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älkomna till ett nytt
nummer av I freske lufta.
Detta är det första nummer som jag förärats att
skriva ledaren till. Den
här fint paketerade informationen om
allt som händer i kommunen speglar
mycket av det jag känt den första
händelserika tiden här.
I det här numret lyfter vi fram höstens aktiviteter, ett nystartat företag,
föreningar som växer snabbt och föreningar som gärna vill få fler medlemmar. Du kan även läsa om makarna Skoging som passade på att byta
storstan mot landet när pandemin
drog in. I tidningen hittar du även
reportage om de entreprenörer som
mött sommarens besökare i Storfors
– vilket varit imponerande många.
I en artikel om den kommunala
ekonomin har vi försökt att visa vart
skattepengarna går, kanske kan du
få en bra överblick om du kikar på
sidan 14.
Tidningen signalerar framtidstro,
bland annat med biblioteket som satsar stort i höst när lokalerna ska öppnas för alla er kommuninnevånare
både på kvällar och helger.
Framtidssatsar gör man också i
skolan där det är fokus på rörelse
för ett friskare liv för våra barn och
unga, detta i samverkan med RF/
SISU Värmland.
Rörelse och uteaktiviteter är även
i fokus under hälsoveckan då en rad
olika arrangemang vill inspirera och
locka till rörelse i vardagen.

Innehåll i detta nummer

Hälsa är dock inte bara fysisk aktivitet. Storfors kommun jobbar tillsammans med övriga länet när det
gäller suicidprevention och att förebygga psykisk ohälsa. Ett första steg
är att våga fråga den som inte verkar
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må helt bra om
hur det står till.
Detta
berättar
hälsokonsulent
Pia Aspvik mer
om i detta nummer.

I frêske lufta

Jag vill även
passa på att gratulera Sören Söderberg, som utsågs till Årets Storforsare. Den typen av ideellt engagemang
är guld värt för en kommun!
På alla mina turer runt till både
kommunala verksamheter, företag
och besöksmål har jag haft förmånen
att träffa så många positiva, engagerade och kunniga människor. Så det
värmer mitt hjärta att så sakteliga få
bli en del av denna fantastiska kommun.
Jag är också glad över att få vara
med här i denna spännande tid vi
har just nu. Min känsla är att Storfors kommun har ett stort utvecklingsdriv. Det diskuteras allt ifrån ny
skola och nya företagsetableringar
till nya tomter och nytt sport och aktivitetscenter.

Adress: Box 1001, 688 29 Storfors
E-post: freske.lufta@storfors.se
Telefon: 0550-651 77
Hemsida: www.storfors.se
Ansvarig utgivare: Mats Öman
Redaktör: Eva Wiklund
Tryck: Lenanders Grafiska
Denna tidning ges ut 13 september 2021. Tidningen
skickas till samtliga hushåll och företag i Storfors
kommun samt gränstrakterna. Upplaga 4300 exemplar.
Tips! Tipsa redaktionen på telefon 0550-651 77,
0550- 651 36 eller via freske.lufta@storfors.se.
Kommande I frêske lufta:
Utgivning: 5 november. Manusstopp: 20 oktober.
Omslagsbild: Kommunchef Johan Rosqvist och
kommunstyrelsens vice ordförande Eva-Lotta Härdig på
väg ut från kommunhuset. FOTO: Eva Wiklund
SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET
Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna.

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE
Storfors kommun har sidor på facebook, twitter &
Youtube. Sök efter den facebooksida som har den
runda logotypen ”Stortrivs-i-Storfors”.

Sedan finns det givetvis en del utmaningar också, som en ansträngd
ekonomisk situation och en minskande befolkning, men min tro där är
att allt det positiva som är på gång
kommer vända detta. Lägger vi där
till en god portion vilja och engagemang så kommer vi gemensamt att
vända varje utmaning till en möjlighet.
Så även om en tidig höststorm biter tag utan för fönstret just nu så är
mitt sinne fullt av sol tack vare det
jobb jag har. Jag stortrivs redan :-)
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Här finns det
hjälp att söka
Akut hjälp
Ring 112

Storfors Vårdcentral
tel 010-836 57 02.

