nybyggda platser för särskilt boende tillsammans med
korttidsplatser i ett ombyggt
och nyrenoverat hus tvärs
över gatan.
- Genom att samla alla våra

resurser för särskilt boende får
vi en bättre samverkan och det
blir enklare för personalen att
bemanna båda boendena på
ett flexibelt sätt. Dessutom får
både kunder och personal nu
riktigt fina lokaler att vistas i,
säger enhetschef Anna Thyberg.
Invigningen av Humlegården skedde efter den här tidningens pressläggning, men
vi kan bjuda på en liten rundvandring i de nyrenoverade
lokalerna. Lägenheterna är
något större än på Sjögläntan
och alla har egen uteplats eller balkong. Huset har två
våningar och på varje våning
finns stora gemensamhetsutrymmen och ett kök där mat

Enhetschef Anna Thyberg och biträdande enhetschef Jessika Andersson visar runt i nyrenoverade Humlegården som öppnar under
november.

ska lagas till de boende.
- Vi kommer att laga maten
på varje avdelning, precis som

på Sjögläntan. Det har visat
sig vara både uppskattat och
väldigt bra för att stimulera de

Humlegårdens lägenheter är något större än lägenheterna på Sjögläntan. Här finns också ett par extra stora lägenheter som passar för
parboende.
FOTO: Eva Wiklund
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Signerat för fokus på demokrati

Varje lägenhet har en balkong eller en uteplats
i markplan.

från november

äldres aptit, säger biträdande enhetschef Jessika Andersson, som också kommer att ha sitt
kontor på bottenvåningen i huset.
På Sjögläntan kunde man bygga höj- och
sänkbara toaletter och handfat, men det var
inte möjligt när man totalrenoverade Humlegården. Alla badrum är dock nybyggda, generöst tilltagna och självklart handikappanpassade.
Både Sjögläntan och Humlegården är byggda av Riksbyggen på uppdrag av kooperativa
bostadsrättsföreningen Trygga Hem i Storfors.
Storfors kommun hyr de allmänna delarna
av byggnaderna medan lägenheterna hyrs av
varje person som också betalar en avgift för
mat och omsorg.
Bygget av Humlegården har kostat cirka 30
miljoner kronor medan Sjögläntan kostade
drygt 80 miljoner kronor.
Planeringen för nya särskilda boenden började redan 2012 då Storfors kommun såg att
framför allt boendet Smeden inte höll tillräckligt hög standard.
- Det känns väldigt bra att båda byggnaderna
nu är klara. Alla tidigare prognoser visade att
vi skulle behöva ytterligare 20 platser när boendet Sjögläntan var färdigbyggt, säger Hans
Jildesten.
Idag har Storfors kommun dock ingen lång
kö till särskilt boende.
- Våra äldre tycks hålla sig friska längre än
prognoserna visat, och det är ju väldigt positivt. Kanske spelar vårt arbete med friskvård
och folkhälsa in. Vi har flera platser där de äldre kan träffas, inte minst Seniorernas Hus, och
även ett stort arbete med gymträning och friskvård för den gruppen, säger Hans Jildesten.
Till en början kommer bara den ena av våningarna på Humlegården att öppnas.
- Den andra våningen står redo när behovet
uppstår. Det ger en garanti för att man som
Storforsare ska kunna få en lägenhet den dagen man inte längre klarar sig själv i hemmet,
säger han.
EVA WIKLUND

Fredag den 23 oktober hölls en
unik signering i Värmland.
Länets 16 kommuner, Region
Värmland och Länsstyrelsen
Värmland undertecknade ”Deklaration för en stark demokrati”.
- Demokrati är livsviktigt men
långt ifrån självklart i många länder.
Även här i Sverige kan vi utveckla
demokratin mot ökad jämlikhet, säger
kommunalråd Hans Jildesten.
Kraftsamlingen för demokratin görs
med anledning av att det är 100 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige.
Deklarationen, som undertecknades i
ett digitalt evenemang i residenset i
Karlstad, har tagits fram av kommittén Demokrati 100 år.
Genom deklarationen förbinder
sig deltagarna att verka för en stark,
dynamisk och relevant demokrati i
Värmland. Hösten 2021 ska en gemensam demokrativecka arrangeras
då demokrati och mänskliga rättigheter uppmärksammas på bred front.
- Det här är ett viktigt arbete, inte
minst med tanke på hur det ser ut i

Hans Jildesten undertecknade dokumentet i kommunhuset i Storfors under
den digitala ceremonin.

länder nära oss. Demokrati måste värnas för att bestå, säger Hans Jildesten,
som också pekar på vikten av god
kommunikation.
- Vi har under många år arbetat aktivt för att stärka demokratin i Storfors
kommun där kommunikation är en
viktig del. Vi behöver kommunicera
utåt men också hämta in information
och åsikter från medborgarna. Där
har vi digitala kanaler som facebook,
en god tillgänglighet med service till
medborgarna samt olika tillfällen med
medborgardialog som viktiga inslag,
EVA WIKLUND
säger Hans Jildesten.

Tider för motion & idrott i Storfors kommun
Storfors Bordtennisklubb

emin
Måndag & torsdag: Kl18.00-20.00 för ungdomar,
kommunhusets
apandkällare.
coroi n
gai av
ställtförpvuxna,
Tisdag: KlIn
18.00-20.00
kommunhusets källare.
Storfors Innebandyförening

Måndag & Torsdag: Kl 18.00-19.00 Killar födda 2006-2008, Sporthallen.FORTSÄTTER!
Tisdag: Bollkul kl 17.00-18.00 för födda 2013-2015, Sporthallen. PAUS tom 10/12
in
em
Tisdag: Kl 18.00-19.00, Tjejer 15 år och äldre,
Sporthallen.
tom
10/12
and
napPAUS
coro
avträning
llt pgaöppen
Instklä19.00-20.00,
A-laget: Tisdagar
för 15 år och äldre i Sporthallen. PAUS
tom 10/12

Storfors Judoklubb

in

ndem
napaSporthallen.
Måndag: Kl 17.00-18.00 för barn
ochav
ungdomar
i judolokalen,
coro
a
g
p
t
ll
ä
st
In
Måndag: Kl 18.00-19.30 för äldre och vuxna i judolokalen, Sporthallen.
Storfors Skytteförening

Tisdag Kl 17.00-19.00 är det prova på och träning
för nya
skyttar.in
ndem
panyfikna
aoch
ällt pga av coron
Källarvåningen
i Kulturhuset.
Inst
Torsdag Kl 17.00-19.00 är det träning för medlemmar. Källarvåningen i Kulturhuset.

Storfors FF
Tisdag: Kl 19.00-20.30 fotbollsträning för flickor 15 år i skolans gymnastiksal.

Storfors Motorklubb
Lördag: Kl 11.00-16.00, träning för cross, enduro och ATV på klubbens bana.

Dans i Kulturhuset

Torsdag: Lågstadiet kl 17.30, mellan- & högstadiet kl 18.30, Gymnasiet & äldre kl 19.30
ÄR INSTÄLLT PGA CORONAPANDEMIN. Lokal: Lilla Galejan, Kulturhuset.

Utemotion med friskvården

Friskvården i Värmland fortsätter att erbjuda utomhusmotion för alla åldrar i Storfors
kostnadsfritt. Samling vid elljusspåret måndagar kl 18.00 och fredagar kl 10.00.
Pågår så länge vädret tillåter, längst tom v 50. Info: Pia Aspvik 0550-652 45.
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Funderat på att
starta eget?

Apoteket Humlan
Välkommen in eller beställ
via nätet och hämta hos oss!

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

STORFORS

Tack alla fina kunder för
det här året! Och ett
stort tack till Fredrik och
Laura som tagit hand om
kunderna!
Marie, apotekschef

TAVERNA

RESTAURANG l STEAKHOUSE l PIZZERIA l PUB

Dagens lunch mån-fre 11-14

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!

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

inkl smör, bröd, sallad, 33 cl dryck & kaffe

80:-

RING & BESTÄLL 0550 - 622 43
MÅN - FRE 11-22, LÖRD - SÖND 12-22
STATIONSGATAN 74, 688 30 Stofors

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

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

Så här kan du kontakta oss via telefon. E-tjänster via 1177.se

Team för
ditt behov.

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

Samtalsmottagning
KBT terapeut och kurator: 010-831
88 45.
Projekt Nyckeln: 010-831 88 45.
Laboratoriet – boka tid för besök
Telefontid: måndag–fredag klockan
11.00–11.30.
Telefon: 010-836 57 25.
Barnavårdscentral
Telefontider: Onsdag klockan:
8.30–9. Torsdag klockan: 13–13.30
BVC-sköterska: 010-836 57 14
BVC-sköterska: 010-836 57 08
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Barnmorskemottagning
Telefontid måndag och torsdag
klockan 08.30–09.00.
Telefon, barnmorska:
010-836 57 04.
Enhetschef vårdcentralen Kerstin
Karlsten, telefon 010-831 88 35.
Här finns vi
Vårdcentralen hittar du i Hälsans
Hus på Hammargatan 3 i centrala
Storfors.