Självmordslinjen

Pia Aspvik är kommunens samordnare när det gäller suicidprevention. Hon menar att det måste bli
mer naturligt att prata om psykisk ohälsa och att våga fråga om någon mår dåligt.
FOTO: Eva Wiklund

”Våga fråga hur någon mår!”
I Storfors är det folkhälsoutvecklare Pia Aspvik
som är samordnare för
suicidpreventivt arbete.
- Vi vill öka medvetenheten kring psykisk
ohälsa och förebygga
suicid, säger hon.
Storfors kommun deltar
i ett nätverk med länets övriga kommuner och Region
Värmland när det gäller att
förebygga suicid. Just nu tar
kommunen också fram en lokal handlingsplan utifrån de
förutsättningar som finns just
här.
En viktig fråga i Storfors
är att öka samverkan mellan
kommunen och ideella organisationer och föreningar.
Även samverkan mellan
kommunens egna enheter är
viktig för att upptäcka och
förebygga ohälsa.
- Vi behöver sprida information och också få bättre
kunskap om vad det är som
gör att man går så djupt in i
en depression att det blir ett
alternativ att ta sitt liv, säger
Pia Aspvik.
Hon menar att alla kan
hjälpa till genom enkla insatser. Ofta kan en enkel fråga
räcka väldigt långt.

För dig som har tankar
på att ta ditt liv eller har
närstående som har sådana
tankar. Drivs av den ideella
föreningen Mind som
är politiskt och religiölst
obunden. Telefonjouren är
öppen dygnet runt och du får
vara anonym.
Tel 90 101.
Du kan även chatta på:
forum.mind.se

Äldrelinjen

För dig som är äldre och
längtar efter att prata med
någon. Telefonjouren är
öppen kl 8-19 på vardagar
och kl 10-16 på helger.
Du får vara anonym.
Drivs av den ideella
föreningen Mind.
Tel 020-22 22 33.

Föräldralinjen

För dig som är orolig för
ditt barn eller ett barn i din
närhet. Öppet vardagar
kl 10-15 och torsdagskvällar
kl 19-21. Du ringer anonymt.
Telefonjouren drivs av den
ideella föreningen Mind.
tfn 020-85 20 00.

Svenska kyrkan,
Storfors pastorat
Ett tydligt varningstecken
är när en person börjar att
uppföra sig på ett helt nytt
sätt. Den som varit inbunden
kanske blir utåtagerande. En
sprudlande person kanske
drar sig undan eller blir irriterad och ointresserad.
- Det viktiga är att våga
fråga hur någon mår om man
ser eller känner på sig att allt
inte är som det brukar vara,
säger Pia Aspvik.
Hon vill bryta det tabu som
finns kring psykisk ohälsa
och väcka diskussionen till
liv. I Värmland är ohälsotalen höga och efter pandemin
vet man att ännu fler mår dåligt.
- Vi vill hitta sätt att före-

bygga, men även att sprida
information om var man kan
få hjälp, säger hon.
I ett akut läge är det alltid
112 som gäller, men för den
som mår dåligt och vill söka
hjälp är vårdcentralen ofta
första steget.
Det finns en rad olika
jourer där man kan få prata
med en medmänniska helt
anonymt de flesta tider på
dygnet.
- Att våga fråga är viktigt,
men också att våga berätta
hur dåligt man faktiskt mår.
Det kan alltid finnas andra
perspektiv på saker än det
man fastnat för i sina egna
tankar, säger Pia Aspvik.

Kyrkoherde Elsie Scwab
Hollsten 0550-658 63.
Komminister Karolin
Gärdsvik 0550-658 60.

Jourhavande
medmänniska

Prata med en stödjande
medmänniska helt anonymt
alla nätter året om kl 21-06.
Telefonjouren drivs av en
ideell förening som vill vara
en röst i natten.
Tel 08-702 16 80.
Chatt via: www.jourhavandemedmanniska.se

Jourhavande präst

Om du är ledsen, rädd, orolig
eller känner dig ensam och
behöver någon att tala med
anonymt, oavsett religion
eller vad du tror på.
Ring 112 och fråga efter
jourhavande präst.

EVA WIKLUND
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tiv höst i Storfors Aktiv höst i Storfors Akti
Ladda för en aktiv höst!
Föreningar och organisationer i Storfors
välkomnar nya och gamla deltagare till aktiviteter.

Storfors FF
Träning september ut, sedan uppehåll.
P8 månd och onsd kl 17.00-18.00.
P11-P12 månd och onsd kl 17.00-18:30.
F8 tisd och torsd kl 17.00-18.00.
F11 tisd och torsd kl 17.30-18.30.
Damlaget (f 2008 och äldre) tisd och torsd
kl 18.00-19.30.
A-lag och U-lag herrar tisd och torsd
kl 18.30-20:00.
Info: Lena Kristoffersson, 070-539 36 53.
Hemsida: www.laget.se/Storfors-FF
E-post: kansli@storforsff.se

Storfors Bordtennisklubb

Storfors Skytteförening

Klubben tränar i källaren under
kommunhuset, ingång från södra kortsidan.

Inomhusträningen startar i Kulturhusets
källarvåning från den 12 oktober.
Centrumplan 1, en trappa ner.

Måndagar kl 18.00-20.00
Torsdagar kl 18.00-20.00
Tisdagar 18.00-20.00 träning för seniorer
och pensionärer

Tisdagar 17.00-19.00 nybörjare
Torsdagar 17.00-19.00 vana skyttar
Kontakt via mail till:
jane.feldt@telia.com
jan.kuljunlahti@outlook.com
annaskytte65@gmail.com
Hemsida: storforsforeningarna.se/storforsskytte

Information:
Tomas Bergqvist, tel 070-4136882
E-post: skruv1@hotmail.com
Hemsida: storforsbtk.se

Storfors Innebandyförening
Föreningen tränar i Storfors sporthall.
Kroppavägen 7.
Tisd kl 17.00-18.00, barn 6-8 år
Tisd och torsd kl 18.00-19.30, pojkar f 06-09
Tisd kl 19.30-21.00 öppen träning för herrar
Torsd 19.30-21.00 A-laget
Föreningen ska även arrangera bollkul för
barn, dock inte klart med tider ännu.
Information: Marcus Ståhl 070-663 73 30
www.facebook.com/storforsibf

Storfors Golfklubb

Friskvården i Värmland

Inga speciella aktiviteter men niohålsbanan
är öppen så längre vädret tillåter.
Klubbhuset är öppet när banan är öppen,
med enkel självservering.
Fyra ställplatser finns vid banan.

Från och med vecka 36 startar följande
gruppverksamhet:
Vattenmotion i Storfors bassäng.
Månd kl 17.30, ons kl 18.30
Hjärtmotion i judolokalen, sporthallen
Tisd kl 10.00
Cirkelmotion i judolokalen, sporthallen
Torsd kl 17.00

Information: Ordförande Joakim
Kristoffersson, tel 070-567 79 02.
Hemsida: lundsbergsgk.com
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Information: Pia Aspvik, tel 0550-65245
Pia.aspvik@storfors.se
Hemsida: www.friskvarden.org

iv höst i Storfors Aktiv höst i Storfors Aktiv

Storfors Hundklubb

Storfors Judoklubb

Kontakt & inkallningsträning:
18/10 kl 17-18, 24/10 kl 15-16, 31/10
kl 15.00-16.00. Gratis för medlemmar.
Inspirationshelg i rallylydnad med SMmedaljören Roffe Hägne 17-18 oktober.
Nose-work happening 12/9, 21/9, 2/10.
Inhägnad träningsplan: Rönningens IP
Vintertid: inomhusträning i Lervikshallen.

Judolokalen ligger en trappa upp i
Sporthallen, Kroppavägen 7.

Information: Ordf Helen Bergman
tel 073-689 46 50.
Hemsida: storforshundklubb.se

Information:
Bengt Enghag tel 070-273 30 04.
Linnea Ekberg tel 070-748 45 75.

Träningsgrupper startar 29 augusti för alla
åldersgrupper och nivåer.
Preliminära tider:
Måndagar kl 18.00
Onsdagar kl 18.00

Gymfabriken
Östra Industriområdet 4, Storfors.
500 kvadratmeter med maskiner
inklusive konditionsmaskiner, fria vikter,
crossavdelning, gruppträning, massage.
För medlem med ”tagg” är lokalerna
öppna 05.00-23.00 varje dag.
Gymmet är i regel bemannat månd-fred kl
14.00-18.00
Information: Tel 070-467 32 32,
www.facebook.com/gymfabriken

Spela boule

Pistolskytteklubben

Måndagar arrangerar SPF boule som är
öppen för alla, samling i Ravinen
kl 09.30.
Information:
Lennart Svensson, tel 0550-615 16.

Tränar vid pistolskyttebanan mellan Storfors
och Bäck. Klubben välkomnar fler medlemmar
och bjuder in till pistolskyttebanan.
Måndagar kl 18.00
Torsdagar kl 18.00 (för nybörjare)

Torsdagar arrangeras inomhusboule
i Kulturhuset kl 15.00 (har dock inte
börjat efter pandemin ännu - ring för
information).
Information:
Barbro Hagström, tel 070-155 85 51.