Tipsrunda ger gemenskap och motion
Det är en tapper skara
som trotsar regnet och
ger sig ut på den tre
kilometer långa tipspromenaden som Storfors
Hembygdsförening
arrangerar för fjärde
oktobersöndagen.
Först i mål är Leif Persson som har varit med
alla söndagarna.
- Jag gillar sådana här
aktiviteter. Man får motion, träffar folk och får
”stri” lite, säger han.
Leif är uppväxt med liknande aktiviteter.
- På slutet av 60-talet gick
man ”man ur huse” och gick
tipspromenad till Mon där
gubben Kruse kokade kaffe.
Det är roligt att hembygdsföreningen har återupptagit de
här aktiviteterna, säger han.
Vid Vargbron står Anita
Lenart och klurar på den sista
frågan tillsammans med maken Sandor samt Erik Mathiasson och hans tre hundar.
- Det är både motion och
trevlig samvaro det här och
det är skönt att krypa upp i
soffan efter en sån här promenad, säger Anita.
Paret är ofta med när det arrangeras friskvårdsaktiviteter
och tycker att det är roligt när
det händer saker.
På trappan till Hembygdsgården Hagen står Alfred Vibyral och Berit Asterbäck
- Det är en lagom promenad runt sjön, säger de och
går sedan in i värmen för att
dricka kaffe och äta korv.
Ute på gården håller Leif
Svanlund och Peter Högberg
brasan igång.
- Synd att det regnar, men
det är ganska många som
kommer ändå. Förra
helgen när solen
sken var det
över 30 personer här, berättar
Peter.
Trion i köket, Agneta Svanlund, Mari

Leif Persson uppskattar tipspromenaderna.

Anita och Sandor Lenart samt Erik Mathiasson trotsar duggregnet
för nöjet att få gå tipspromenad.
FOTO: Kicki Karlsson

Leif Svanlund och Peter Högberg håller brasan igång.

Siv Bergare, Mari Routsalainen och Agneta Svanlund ser till att
det finns kaffe och hembakat i stugan.

Bli medlem i hembygdsföreningen
Alfred Vibyral och Berit Asterbäck ser fram emot stugvärmen efter promenaden.

Ruotsalainen och Siv Bergare, är nöjda med dagens arrangemang.
- Kul att det kommer folk
när man ordnar något. Det
blir väldigt trivsamt inomhus till kaffet, säger
Agneta.
Nu
stänger
föreningen
hembygdsgården
för
vintern och flyttar
verksamheten till Seniorernas Hus.

Nästa tillfälle för tipspromenad:
Söndag 29 november kl 11-13. Vuxen och barnfrågor. 20 kr per
person. Förstapris delas ut i båda klasserna. Alla som går tipspromenaden bjuds på glögg och pepparkaka. Fika finns att köpa.
Bli medlem: BG 118-9851 eller swish 123 382 57 42.
Medlemskap kostar 90 kr för enskild medlem och 18 kr för familj.
Information: Mari Ruotsalainen 070 - 223 82 82.

- Vi kommer att testa att ha
tipspromenad till första advent, berättar Mari.
Är vädret bra och det finns
intresse fortsätter föreningen
att arrangera fler tipspromenader, men än så länge är det
en ”testgång” planerad.
- Söndagen den 29 november är både barn och vuxna
välkomna till Seniorernas
Hus för tipspromenad mellan

klockan 11.00 och 13.00, säger Siv.
Janina Hjälm är även hon
aktiv i föreningen och nöjd
med arrangemanget.
- Vi behöver dock bli fler
medlemmar som stödjer
föreningen, säger hon. Den
som vill stötta föreningen får
gärna bli aktiv medlem eller
stödmedlem, säger hon.
KICKI KARLSSON
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JULIGA KLIPP

I STORFORS!
Ba i
but !

3 FÖR

15k

9k/st

LUSSEKATTER

Bonjour. 70 g. Jfr-pris 71:42/kg.

JULMUST

Coop. 150 cl. Jfr-pris 6:-/liter.
Pant tillkommer.

SAFFRANSLÄNGD

25k/st

Skogaholm. 300 g. Jfr-pris 83:33/kg.

Pri ärd
tglädje
i Srrs!

Öppet 9-20 alla dagar!

Priserna gäller på Coop Storfors t.o.m. 31/12 2020.
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Leden startar vid Bjurbäcken.

Peter Niklasson på väg ner mot Storlungen.

Ute på Lungälvsmossen finns en fin rastplats.

Visit Värmland på vandringsbesök
Furuvik guidar Kerstin och Yngve WålStorfors bjuder på en strålande
stedt i den 11 000 kvadratmeter stora
höstdag när Cajsa Jansson och
trädgården. Under sommaren har de haft
Andreas Norum från Visit Värmsammanlagt 1000 besök.
land kommer på vandringsbesök.
- Egentligen är det en trädgårdsodla- Det finns verkligen utvecklingspotential här, säger Andreas. res mardröm att ta emot besök i mitten
Vandringsledarna Karin Stenberg av oktober. Nu håller vi på att förbereda
och Peter Niklasson från Björkängen i trädgården inför vintern, säger Kerstin.
Men höstdagen till trots, kan man
Furuvik, entrepernören Mikael Johansson från Lungsund och pralinkonstnä- mycket väl ana hur trädgården ser ut när
ren Louise Bergström från Stockviken den står i full blom.
Det är Kerstin och Yngves dotter Kaansluter sig också. Vandringen går en
sträcka på nio kilometer från Bjurbäcken rin Stenberg och hennes sambo Peter
till Lungsund, över Lungälvsmossen och Niklasson som driver B&B i grannfastigheten Björkängen. Båda är vandringsGubbkullarna och längs Storlungen.
Under vandringen passar besökarna ledare för Friluftsfrämjandet och Karin
på att använda den digitala guidningen driver också företaget Healthy Habits.
- Vi behöver bygga nätverk här i trakgenom att scanna QR-koder med mobiten och hjälpas åt att ta fram paket för att
lerna.
- Jätteproffsiga och fina filmer. Vilken locka ännu fler besökare, säger hon.
Andreas Norum från Visit Värmland
bra idé att göra vandringen levande på
instämmer och jämför Östra Värmland
det här sättet, säger Cajsa Jansson.
Filmerna handlar om järnets väg på med andra delar av länet:
- Ta Västra Värmland till exempel.
vattnet samt om djur och natur längs leDär har man 60 000 övernattningar och
den.
hundra rastplatser och måste funFramme vid Sundviks
dera över hur man ska göra det
Gård har entrepenörerna
hållbart, säger han, och pekar på
Leif Persson från Badsta
de stora möjligheterna i Östra
Camping och Hans Lindqvist från Bo på lantgård Det finns goda Värmland. Här kan man vandra
förberett brasa och kok- förutsättningar från Kristinehamn ända till Karlskoga via Storfors, vilket ger över
kaffe.
- Många tyska fiske- för vandrings- tio mil sammanhängande vandring. Dessutom finns det sex mil
turister bokade av i våturism här
sammanhängande båt- och kanotras när pandemin slog
led.
till, men sedan återkom
- Här finns goda förutsättningar för
många när det lugnade ner sig under våren. Dessutom har vi haft en del svenska vandringsturism och man har alla möjligheter att göra det riktigt bra från börfamiljer, säger Hans.
För Leif Perssons del har sommaren jan. Man måste göra naturturismen både
lönsam och hållbar, säger han.
varit bättre än väntat.
Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson,
- Det har nästan enbart varit svenska
gäster, fler stugbokningar än vanligt och som även är turismansvarig och som lebra fart på kanotuthyrningen, säger han. der dagens tur, säger att det nätverk som
Efter att gruppen laddat batterierna finns ska göra en omstart.
- Nätverket kring alla sjöarna har lemed Louise Bergströms hemlagade soppa från sommarcaféet vid Stockviken gat på is under pandemin, men nu är det
och ett antal av de hembakade choklad- dags att skaka liv i det igen, säger hon.
EVA WIKLUND
pralinerna väntar ytterligare ett besök. I 

”

Hemlagad soppa och chokladpraliner i Lungsund.

Fikaplats vid Storlungens strand.

FOTO: Eva Wiklund

Kerstin Wålstedt guidar i den 11 000 kvadratmeter
stora trädgården i Furuvik.
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Julstämning

på Berget i Lungsund
Söndag 6 december kl 15-17

T
STÄLL
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Alla barn har
rätt till en
vit jul!
Barn känner obehag och oro när vuxna dricker!
Varje år genomför därför IOGT-NTO-rörelsen kampanjen
Vit Jul för att få fler att avstå alkohol under juldagarna.
GOD VIT JUL önskar IOGT-NTO-rörelsen i Kyrksten i
samarbete med Storfors Nykterhetsförbund.

Lungsunds hembygdsförening arrangerar ”Julstämning på
hembygdsgården Berget” i Lungsund på coronasäkert vis.
Glögg serveras i ladugården eller utomhus beroende på väder
och utomhus grillar vi korv.
Loppisbord i ladugård och bod samt lotteri.
Besök våra julsmyckade byggnader och kom i riktig
stämning inför julen med oss.

Skippa alkoholen i år och
låt alla barn få en Vit Jul.
Ta ställning för barnen
och läs mer på
www.vitjul.se

bergslagenssparbank.se

Vilka ska
få tårta?
Vi fyller 185 år och bjuder
nu på lika många tårtbitar!
Du kanske tycker att fotbollslaget/förskolan/arbetsplatsen/kompisgänget är
värda en tårtbit? Nominera dem på vår
Facebook-sida och skriv hur många bitar
du vill ge bort.
facebook.com/bergslagen
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Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr5/2020

Kanalen
En tidning för Storfors församling l Nr 5 l 2020 l årg 15

Storfors kyrkogårdsarbetare sköter över 500 gravar året runt

Inför allhelgonahelgen smyckas de gravar
där gravägarna beställt gravvård med risning.

Att kyrkogårdarna i Bjurtjärn,
Lungsund och Storfors ska vara
välskötta och prydliga har hög
prioritet. Bakom arbetet står
både heltidsanställda och säsongsanställda.