Information:
Erik Harju ordf, tel 073-036 13 10.

Storfors Motorklubb
Aktivitetsbanan vid Storfors Ring är öppen
nedanstående tider för ATW, cross och
fyrhjulingar. Asfalterade gocartbanan kan
användas för enklare fyrhulingsåkning.
Onsdagar kl 16.00-20.00
Lördagar kl 10.00-16.00
Information: Per-Erik Wiberg 072-231 72 41,
Rikard Engström 073-093 67 66.
Hemsida; storforsforeningarna.se/
motorklubb
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En digital kväll för
demokrati 27 sept

Skolchef Annelie Izindre tillsammans med kultur- och fritidschef Olle Rodéhn, rektor Gunnel
Eriksson, Jörgen Nordmarker, projektledare Lena Kristoffersson och rektor Erik Rådberg.

FOTO: Eva Wiklund

Ännu mer rörelse i skolan
Måndag 9 augusti
utbildades all grundskolepersonal i Storfors
kommun i rörelse av
RF/SISU Värmland
- Vi jobbade på temat
”kan, vågar och vill”,
säger skolchef Annelie
Izindre, som tillsammans med personalen
lät sig inspireras och
även fick några goda
skratt.
Kursen i Storfors är den
första som RF/SISU Värmland genomför, och inbjudna
till rörelseutbildningen var
personalen inom grundskolan. På plats fanns Jörgen
Nordmarker
tillsammans
med ytterligare två instruktörer.
- Vår roll är att inspirera
och att ge verktyg. I Storfors
finns det verkligen en vilja
och ett driv att jobba för att
sänka trösklarna för fysiskt
aktivitet för alla unga, säger
han.
Genom att stimulera barn
och unga till mer vardagsmotion, extra rörelse på raster och i klassrum och till
att cykla eller gå till skolan
istället för att ska bli skjutsade, når man långt menar
Jörgen Nordmarker.
- Alla barn älskar inte fotboll, men de flesta tycker om
6

Personal från Storfors skolor övar under ledning av Jörgen
Nordmarker från RF/SISU Värmland.

att röra sig på olika sätt. Det
gäller att göra rörelse roligt,
lockande och till en naturlig
del i vardagen, säger han.
Samarbetet med RF/SISU
Värmland är ett led i kommunens folkhälsoarbete.
- Vi är väldigt glada över
att få de här verktygen, säger
Annelie Izindre.
När det gäller flickor upp
till 18 år så visar övergripande statistik för Sverige att
bara 22 procent har någon
fysisk aktivitet en timme om
dagen. För pojkar i samma
ålder är siffran 44 procent.
- Det kommer att ta tid att
vända den här trenden, men
det gäller att tänka långsiktigt och att jobba tillsam-

mans, säger Jörgen Nordmarker.
Under utbildningen har
personalen fått tips på hur
man på enkla sätt kan jobba
med rörelse i den dagliga
verksamheten. Man utvecklar tillsammans fler idéer
och metoder för att stimulera barn och unga som
vanligtvis inte väljer att röra
på sig. Dessutom kommer
skolan att samverka i ännu
högre grad med kommunens
föreningsliv i projektet ”Aktiv i Storfors”.
Den 24 september arrangeras Idrottens Dag över hela
Sverige där även Storfors
skolor deltar.
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Sveriges demokrati fyller 100
år 2021 och i Värmland har
länets 16 kommuner, Region
Värmland och Länsstyrelsen
Värmland gått samman och
firar med en gemensam
demokrativecka i september.
I Storfors arrangerar
kommunen en livesändning
från Kulturhuset måndag den
27 september klockan 17-19.
Programmet kommer att
innehålla
många
röster om
demokrati från
Storforsare i
olika åldrar.
En del av
programmet
Sven-Erik Rhen.
ingår i Krisberedskapsveckan där årets
tema är just demokrati.
Bra tips för hemberedskap
utlovas liksom tävlingar,
utlottningar och överraskningar
i direktsändningen.
Moderator för kvällen är SvenErik Rhen.
På kommunens hemsida finns
mer information om detta.
Det blir också ett digitalt
demokratiprogram för hela
Värmland med fokus på
seminarier och samtal,
fortbildning och fördjupning,
samt besök av demokratistuga
och andra aktiviteter runt
om i länet under vecka 38.
Länsstyrelsen samordnar
programmet.
- Jag är väldigt nöjd
med att vi gör den här
gemensamma kraftsamlingen
i Värmland, det visar att vi tar
demokratifrågorna på allvar.
Vi ser detta som starten på
ett långsiktigt arbete som
behöver ske på bred front.
Demokratin behöver försvaras
varje dag, och det gör vi bäst
genom att lyssna på kvinnor
och män, flickor och pojkar och
skapa goda förutsättningar för
delaktighet och ett respektfullt
samtal, säger landshövding
Georg Andrén.