- Förutom att vi sköter alla ytor med
gräsklippning, rensning och snöskottning så sköter vi också dekoration och
tillsyn av runt femhundra gravar, berättar Åke Gustafsson, som jobbar året runt
på kyrkogårdarna.
Under sommarsäsongen har han haft
sällskap av bland andra Michael Ranström och Per Edbom som trivs med det
fria och omväxlande arbetet.
- Vi får ofta höra av besökare att vi

Per Edbom, Åke Gustafsson, Michael Ranström och deras kollegor ser till att alla tre
kyrkogårdarna hålls i fint skick.

håller kyrkogårdana fina, och det känns
ju roligt, säger Per.
För säsongsarbetarna inleds säsongen
i maj och avslutas i början av november.
Att få jobba utomhus är något som alla
trivs med.
- Det har varit en fin säsong så jag återkommer gärna nästa år, säger Michael.
De gravägare som köpt tjänsten gravskötsel får lite extra omsorg. På varje

gravplats grävs en blomsterlåda ner för
sommarblommor. Lådan är av typen
”easyplant” med ett extra vattenmagasin under så att blommorna inte behöver
vattnas lika ofta. På så sätt håller de sig
fina hela säsongen med lite omsorg.
Nytt för i år är att man inför allhelgonahelgen smyckar gravarna med dekorationer levererade av lokala blomsterhandlaren Helianthus blommor.

Det blir några månaders vintervila för kyrkorna i Bjurtjärn och Lungsund
Även denna vinter får Lungsund och Bjurtjärns kyrkor gå i vintervila.

Under januari, februari och större delen av mars stänger vi tillfälligt våra två gamla kyrkor och flyttar in gudstjänsterna till respektive församlingshem. Det gör vi för
att spara på värmekostnaden men gemenskapen i gudstjänsten och runt kaffeborden fortsätter. Välkomna!

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2020

En helt ny barnbibel släpps 9 nov
De har skapat en helt ny
barnbibel – nyskapande
och trogen traditionen
Den 9 november släpps
Barnens Bästa Bibel
–
en helt ny barnbibel,
skriven av Sören Dalevi,
biskop i Karlstads stift,
och med illustrationer av
Marcus-Gunnar Pettersson.
I drygt två år har de arbetat
tillsammans för att skapa
en unik bok för dagens
barn. Resultatet är lekfullt och på samma gång
både modig och trogen originaltexterna.
– När jag jobbade med texten ville jag vara tydlig
med att det verkligen är en tolkning jag gjort, men
en tolkning som faktiskt har sin grund i Bibelns
grundtexter. Jag ville så långt det var möjligt
återge textens struktur och känsla, säger Sören
Dalevi.
Det är nu två år sen Marcus-Gunnar fick
läsa Sören Dalevis utkast till de första
bibelberättelserna. Egentligen hade han inte tid
att ta sig an detta gigantiska projekt, men så
föll ögonen på skapelseberättelsen och orden ”I
början, innan någonting fanns, var det mörkt och
stökigt. Allt var huller om buller!”
– Jag kände i tonen att det här var något helt nytt.
Det har alltid stått ”Allt var öde och tomt”. Men
i Sörens översättning direkt från hebreiskan blir
det ju något helt annat. Jag kände faktiskt att jag
bara var tvungen att illustrera det, säger MarcusGunnar och ler. Men utan ”huller om buller” vet
jag inte om jag hade vågat.
Barnperspektivet viktigt
För Sören Dalevi har just grundtexterna varit något
av det viktigaste i skapandet av en barnbibel. Det
och barnperspektivet.
– Att gå tillbaka till grundtexterna och översätta
från början hjälper en att upptäcka texterna på ett
annat sätt, säger Sören.
– Du upptäcker till exempel att texterna är
skrivna på ett enkelt, vardagligt språk. Det har
översättare och texttolkare ofta sprungit förbi.
Ett exempel är alla meningar som börjar med
”Och” eller ”men” i sann talspråksanda. Det har
jag velat behålla, säger Sören. Bibeln kommer ur
en muntlig berättartradition och det är en viktig
poäng. Framförallt om man vill berätta den vidare
för barn.
”Barn vet att livet inte är ett glättigt ställe”
Barnperspektivet ja. I Barnens Bästa Bibel får
barnen möta en hel del svåra texter, som Kain och
Abel och Mose i vassen.
– En del barnbiblar har gjort misstaget att man
velat försköna och förenkla vissa av berättelserna
i tron att de på det sättet hjälper barnen, menar
Sören. Barn strävar, liksom vuxna, efter att göra
sin tillvaro begriplig och här fyller även svåra
texter en funktion. Det handlar om att ta barnen
på allvar, att ge dem livstolkande bilder även
för tillvarons mörkare sidor. Astrid Lindgren
formulerade det bra när hon sa: ”Barn måste få
veta att livet också rymmer både sorg och ondska
och nöd, att livet inte bara är ett litet glättigt
ställe.”

Något av det som händer i grupperna för barn & unga

Alla får lära sig vad ”Amen” betyder.

Hur är man en bra
medmänniska/kompis? Vi har pratat
om ämnen med barn
och ungdomar och
de fick göra en tavla
i varje grupp. Här är
två av dom.

Vårt fina böneträd.

Tacksamhetsblomma. Vad vill vi
tacka för? Alla fick göra en blomma
och skriva det de var tacksamma
för på bladen.
Gud är kärlek. Det budskapet är det viktigaste
som barn och ungdomar
får lära sig

Vi erbjuder en plats till
barn och ungdomar där
man får vara sig själv
och känna att man
är viktig precis just
precis som man är.

Svenska kyrkans julinsamling kommer att ske precis som vanligt!
Mycket är annorlunda i år jämfört med tidigare. Detta beroende på coronatider.
Men, Svenska kyrkans julinsamling till ACT (Action by Churches Together) den ställs inte in.
På första söndagen i advent drar den igång och avslutas in på nästa år, vid trettondag jul.
Vi har i år tänkt ha ett listlotteri som ska säljas i hela församlingen vid de gudstjänster
som är under den perioden. Se i almanackan i Kanalen om när och var gudstjänsterna är.
För att köpa lotter kan du kontakta de kyrkvärdar som tjänstgör vid gudstjänsten. Det går
bra att betala kontant eller med swish på nummer: 123 074 14 96. Skriv ”lotteri act” som
meddelande.
Inkomsten från lotteriet går oavkortat till insamlingen och det är många fina vinster!
Dragning sker vid gudstjänsten i Lungsund 6 jan kl 11.00. De vinnare som inte är
närvarande då meddelas per telefon.

2021 betyder att vi byter till en ny veckodag för caféet i Storfors
När vi ska öppna Cafét i Storfors igen efter
juluppehållet, så byter vi dag till onsdagar!
ONSDAG 13 januari kl 13.00-15.00 har vi ”drop
in” och ni är varmt välkomna till en gemenskap vid
kaffeborden, med avståndshållande under eget
ansvar.

Julkonsert

Välkommen till julens
gudstjänster i Storfors församling
Julen står för dörren och Storfors
församling bjuder med glädje in er till att
fira alla de gudstjänster som erbjuds. I
år behöver vi anpassa våra gudstjänster
något eftersom Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om max 50 personer
på en plats (i skrivandets stund) kvarstår.
Detta gäller alltså besökare inklusive
kyrkans personal. För att säkerställa att
antalet besökare inte överskrids kommer
vi vid ingången dela ut gudstjänstagendor
till var och en. När agendorna är slut är
platserna tyvärr slut. Givetvis önskade vi att
alla som vill kunde komma, men det är ju
för allas vår skull vi noggrant följer rådande
rekommendationer.
Församlingen uppmuntrar er att fördela
era besök över hela jultiden och vi hoppas
att ni har överseende med rådande
omständigheter. För dig som känner dig
orolig för att bege dig ut rekommenderar vi
varmt de gudstjänster som tv sänder under
julen. Väl mött i julens gudstjänster!

Extra festligt julfika vid årets
sista tisdagscafé
Om det inte blir någon förändring
angående pandemin...
...så kommer det att bli lite extra festligt
JULKAFFE vid årets sista tisdagscafé den
15 dec.
Vi öppnar dörrarna redan kl 11.00 och har
öppet till 15.00. Så kom när det passar
dig bäst.
Det blir en enkel köttbullesmörgås med
rödbetssallad, lussekatt och pepparkaka
till kaffet.
Eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens
regler för hur många man får samlas, så
finns det bara ett begränsat antal platser.
Föranmälan senast den 8 dec till Gunilla
Bengtsson 0550-658 58.
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Almanackan
Storfors kyrka

18 nov
9.00 Morgonbön
25 nov
9.00 Morgonmässa
29 nov första advent
15.00 Adventsgudstjänst
2 dec
9.00 Morgonbön
9 dec
9.00 Morgonbön
13 dec tredje advent
15.00 Gudstjänst med stora
och små
16 dec
9.00 Morgonbön
20 dec fjärde advent
15.00 Vi sjunger in julen
med Storfors dragspelsklubb
och JohnElis
24 dec julafton
23.30 Midnattsmässa
27 dec söndagen efter jul
15.00 Taizémässa
1 jan nyårsdagen
15.00 Söndagsmässa
10 jan
15.00 Söndagsgudstjänst
13 jan
9.00 Morgonbön
17 jan
15.00 Gudstjänst med små
och stora
20 jan
9.00 Morgonbön

27 jan
8.00 Morgonmässa
31 jan
11.00 Messu, mässa på
finska
15.00 Söndagsmässa
3 feb
9.00 Morgonbön
10 feb
9.00 Morgonbön
14 feb
15.00 Söndagsgudstjänst
med frälsarkransen
17 feb
9.00 Morgonbön
18.00 Askonsdagsmässa
24 feb
8.00 Morgonmässa
28 feb
11.00 Messu, mässa på
finska
15.00 Söndagsgudstjänst

Lungsunds kyrka
22 nov
11.00 Söndagsmässa
29 nov första advent
18.00 Adventsgudstjänst
20 dec fjärde advent
18.00 Taizémässa
24 dec julafton
17.00 Julbön. Obs.
Lundsbergs kyrka
25 dec juldagen
7.00 Julotta

31 dec nyårsafton
17.00 Nyårsbön
6 jan trettondedag jul
11.00 Musikgudstjänst, vi
sjunger julens sånger och
psalmer
24 jan
11.00 Söndagsmässa
7 feb
15.00 Gudstjänst med små
och stora
21 feb
11.00 Söndagsgudstjänst

Bjurtjärns kyrka

29 nov första advent
11.00 Adventsgudstjänst
6 dec andra advent
11.00 Söndagsmässa
13 dec tredje advent
11.00 Gudstjänst med små
och stora
25 dec juldagen
7.00 Julotta
27 dec söndagen efter jul
17.00 Julkonsert
19.00 Julkonsert
3 jan
11.00 Söndagsmässa
7 feb
11.00 Gudstjänst med små
och stora
Med reservation för
ev ändringar
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Kontakta oss gärna!
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
Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten
0550-658 63, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Komminister
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson
0550-65860, 0730-782 405
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se
Kantor
Eva Lundell
0550-65856, 072-505 60 56
eva.lundell@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Vuxenverksamhet
Gunilla Bengtsson
0550-65858, 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Barn- & ungdomsverksamhet
Susanna Karlsson
0550-658 59, 072-504 05 59
susanna.karlsson2@svenskakyrkan.se
Diakonisassistent
Finsk verksamhet
Merja Piispanen
0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Administratör
Eila Backelin
0550-658 51,
eila.backelin@svenskakyrkan.se
Kyrkofullmäktiges ordförande
Thomas Backelin
072-722 75 56
thomasedvard.backelin@comhem.se
Kyrkorådets ordförande
Anders Nordell
070-675 11 72
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42,
Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

Mitt i mörkret närmar vi oss ljusets högtid
Ska det bli som det alltid har varit –
eller kanske som det aldrig blev?

allt ska bli som det alltid varit – eller
kanske som det aldrig blev?

Mitt i den mörkaste tiden närmar vi
oss ljusets högtid. En efterlängtad
tid för många människor, en tid där
traditionen spelar en viktig roll. Våra
hem pryds av adventsljusstakar
som har sin givna plats liksom
adventsstjärnan. Inte minst
dofterna hjälper oss att minnas. Jag
tänker på hembakade lussekatter,
pepparkakor, nejlikeprydda
apelsiner, doften av tända stearinljus
och alla andra dofter som påminner
oss om det som ska komma.

Kanske är det så att du och jag för
första gången i våra liv får samma
känsla som människorna på vägen
upp till Jerusalem? Kanske är det så
att vi med början av adventstiden
vågar höja blicken och vågar blicka
framåt med förhoppning och
förväntan mot det som ska komma?
Förhoppning och förväntan på att
adventstiden kan bli en nystart. Att vi
tar till oss orden att det kommer något
nytt. Någon som kommer till oss som
är världens ljus – Jesus Kristus.

Vi befinner oss i väntans och
förväntans tid. Ibland är väntan på
det som ska komma nästan härligare än det
vi väntar på. Ska det bli som det alltid har
varit – eller kanske som det aldrig blev?
Men inte bara i våra hem utan också i våra
kyrkor och gudstjänster längtar vi efter
att få tända adventsljusen och få sjunga
våra älskade advents- och julpsalmer
ackompanjerad av en brusande orgel. När
vi stämmer in i psalmen Hosianna Davids
Son så hälsar vi adventstiden och det nya
kyrkoåret välkommen. Men det viktigaste
av allt är att vi hälsar Jesus Kristus,
världens Frälsare, välkommen! Välkommen
till gudstjänsten, men först och främst
välkommen in i våra liv.
För liksom människorna i dåtidens
Jerusalem längtade efter att Messias skulle
rädda dem och därför jublade när Jesus
var på väg upp till Jerusalem, ridande på
ett åsneföl, så längtar också vi efter att få
hylla Honom, vår Frälsare. Jesus som är
världens ljus kommer till oss för att uppfylla
vår önskan om helhet och sammanhang.
Mitt in i den tid och värld vi lever i. En tid
där pandemin håller hela världen i ett hårt
grepp. En tid där osäkerheten breder ut sig
allt mer, där irritationen över begränsningar
och restriktioner gör sig mer och mer
påminda ju längre tiden går. Där vi helt
enkelt ställer oss frågan om den nalkande
advents- och jultiden 2020 är tiden där

Jesus, vars ljus ställs mot mörker,
närhet mot utanförskap, värme
mot kyla, resignation mot hopp. Vårt hopp
lever när vi öppnar oss för Kristus och så
kommer de välkända orden i psalmen bli
en manifestation för det vi längtar efter och
fördjupar känslan av att vår tillvaro på djupet
vilar i trygghet, trots all förändring. Och
med glädje och tillförsikt får vi stämma in i
psalmen.
Hosianna, Davids son, välsignad vare han,
Välsignad Davids son, som kommer i
Herrens namn.
Hosianna i höjden, hosianna, hosianna.
Välsignad Davids son, som kommer i
Herrens namn.
Må denna advents- och jultid komma till dig
med hoppets och tillitens ljus. Och när du
tänder ditt första ljus i adventsstaken kanske
det kan ges ett namn som visar på världens
Frälsare, på din och min Frälsare. Ett namn
olika för varje år: Hoppets ljus, fredens ljus,
livets ljus och på så vis belysa vår längtan,
vårt sökande och Jesu ansikte och hans
blick.
Må Guds välsignelse finnas i dig i namn av
Honom som kommer till din längtan.
Konungen av hoppet.
Bäraren av Guds kärleks ljus.

Elsie - präst

Behöver du kyrkskjuts?

Prenumeration

Kyrkan ligger inte alltid ” mitt i byn” på
så sätt att det är enkelt att ta sig dit.
Om du önskar få åka med någon till
gudstjänsterna i våra kyrkor, så kan du
ringa till pastorsexpeditionen senast
fredagen innan. Telefontiden är månd-fred
kl 10-12 och numret är 0550-600 42.
Välkommen med till gemenskap!

Prenumeration - för dig som bor utanför
Storfors kommun/Storfors församling
och inte får Freske Lufta/Kanalen i din
postlåda. Betala in 150:- på bg 5362
-5745 och ange Kanalen, samt namn och
adress, så skickar vi den till dig!

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

Pandemin fortsätter vi behöver hålla ut!
Coronapandemin är långt
ifrån över. I flera regioner har
smittspridningen tagit ordentlig
fart och Folkhälsomyndigheten
uppmanar alla att fortsätta
hålla avstånd, tvätta händerna
och undvika fester och
sammankomster. I Värmland har
länsstyrelsen beslutat att behålla
taket på 50 personer gällande
offentliga samlingar.
Den som bor i samma hushåll som
en covid-19-smittad person ska
stanna hemma under sju dagar.
Smittskydd Värmland ger i dessa
fall instruktioner.

Butikerna fortsätter
att packa kassar
Projektledare Ninni Andersson befinner sig i en uppstartsfas i projektet och jobbar nu med
att rekrytera deltagare inför våren. 
FOTO: Eva Wiklund

Språkvänner på biblioteket
jobbar ju redan med ord och
Efter årsskiftet drar
språk, säger han.
projektet ”Min språkGenom projektet hoppas
vän” igång med full
han att biblioteket ska nå
kraft.
målgrupper som man vanJust nu rekryterar
ligtvis inte når.
projektledare Ninni An- Vi har inventerat och
dersson deltagare.
Våren 2020 ansökte Stor- sett att det finns mellan 70fors kommun om och fick 80 äldre personer som bor
325 000 kronor från länssty- i egna hem och som skulle
relsens så kallade paragraf- kunna tillhöra målgruppen.
37-medel till projektet ”Min Vi kommer att fråga dem
om de vill vara med, säger
språkvän”.
Ninni
AnProjektet har tre
dersson, som
målgrupper; dels
också invenutlandsfödda som
terar gruppen
inte tillgodogjort
sig SFI, dessutom
Att bara sitta utlandsfödda.
- Det kan exäldre personer i
Storfors som bor på skolbänken empelvis vara
ensamma och kan- räcker inte för föräldrar som
varit hemma
ske vill utöka sina
barnen
sociala aktiviteter att lära sig ett med
och därför inte
samt personer med
språk
kommit igång
funktionshinder.
Bibliotekschef Michael med språket, säger hon.
Tanken är att alla tre grupNordeman tycker att projektet passar perfekt i biblio- perna med hjälp av projektet
ska berika varandras liv.
teksmiljön.
Det kommer att handla
- Vi vill ju fylla det här
huset med liv och rörelse. om träffar i mindre grupper
Biblioteket har i grunden där deltagarna träffas i olika
ett demokratiuppdrag och vi formeringar.

”

Det blir träffar med fika
där de äldre kanske kan berätta mer om Storfors historia och om Värmland, det
kan bli promenader eller utomhusaktiviteter. Träffarna
kommer att ske på ett coronasäkert sätt och de kommer
att hållas på dagtid. Ibland
kan man få besök av någon
föreläsare
20-talet
utlandsfödda
kommer att rekryteras och
ungefär lika många äldre
ska beredas plats.
- Att få lyssna och prata
ett språk är nödvändigt för
att utveckla det. Att bara sitta i skolbänken räcker inte,
säger Ninni, som genom
tidigare projekt har fått se
många utlandsfödda ta sig
in på den svenska arbetsmarknaden.
- Jag är väldigt glad att vi
fått pengar till det här projektet. Förhoppningen är ju
att vi ska kunna införliva det
här arbetssättet i vår vanliga
verksamhet efter projektet,
säger Michael. 

EVA WIKLUND

Från och med november upphör
Svenska kyrkans hemkörning
av matvaror från ICA och COOP
i Storfors, när MSB avslutar det
så kallade akutstödet. Kunderna
kan dock även fortsätt hämta
färdigpackade kassar vid
butikernas lastbryggor.
ICA kan vid behov också ombesörja hemtransport av kassar
mot en kostnad.
Kontakt med butikerna:
ICA 0550-600 90
COOP 010-410 96 00

Arbete för mekargård
i Storfors ska påbörjas
Kommunstyrelsen fattade under
mötet den 2 november beslut
om att sätta igång arbetet för
att skapa en mekargård för
motorintresserade ungdomar i
Storfors.

Beslut om Kvarnvägen
Kommunstyrelsen antog ett
granskningsutlåtande för
Kvarnvägen under mötet
den 2 november. Efter
överklagningstiden vidtar nu
arbete med detaljplaneändring så
att vägen ska kunna öppnas igen.

Skogsbruksåtgärder
kring Lillforshagen
Stora Enso bjuder in till samråd
kring skogsbruksåtgärder i
området norr om Lillforshagen.
Mötet hålls den 25 november
klockan 17.00 i Kulturhuset/
Folkets Hus. Anmälan till: Sara
Sundin, tel 076- 116 95 98.
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Nya tidtabeller
den 13 december
Håll utkik efter ändringar på just din buss- eller tåglinje.
Du hittar våra nya turer och tider i vår app och på vår
webbplats. Trevlig resa!

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00
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Lokala handlare bjöd på matlagningsshow
En kväll i oktober skrev
en globetrotter och en
mästerkock mathistoria
i Storfors.
Inbjudna var alla som
ville vara med och laga
mat med digital guidning
i direktsändning.
- Jag är imponerad över
att de lokala butikerna
vill samarbeta kring ett
evenemang som ger
familjer eller kompisar
chans att verkligen umgås kring bra mat, säger
kocken Niklas Pettersson.
Det var matprogrammet
CookTogether som gjorde en
specialsändning tillsammans
med ortens ICA- och COOPbutiker som också sponsrade
sändningen.
Kocken Niklas Pettersson
jobbar till vardags på Matbruket, Värmlands muséum i
Karlstad och på Restaurang
Sliperiet Gastronomi i Borgvik. Han har en lång karriär
bakom sig och brinner för
god mat som gärna får vara
baserad på bra råvaror och
lätt att laga.
- Mina första år i yrket jobbade jag med en av Sveriges
bästa kockar, Stefan Holmström i Halmstad, och fick
lära mig grunderna. Men jag
lär mig fortfarande varje dag,
säger Niklas som drivs av
nyfikenhet och passion. Han
betonar att det gäller att vara
öppen för nya trender och för
tips från de mest oväntade
håll.
Sändningarna med CookTogether startade egentligen
för många år sedan, men Niklas och filmfotografen Michael Johansson var lite tidigt
ute. Varken tekniken eller intresset för matlagning var på
dagens nivåer och programmet har den senaste tiden fått
en nystart via livesändningar
på Facebook.
De båda träffades i jobbet
på Dömle Herrgård och även

Redo för sändning. Michael Johansson vid spakarna och Kocken Niklas Pettersson i samtal med
Magnus Bjärnered från ICA och Erik Olsson från COOP. Tyvärr strulade dock ljudet i inledningen.
Ulrika Birkflo och Johan Nilsson (th) lånade ut sitt nyrenoverade kök.
Foto: Eva Wiklund

om Michael numera spenderar en hel del tid i Marocko
där han driver en fiskecamp
och bygger en ekoby, har de
båda hållit kontakten.
- Niklas är en fantastisk
kock och det är ett nöje att få
vara med och förmedla hans
kunskap, säger Michael.
För butikerna handlar evenemanget om att sätta fokus
på den lokala handeln. Dessutom vill båda handlarna vara
med och bidra till ett ökat intresse för bra mat.
- Väldigt mycket av vår
vardag i butiken handlar om
att prata mat. Kunderna vill
ha tips och vi älskar att få förmedla våra kunskaper, säger
Erik Olsson, butikschef för
COOP.
Magnus Bjärnered, butiksägare för ICA, säger att
intresset för bra råvaror och
för matlagning rent generellt
har ökat. Inte minst under coronapandemin när många unnar sig vardagslyx hemma när
restaurangbesöken blir färre.
- Det här känns som ett riktigt roligt evenemang att få
vara med och bidra till, säger
han.
Kicki Karlsson, närings-

Niklas Pettersson lagade ört- och honungsglaserad kyckling.

livsutvecklare i Storfors kommun, är positivt överraskad
över samarbetsprojektet.
- Jätteroligt att butikerna
jobbar ihop för att lyfta den
lokala handeln med ett så positivt arrangemang. Det kan
kanske vara ett startskott för
ännu fler spännande samarbetsprojekt, säger hon.
Evenemanget fick stor uppmärksamhet i media och själva sändningen följdes både
av familjer och kompisar som
lagade mat ihop.
- Det var jätteroligt, men
ganska stressigt att hänga
med i svängarna, säger Marita Sjöberg, som lagade tillsammans med tre andra.

Johan Nilsson och Ulrika
Birkflo, som driver Arne
Nilssons fönsterrenoveringar,
hade lånat ut sitt nyrenoverade kök.
- Det kändes självklart att
ställa upp på en sån här rolig
och positiv grej, säger Ulrika,
som gjorde många tummar
upp för maten som avnjöts
efter sändningen.
På menyn stod ört- och honungsglaserad kycklingrulle
med kompott på höstprimörer, rostad vitlöksmajonäs
samt lök, timjanpotatis, rödvinssås och krispig örtsallad.
EVA WIKLUND

Sändningen kan ses i efterhand
via cooktogether.se
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www.gasolbutiken.se
• Gasol på lösvikt
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
• LPG-gas
Återförsäljare/utlämningsställe för SUNWIND

En del av

Välkommen in till oss!
Vi har allt inför julen hos
ICA Nära i Storfors!

PISCATOR´S BIL AB

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

Öppet alla dagar 9-20

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

Industrigatan 3, Storfors. 0550 - 622 83

www.piscatorsbil.se
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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Slitvargar fick ihop 11 000
När Vargbroskolans niondeklassare gick ut som
”slitvargar” blev det klirr
i kassan.
Dessutom fick många
Storforsare god hjälp i
sina trädgårdar.
- De har varit jätteduktiga.
Jag är väldigt nöjd med lövkrattningen, säger Minna
Pyrrö. Förra året hade hon
hjälp av två killar och detta år
av två tjejer.
- Alla elever har varit väldigt ambitiösa, säger hon.
För Emelie Lindgren och
Linnea Therus har dagen bestått mest av lövkrattning på
många olika ställen.
- Här var det en ganska lätt
gräsmatta, men sammanlagt
har vi krattat minst fem timmar idag. Det känns lite i armarna, skrattar Emelie.
Operation Slitvarg genomförs varje år för att samla in
lite extra pengar till den Polenresa som genomförs på
vårterminen i nionde klass.
Eleverna jobbar under en hel
dag i hela Storfors kommun, i
tätorten såväl som i Bjurtjärn,
Kyrksten,
Kväggeshyttan,
Lungsund och Lundsberg.
Resan avslutar ett större
projekt om demokrati och
blir också en fin avslutning på
grundskoletiden.
- Det känns bra att få göra
en sån här grej tillsammans

Hembygdsföreningens
ordförande Eva Poulsen
bjuder in till julstämning
på Berget.

Minna Pyrrö är tacksam över den fint utförda krattningen som
Emelie Lindgren och Linnea Therus genomfört. 
OTO: Eva Wiklund

Eleverna på grundsärskolan ville också hjälpa till och städade
hela skolgården på Vargbroskolan.

med kompisarna innan vi
skiljs åt, säger Linnea.
I år genererade Operation Slitvarg drygt 11 300 kr.
Eleverna hade själva delat ut
reklam om insatsen till fots
och med cykel eller moped
ända till Bjurtjärn och Tåbäcken.
- De genomförde ett otroligt bra jobb och var dessutom
fina värdar för skolan, säger

rektor Annelie Izindre.
Inspirerade av projektet
ville också grundsärskolans
elever hjälpa till och städade
därför skolgården på Vargbroskolan. Samtidigt pratade
man om hållbar utveckling
och miljö.
- Eleverna var jätteduktiga
och gav oss en riktigt fint städad skolgård, säger Annelie
EVA WIKLUND
Izindre.

Bjurtjärns hembygdsförening har julförsäljning
Det blir ingen julmarknad i Bjurtjärn i år,
men Bjurtjärns Hembygdsförening satsar
istället på försäljning mindre skala.
Den 28 november kl 10-14 har man öppet i Sockenstugan vid Bjurtjärns kyrka med försäljning av
alster från vävstugan, ljus, lotterier samt försäljning
av kaffe och hembakat.
Söndagen den 1:a advent kommer det också att
vara en viss försäljning efter högmässan. Om
försäljningen inte går att genomföra på grund av
coronapandemin kommer hembygdsföreningen att
informera om detta på sin hemsida.
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Många alster har tillverkats i vävstugan.
Här kan det finnas fina klappar att fynda.



EVA WIKLUND

Information: Lucinda Håkansson 070-277 39 07.

Julstämning i
Lungsund 6/12
På grund av LLT
STÄ
N
Icoronapandemin
arrangeras ingen
julmarknad
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i år. Däremot
nagenomför
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c
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d
n
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arrangemang
hembygdsgården söndag
den 6 december klockan
15-17.
Arrangemanget har fått
namnet ”Julstämning på
hembygdsgården Berget”.
Glögg serveras i
ladugården eller utomhus
beroende på väder och
utomhus grillar föreningen
korv. I ladugården och i
boden har man loppisbord
och lotteri. Alla byggnader
är julsmyckade och
föreningen utlovar stora
möjligheter att komma i
riktig stämning inför julen.
Arrangemanget genomförs
så att trängsel minimeras.

Anghörigträffar på
Seniorernas Hus
Anhörigstödet
bjuder in till
anhörigträffar
på Seniorernas
Hus
onsdagarna
Ann Westerlund.
25/11 och
16/12 kl
10.00-11.30. Träffen
riktar sig till dig som
stöttar eller vårdar en
närstående. Välkommen
att träffa kommunens
anhörigkonsulent Ann
Westerlund och personer
som befinner sig i
samma situation som
du. Vi bjuder på fika.
Verksamheten följer
folkhälsomyndighetens
rekommendationer
genom att hålla avstånd
och att inte delta vid
förkylningssymtom.

LLT
Ä
T
S
N
I
pga
acoron
min
e
d
n
a
p

I frêske lufta 5 l 16 november 2020 Informationstidning för Storfors kommun

23

Ladda din elbil i Storfors
Storfors kommun har,
med hjälp av bidrag
från Naturvårdsverket,
installerat tre laddboxar
för elbilar vid kommunhuset.
- Det här är ju framtiden, så det känns bra
att arbetsgivaren satsar. Jag har väntat på
detta, säger Pajo Vujic,
som kör sin laddhybrid
mellan Kristinehamn
och Storfors varje dag.
Den rullar mellan fem och
sju mil på el innan bensinmotorn går in och sommartid kan han klara sig både till
och från jobbet på el utan att
ladda. Vintertid är det en helt
annan sak.
- Då behövs det lite extra
laddning, säger Pajo, och
gör tummen upp för de nya
laddstolparna, som är öppna
både för allmänheten och
kommunanställda. Vem som
helst kan ladda sin bil och
kommunen har satsat på flera olika sätt att betala; med
swish, via Easy-park-appen
eller med ett förbetalt laddkort. Genom satsningen,
som fått bidrag via Klimatklivet, räknar energirådgivare Hanan Othman med att
den årliga reduktionen av
koldioxid ska bli 4200 kg
CO2-ekv per år.
- Vi behöver alla hjälpa till
med att nå klimatmålen och
det här är en konkret insats,
säger hon.
Minskad förbrukning av
fossila drivmedel betyder
minskade utsläpp av partiklar, övergödande, försurande och klimatpåverkande
ämnen. Därför har åtgärden
positiva effekter när det gäller att få friskare luft, en
mer giftfri miljö och mindre
övergödning.
- Dessutom så uppfyller
den här åtgärden ett ökat
behov av utvecklad infrastruktur. På så sätt har den en
indirekt effekt på miljömålet

Energirådgivare kan
kolla värmeläckage

Pajo Vujic pendlar mellan Kristinehamn och Storfors varje varFoto: Eva Wiklund
dag och välkomnar de nya elstolparna. 

Energirådgivare Hanan Othman har hållit i trådarna för projektet med laddstolpar för elbilar. Som energirådgivare gör hon
gärna kostnadsfria besök hos både privatpersoner och företag
för att diskutera energi och miljö.

”God bebyggd miljö”, säger
Hanan Othman.
Två av laddboxarna är på
22 kw och en är på 11 kw för
att passa olika typer av batterier.
- Det finns flera regionala mål där Värmland ska
arbeta för att vara oberoende av fossila bränslen för
uppvärmning, service och
transporter. Det här ligger ju
i linje med detta, säger Hanan Othman, som är glad att
kunna erbjuda både invånare
och besökare möjlighet att
på tryggt sätt ladda elbilar.
- Möjlighet till laddning i
Storfors inspirerar förhoppningsvis ännu fler att skaffa
elbil eller laddhybrid, säger
hon.
Hela installationen och de

Det finns tre nya laddboxar
strax intill kommunhuset där
allmänheten kan ladda elbilar
och laddhybrider.

tre första årens drift beräknas till drygt 90 000 kronor.
Storfors kommun har sökt
och fått hälften av kostnaden
i bidrag.
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Eva Wiklund

Funderar du på att byta
fönster eller minska
värmeläckage på annat sätt?
Ett besök av energirådgivaren
kan ge svar på var de största
läckagen finns.
Man kan gärna undersöka sitt
hus utifrån. Är det torrt på vissa
ställen på väggarna efter ett
regn under vintertid kan det
betyda värmeläckage. Likaså
om taket blir snöfritt på vissa
ställen efter ett snöfall.
Energirådgivaren kan komma
på besök helt kostnadsfritt för
att visa värmeläckage med
värmekamera.
- Ibland är det bra att få se hur
stor skillnad ett bra fönster
kan göra. I en lokal där jag
mätte var det ungefär fem
graders skillnad på insidan
av ett tvåglasfönster jämfört
med ett treglasfönster, säger
energirådgivare Hanan
Othman.
Hennes vanligaste besök
är för att diskutera byte av
värmesystem med villaägare.
- Många som köpt ett nytt hus
vill gärna få hjälp med att ta
reda på vilket värmesystem
som passar bäst för just
deras hus. Då är det bra med
opartiska råd, säger Hanan.
Hon får också många frågor
om solceller och hjälper gärna
till med råd om vad man ska
tänka på och kan även hjälpa
till med en ekonomisk kalkyl
utifrån olika lösningar.
- Det beror ju på husets
förutsättningar. Solceller
fungerar i minst 25 år och
kanske så länge som 40 år,
säger hon.
Taklutningen spelar mindre
roll än riktningen. Den ideala
riktningen är skuggfritt mot
söder där några delar också
vätter mot öster och väster
för att fånga morgon- och
kvällssol.
Boka gärna ett besökt!
Energirådgivare
Hanan Othman
tel 0550-651 74.

Viktor blev uttagen till TV-pucken
Viktor Jansson blev uttagen till TV-pucken som
i år spelades i Umeå.
- Det känns både
spännande och nervöst,
säger han innan avresan.
Viktor började spela innebandy redan som 5-6-åring i
Storfors. Och när en kompis
i laget började med hockey i
Filipstad var han inte sen att
hänga på.
- Jag gillar klubbsporter,
säger Viktor, som idag spelar
för BIK Karlskoga.
15-åriga Viktor går i nionde
klass på Vargbroskolan och
tränar med klubben i Karlskoga 3-4 gånger i veckan. På
helgerna spelar han ofta två
matcher vilket betyder många
bilturer fram och tillbaka.
- Vi är flera föräldrar som
kan turas om med skjutsning
och hämtning, annars hade
det varit svårt, säger pappa
Roger Jansson, som är chaufför och supporter.
Säsongen pågår från augusti till mars och under sommaruppehållet är det fysisk
träning sex dagar i veckan
som gäller. Idolen är NHLspelaren Erik Karlsson i San
José Sharks.
- Han är back som jag och

Viktor har god hjälp med transporter och logistik av pappa
Roger Jansson.

Viktor Jansson är glad över uttagningen till TV-pucken.

FOTO: Eva Wiklund

TV-PUCKEN Den 29 oktober november inleddes TV-pucken.
Matchen mellan Värmland och Stockholm blev en jämn tillställning
där Värmland tog ledningen två gånger, men där Stocholm lyckades
kvittera och vinna med uddamålet (4-3). Värmland vann sedan båda
sina placeringsmatcher mot Östergötland och Ångermanland och
slutade 5:a i årets upplaga av tv-pucken.

otroligt teknisk med ruggigt
bra skott, säger Viktor.
Han blev uttagen till Värmlandslaget för att spela mot
sju andra lag i tv-pucken tillsammans med tre andra lagkamrater från BIK Karlskoga.
Resten av laget var från Färjestad.
Själv säger han att hans
styrka är snabb och teknisk
skridskoåkning.
- Anfallsspelet är väl det

som jag behöver jobba ännu
mer på, säger han.
Efter grundskolan hoppas han på komma in på ett
hockeygymnasium för att
plugga inom VVS och samtidigt jobba för att bli en ännu
bättre hockeyspelare. Målet
är högt ställt:
- Jag vill spela i SHL och
så småningom bli proffs, säger han.
Under våren väntar nu tes-

Viktor tränar 3-4 gånger i
veckan med BIK Karlskoga och
spelar matcher på helgerna.

ter för att se om han kan få en
plats på det gymnasium han
vill gå på. Helst skulle han
välja Karlskoga, men han har
också sökt till flera andra.
EVA WIKLUND

Paraplyorganisationen Storforsföreningarna bildas
Den 25 november bildas
paraplyorganisationen
Storforsföreningarna.
Detta sker under ett
digitalt årsmöte då alla
föreningar och övriga
ideella organisationer i
Storfors är välkomna att
delta.
Storforsföreningarna är en
webbportal som erbjuder föreningar verksamma i Storfors
att publicera evenemang i en
gemensam kalender och affischer i ett affischflöde.
Via portalen kan föreningar
och ideella nätverk få gratis

hemsidor kopplade till portalen. Portalen kan även länka
till föreningars befintliga
hemsidor.
Syftet med föreningen är
att stärka föreningslivet och
skapa fler samverkansformer.
En viktig bit är också att informera om föreningar och
evenemang i den gemensamma webbportalen. Föreningen ska även tillvarata anslutna
föreningars intressen och verka för ett bra samarbete.
Mötet hålls digitalt via
Teams den 25 november
kl 18.00. Du anmäler dig

Nominera gärna till styrelsen
Föreningen ser gärna nomineringar till styrelsen, så snabbt som
möjligt, till dessa e-postadresser: lena.ohlson1234@hotmail.com
eller lennart.johansson@storfors.se
Information:
Olle Rodehn 0550-651 20
olof.rodehn@storfors.se
Lennart Johansson 073-083 39 43
lennart.johansson@storfors.se

genom att maila till: varmlandsbergslag@outlook.com
så får du en länk till den epostadress du angivit.
Var med och påverka hur ni
vill att Storforsföreningarna
skall organiseras och arbeta.

Fika serveras!
Nominera också gärna din
föreningsrepresentant till styrelsen (se faktaruta ovan).
Välkomna att ansluta er
förening till www.storforsforeningarna.se  KRISTINA ELMSTRÖM
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Storfors
frikyrkoförsamling
Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan
på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för alla
vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!
Lördag 21 nov kl 16
Bibeläventyret med Kaija Raskinen
Söndag 29 nov kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson
Söndag 6 dec kl 11
Gudstjänst med Mikael och Marit Håkansson
Söndag 13 dec kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson
Lördag 19 dec kl 16
Julens sånger
Julafton 24 dec
Ensam på Julafton? Det behöver du inte vara.
Välkommen till Storfors Frikyrka
(gamla Baptistkyrkan) mellan kl. 12 och 15.
Det blir julfest med julmat och klappar.
Söndag 10 jan kl 11
Burundi-hjälpen-möte med Uno och Jane Gustavsson (ett av våra stödprojekt i vår secondhand
verksamhet)
Söndag 17 jan kl 11
Gudstjänst med Eila Jonsson
Lördag 23 jan kl 18
Kvällsmöte med Thomas Arvidsson
Söndag 31 jan kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson
Söndag 7 feb kl 11
Storfors Frikyrkoförsamlings årsmöte
Söndag 14 feb kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson
Bibel o bön
måndagar kl 19

Second Hand-butiken är öppen
Rörverksgatan 6
Frikyrkans butik har öppet onsdag,
torsdag och fredag
kl 13-17 samt lördag kl 12-15.

Kontakt: Kirsi Kotkamaa tel 073-52 09 745

För mer och uppdaterad information se:
kyrktorget.se/storfors.frikyrkoforsamling
eller facebooksidan
Storfors Frikyrkans Secondhand & Cafè
Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen 0550- 619 73
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg
073-788 24 30.

Funderar du på
att sälja ditt hus?
Just nu vill många köpa
i ditt område och
jag hjälper dig gärna!

Hej!

Jag heter Urban Lindholm och är din
lokale mäklare. Jag har många års erfarenhet i branschen och ett brett kontaktnät
som jag gärna använder för att hjälpa dig.
Jag bor i Storfors och brinner för
bygden och den utveckling som goda
bostadsaffärer kan medföra.
Att sälja eller köpa en bostad är ett av ditt
livs viktigaste affärer. Ta gärna kontakt så
ska jag göra allt för att det ska bli en
riktigt bra och trygg affär! Kontakta
mig gärna för en kostnadsfri muntlig
värdering. Jag kan komma på besök
till dig, men vi kan även träffas på
Bergslagens Sparbank i centrala Storfors.

Fastighetsbyrån i Storfors/Filipstad
Tel 0590 - 149 00
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UTBILDNNGEN INSTÄLLD I HÖST pga coronapandemin

Skolorna satsar ännu mer på rörelse
Rörelse i skolan är ett
prioriterat område.
Nu ska ”minivargar”
utbildas för att kunna
hjälpa de vuxna med
rastaktiviteter.
- Vi behöver fokusera
extra på det här området, säger rektor Annelie
Izindre.
Skolan kommer att ta hjälp
av Värmlands Idrottsförbund
som driver projektet ”Rörelse
i skolan” där Jörgen Nordmarker åker runt och utbildar.
Han kommer att ge några
lärare och elever i årskurs
4-6 en speciell utbildning för
att de tillsammans ska kunna
sätta fart på övriga elever
på mellanstadiet. Nästa steg
är att göra samma sak både
på högstadiet, på Bjurtjärns
skola och på Kroppaskolans
lågstadium.
- Barn behöver röra sig mer
i skolan. Äta bra och röra sig
hänger ihop med hur man
orkar prestera i skolan. Både
kropp och hjärna behöver en
liten rörelsepaus inne i klassrummet efter 30 minuter för
att man ska vara effektiv och
kunna ta in kunskap, säger
Annelie Izindre. Hon påpekar
också att detsamma gäller för
vuxna.
På Vargbroskolan och i
Bjurtjärns skola serveras
frukost kostnadsfritt för alla
elever och i lunchmatsalen
får barnen hjälp att äta enligt
tallriksmodellen. Det finns
också olika rätter att välja
mellan. Nu kommer man
också att erbjuda rastaktiviteter, på onsdagar och fredagar
till en början.
Att röra sig lite extra i organiserade aktiviteter på rasterna kan också förebygga
konflikter menar rektorn.
- Det säger sig själv att det
blir färre konflikter om barnen har roliga saker att göra
på rasten, säger Annelie, som
tror att man i slutänden kommer att göra en tidsbesparing.
Mindre tid kommer att krävas

Under hälsoveckan testades rastaktiviteter i hälsans tecken. Utomhusdisco var en av de riktigt
populära aktiviteterna.
FOTO: Eva Wiklund

för att utreda ”tjafs” som uppstått på rasten.
Förhoppningen är att skapa
ytterligare resurser så att någon vuxen kan ansvara för
aktiviteterna permanent.
- Det är viktigt att det här
blir glädje och att det blir
vardag. På den här skolan
har man länge prioriterat rörelse med vardagsmotion på
schemat,
subventionerade
gymkort och väldigt duktiga
idrottslärare. Nu fortsätter
vi det arbetet, säger Annelie
Izindre.
Hon är glad att skolan har
tillgång till två idrottshallar
och en simbassäng och säger
att det är lite unikt med så bra
lokaler. Nu kommer man också att ställa upp en rastbod där

Rektor Annelie Izindre vill sätta stort fokus på folkhälsoarbetet.

.det finns saker som eleverna
kan använda på rasterna.
- Både vårdnadshavare,
skolan och andra instanser i
kommunen måste jobba tillsammans för att göra rörelse

och hälsa till en del av vardagen. Då ger vi våra barn och
ungdomar de allra bästa förutsättningarna, säger hon.
EVA WIKLUND

Ny aktivitet efter skoltid - idrottsfritids för alla åldrar
Förutom rörelse på
rasten satsar skolan och
kultur- och fritidsverksamheten nu också på
idrottsfritids.
Det blir fritidsledaren Isak
Wessman som leder aktiviteterna. Man behöver inte anmäla sig utan kan bara ”droppa in”. Aktiviteterna kommer
att variera och utformas utifrån ungdomarnas önskemål.

ÖPPET IDROTTSFRITIDS INSTÄLLT UNDER HÖSTEN!

Tisdagar 15.30-16.30 För högstadiet i Sporthallen.
Torsdagar 13.40-14.40 För lågstadiet i ”gamla” gymnastiksalen.
Torsdagar 15.30-16.30 För mellanstadiet i”gamla” gymnastiksalen.
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Bygga nytt eller bygga ut?
HK Arkitektur i Storfors
kan hjälpa dig med
ritningar, bygglovshandlingar,
A- projektering,
3D-visualisering och mycket mera.

Pizzeria
Folkets Hus
PIZZA l KEBAB l SALLAD l GRILL
Öppet månd-torsd 11-22, lörd-sönd 12-22
DAGENS LUNCH månd-fred kl 11-14
Pizza, kebab, husmanskost (två rätter), sallader
Gratis hemleverans vid beställning av minst två portioner.

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

Centrumplan 1, Storfors, Tel 0550-600 06

n
e
t
t
Va Vä Avlopp
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: nassundetsror@telia.com
Butiken är öppen på tisdagar, onsdagar
och torsdagar kl 15.00-18.00. Västra
Skyttegatan 16 (vid OKQ8-macken).

Ljusstakar
Julgransbelysning

Julstjärnor
Ljusslingor

All julbelysning

50 %

Gäller ej beställningsvaror

HushållsMaskinService
Västra Skyttegatan 16, Storfors
0550-615 45 www.elon.se
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Kulturhuset i Storfors

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

Kulturcaféet har öppet
Måndag
tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

12-18
12-16
12-16
12-18
12-14

Biblioteket
Tel 0550-651 94
Öppettider:
Måndag och torsdag 10-18
Tisdag och onsdag 10-16
Fredag 10-14
Lördagsöppet 10-13 första lördagen
i varje månad

Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn och bibliotekschef Michael Nordeman berättar om de
externa medel som finns att söka för att skapa fler möjligheter för kulturen. 
FOTO: Eva Wiklund

Över två miljoner har lyft kulturen
De senaste två och ett
halvt åren har kulturverksamheten sökt
och fått över två miljoner kronor i bidrag.
- En hel del av det vi
erbjuder invånarna finansieras med externa bidrag,
och många gånger krävs
inte ens medfinansiering
från kommunen, berättar
kultur- och fritidschef Olle
Rodéhn.
Till biografen har man
fått 450 000 kronor för
projektor, ljud och ljus
från Svenska Filminstitutet, SFI, och Region
Värmland. Nu senast har
man sökt och fått ytterligare pengar till bokningssystem, tv-skärmar och ett
nytt kassasystem.
- Nu kommer folk att
kunna boka plats i förväg

och även betala med kort
vilket är en välkommen
nyhet, säger Olle Rodéhn.
Till biblioteket har man
fått närmare 1,6 miljoner
kronor från Svenska Kulturrådet. Pengarna har gått
till flyttbara hyllor för att
skapa rum för föreläsningar men även till surfplattor
som besökarna kan låna
och ett automatiskt utlåningssystem.
Nu senast sökte man
och fick bidrag för att
kunna bygga studierum, ett
”hängrum” för ungdomar
samt för att kunna skapa
”meröppet” där besökare
kan vistas i lokalerna även
när personal inte är på
plats.
- Det kommer att ge möjligheter att sitta i biblioteket och studera på distans

eller kanske arrangera studiecirklar, säger bibliotekschef Michael Nordeman.
Meröppet kommer att införas under 2021, men lite
närmare i tiden ligger det
senaste projektet som fått
drygt 160 000 kronor från
Kulturskolerådet.
- Vi har fått bidrag till
digitalt skapande så att vi
kunde köpa in flera I-pads
med tillhörande program.
Nu kan ungdomarna skapa filmer och musikvideos i Kulan, berättar Olle
Rodéhn.
Och de båda fortsätter att
söka pengar för att bredda
och förbättra utbudet i
Storfors.
- Vi har ögon och öron
öppna hela tiden för nya
möjligheter, säger Michael
Nordeman.
EVA WIKLUND

Följ oss på instagram
Storforsbiograf4k
Sporthallen på Kroppavägen.Öppet
måndagar kl 14-18. STÄNGT tom 10/12

kulturhusetstorfors
kulturverkstadenstorfors

Kulturskolan

Kom ner och spela i Kulturhuset.
OBS! Endast för grundskoleelever.
Vissa lektioner hålls digitalt.

Trummor

Tisdagar med Robert Drewstad i Kulan
kl 15-18. Tel 076-239 17 40.

Piano

Torsdagar med Eva Lundell kl 15-18.
Tel 070-593 07 69.

Gitarr & Bas

Tisdagar och onsdagar med Andreas
Ohlsson kl 15-18 i Kulan.
Tel 073-393 03 83.

Piano, bas & gitarr

Tisdagar och onsdagar med Oscar
Johansson kl 15-18 i Kulan.
Tel 070-360 39 44.

Dans med Malin

Torsdagar med start 3 september
Lågstadiet: kl 17.30 (Ny grupp)
Mellan- & Högstadiet: kl 18.30
Gymnasiet & äldre: kl 19.30 INSTÄLLT!
Tel 073-365 80 46

Öppet för ”häng” i KULAN

Öppettider för elever på högstadiet och
gymnasiet. OBS! INSTÄLLT FÖR ALLA
Tisdagar kl 15-20
Onsdagar kl 15-20
Fredagar (jämna veckor) kl 19-22

Storfors Biograf

Biografen kommer att öppna när
restriktionerna lättar.

Vårat Hus i Kyrksten
Måndagar kl 13-19
Torsdagar kl 13-19
Tel 070-461 16 28
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Kickis massage

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
På grund av Coronapandemins följdverkningar
och andra åtaganden har jag
ingen direktförsäljning inför
julen och jag tar inte heller
emot några beställningar,
varken på julgodis eller
chokladpraliner.
Önskar er alla ett gott nytt
Coronafritt 2021 //Louise

Välkommen att boka tid för
massage av rygg och nacke
Introduktionspris: 250 kr för 40 minuter

Christina Lindström,
Kväggen 4, Storfors. Tel 073-986 55 10

J&M Fönster

Kontakt: Tel: 070-549 03 04, Södra Stockviken 20, Storfors
www.lbsmorgasnissechoklad.se, mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

Vi har många
nöjda kunder!

TE:s

Vänd dig
med förtroende till
AL LT JÄ N ST
mig när det
gäller;
trädgårdsarbeten, röjning
trädfällning, jordfräsning
med mera!

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

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

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

Köksdrömmar?
Vi hjälper
dig gärna!
Vi bygger massiva
träkök - men nu också
en enklare serie.
Välkommen in och se
våra nyheter!

Vi har köksvisning i vårt stora visningshus med kök och möbler i två våningar. Slå oss en signal i förväg
så är du välkommen på vardagar mellan kl 10 och 16. Välkommen att titta, känna och fundera!

Forsbrogatan 2, tel 0550 – 612 40
info@snickargardens-mobler.se
www.snickargardensmobler.se

30 I frêske lufta 5 l 16 november 2020 Informationstidning för Storfors kommun

Glada besökare på SÄBO
När det nationella besöksförbudet vid särskilda boenden upphävdes
var glädjen stor även i
Storfors.
- Det känns mycket
bättre nu när Elinor kan
komma hit, säger Torbjörn Ingvall, som bor på
Sjögläntan.
Innan
coronapandemin
slog till så kunde Torbjörn bo
hemma över helgerna ibland,
men det har inte varit möjligt
det senaste halvåret på grund
av risken för att få in smitta
på Sjögläntan.
Hustrun Elinor Lejon har
besökt maken med hjälp av
det plexiglasbord som verksamheten köpte in, men det
blir naturligtvis inte samma
sak att umgås på varsin sida
en glasskiva.
Att prata i telefon har heller
inte fungerat särskilt bra.
- Det har varit hemskt, men
nu är det jätteskönt att vi kan
träffas i lägenheten, säger Elinor, som själv också jobbar
inom vården.
Fortfarande har man vissa
restriktioner för att hålla
smittan ute från boendet. Alla
besökare får boka tider för att
inte alltför många ska komma samtidigt. Besökarna får
ringa på vid ytterdörren och
blir sedan mötta av personalen som följer med till den aktuella lägenheten. Handsprit
och visir finns på plats.

Biträdande enhetschef Jessica Andersson och enhetschef Anna
Thyberg menar att man fortfarande behöver vara vaksam så att
smitta inte tar sig in på boendet. 
FOTO: Eva Wiklund

Torbjörn Ingvall och Elinor Lejon är glada över att de äntligen kan
träffas i Torbjörns lägenhet på Sjögläntan - även om de fortfarande håller avstånd.

I de allmänna delarna får
inga besökare uppehålla sig.
- Många anhöriga har varit
väldigt glada för att kunna
besöka sina nära och kära i
deras egna lägenheter, säger

Salong Storfors
Välkommen in till oss!
Vi klipper damer och herrar,
trådar samt ansar och formar
skägg. Vi har generösa
öppettider, riktigt bra priser
och drop-in!

Vi har coronasäkrat! Alla verktyg spritas och vi använder
munskydd och handskar om du vill! Handsprit finns.
Salong Storfors, Djupadalsg 9, tel 076-561 41 50
Öppet: Månd - fred kl 9-18, lörd kl 10-15.

biträdande enhetschef Jessica
Andersson.
Att kunna pyssla i lägenheterna och umgås på ett
mer naturligt sätt har skapat mycket glädje, även om
många anhöriga också har
haft förståelse för besöksförbudet som tidigare rådde.
Besökstiderna är nu på eftermiddagarna alla dagar i
veckan och de flesta besökare
vill komma strax före eller
under helgen. Mellan två och
tre besök om dagen har man
räknat till i huset.
- Vi har begränsat besökstiden till 45 minuter för att
sprida ut besöken. Vi tror att
det gynnar alla, säger enhetschef Anna Thyberg.
EVA WIKLUND

Digital ansökan för
ekonomiskt bistånd
Under november månad
kommer möjligheten att
ansöka om ekonomiskt
bistånd digitalt att öppnas.
Då kan ansökan göras
via dator. I dag krävs att
den som vill ansöka om
ekonomiskt bistånd fyller
i en blankett och lämnar
in eller skickar in. Den
digitala ansökan kommer att
kunna nås via kommunens
hemsida och den underlättar
både för den som ska söka
ekonomiskt bistånd och för
handläggarna. Tillsammans
med den digitala ansökan
så kan underlag bifogas
vilket också underlättar
handläggningen.
Det är viktigt att den som
ansöker om ekonomiskt
bistånd har gjort allt han
eller hon kan för att försörja
sig själv. Därför måste
exempelvis underlag som
visar att man är inskriven
på arbetsförmedlingen eller
är sjukskriven lämnas in.
Man måste dessutom kunna
styrka sina utgifter.
Den som föredrar att
lämna in ansökan på
pappersblankett kommer
även fortsättningsvis att
kunna göra det.

Öppna förskolan
med försiktighet
Öppna
Förskolan
i Hälsans
Hus har
öppnat lite
försiktigt
under
onsdagar
i höst. För
att besöken ska ske på ett
coronasäkert sätt föranmäler
man sig dagen innan
besöket via sms till Maria
Åhs, tel 070-663 62 23.
Uppdateringar läggs ut på
kommunens Facebook- sida.
Öppna förskolan har öppet
på följande onsdagar
klockan 8.30-11.30:
18 november,
25 november
2 december
9 december
16 december
På plats finns socionom
Maria Åhs och förskollärare
Ann-Kristin Jedehult.
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Kryssa rutorna och skicka sedan
ett foto av din bingobricka till
pia.aspvik@storfors.se
Du kan också lämna den i receptionen
i kommunhuset eller skicka via brev till
Pia Aspvik, Box 1001, 688 29 Storfors

O B I N GO
S
Vill du bli mer hälsosam, men vet inte riktigt hur du ska
börja? För att hjälpa dig har vi tagit fram en bingobricka
med hälsotips.
Utmana dig själv, din släkt, dina vänner eller dina kollegor
och bli mer hälsosam på köpet. Sätt gärna upp ramar
för hur spelet ska se ut och unna er belöningar. När du
utfört och kryssat alla uppdrag kan du skicka brickan till
hälsoutvecklare Pia Aspvik för att vara med i utlottningen av
fina priser. Senast 31 december.
Namn:
E-post / telefonnummer:

Byt ut två middagsmål till
helt vegetariska under
en vecka.

Besök eller ring till någon
som du vet är alltför
ensam.

Stäng av all uppkoppling
en kväll och spela
sällskapsspel med
någon.

Cykla och gå dit du
normalt brukar ta bilen
en vecka.

Träna din balans varje
dag under en vecka.

Var fysiskt aktiv i 150
minuter i veckan, vilket
är den rekommenderade
mängden för vuxna.

Ät fisk och eller skaldjur
två gånger under en
vecka.

Ät 500 gr frukt och /
eller grönsaker varje dag
under en vecka.

Stäng av mobilen 1
timme (under vaken
tid) varje dag under en
vecka.

Ta en promenad
tillsammans med någon
som du vet behöver
sällskap.

Ät frukost hela veckan.

Gör en maträtt som du
älskar.

Styrketräna hemma, ute
eller inne, i 20 minuter
eller mera.

Läs eller lysssna på en
bok.

Motivera någon annan
till en aktivitet.

Valfritt träningspass i 45
minuter eller mera.

Ät minst tre frukter under
en dag.

Överraska någon på ett
positivt sätt.

Avstå från alkohol i en
vecka.

Laga en ny maträtt som
du aldrig lagat tidigare.

Avstå från godis/läsk och
kaffebröd en vecka.

Stavgång eller powerwalk
i 45 minuter eller mera.

Tänk tre positiva saker
om dig själv.

Sätt upp ett mål om hur
din hälsa ska se ut om
ett år.

Gör en aktivitet som gör
dig glad.

Ta en promenad minst
20 min varje dag i en
vecka.

Lägg dig vid niotiden en
kväll.

Ring eller SMS:a en vän.
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