Det finns ett 40-tal får och lamm på gården.

Den 10 september öppnar bokningen i det
nystartade företaget.

De två ardennerhästarna och det österrikiska halvblodet används i jordbruket.

Victoria startar eget som byveterinär
Victoria Hötzer utbildade
sig till veterinär i Österrike, men det är mestadels i Sverige som hon
jobbat i yrket.
Efter ett antal år på
olika veterinärkliniker
startar hon nu eget som
ambulerande veterinär.
- Jag kommer framför allt att jobba med
beteenderådgivning för
hundar och katter, säger
Victoria, som märkt stor
efterfrågan på just detta
under de senaste åren.
- Jag har ofta känt mig frustrerad över att inte få helhetsbilden när ett djur inte mår
bra. Nu kan jag göra hembesök och träffa djuret i dess
miljö, säger hon.
Verksamheten utgår ifrån
Bjurbäcken där Victoria och
maken David köpte en gård
för några år sedan. Men hon
kommer inte att ha någon
mottagning utan besöker djuren i hemmen. Hon erbjuder
även avlivning av smådjur i
hemmet, något som det finns
stor efterfrågan på.
- Många vill inte stressa
djuret under den sista levnadstiden, men när jag jobbade på klinik hade vi helt enkelt inte möjlighet att erbjuda
den tjänsten, säger hon,
Företaget Byvet erbjuder
också något som Victoria
kallar medicinsk träning. Det
innebär att man tränar sin
hund eller katt inför medicinska behandlingar eller
inför nästa veterinärbesök.

Som byveterinär kommer Victoria att jobba med beteenderådgivning för katt och hund, medicinsk
träning samt avlivning av smådjur i hemmet.
FOTO: Eva Wiklund

Det kan exempelvis handla
om att göra djuret tryggt och
medgörligt när det gäller att
ta emot injektioner, resa i bur
eller ta tabletter.
- Många tror inte att det går
att träna en katt, men det gör
det absolut, säger hon.
När det gäller beteenderådgivningen vill Victoria jobba
långsiktigt och en konsultation börjar med en träff via
telefon eller videosamtal, där
man diskuterar de problem
som djurägaren upplever och
hans eller hennes förväntningar. Därefter träffar Victoria djuret och personer i djurets närhet.
- Det kräver ofta stort tåla-

mod från djurägarens sida för
att hitta en långsiktig lösning
på olika beteendeproblem, säger Victoria.
Hon vet att många djurägare är bekymrade över sina
djur och inte riktigt vet vad
olika problem beror på. Det
kan handla om allt från aggressioner eller skotträdsla
till hyperaktivitet eller separationsångest.
Den 10 september öppnar
Victoria sin ambulerande
verksamhet och i bagaget har
hon många års erfarenhet från
veterinärkliniker i Gällivare,
Kristinehamn och Karlskoga.
Hon jobbar för närvarande
även med rådgivning via vi-

deo för Agrias vårdguide.
- Min förhoppning är att det
här ska vara så roligt att jag
vill jobba ända fram till pensionen, säger Victoria, som
också hoppas på att kunna
kombinera företaget med
olika aktiviteter på makarnas
gård.
Det kan handla om att bjuda
in till ”Bo på lantgård”, självplock av potatis eller annat.
Redan idag säljer Victoria
och David lådor med lammkött och fårfällar.
- Vi stortrivs verkligen
med att få bo på landet här i
Bjurbäcken, och vi utvecklar
verksamheten lite allt eftersom, säger Victoria. EVA WIKLUND
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Hälsoveckan sätter fokus på utbudet
Det är roligt att röra på
sig!
Så lyder årets tema för
Hälsoveckan som arrangeras i Storfors under
vecka 40.
- Vi vill visa vilka
möjligheter det finns att
vara aktiv i Storfors, säger Folkhälsoutvecklare
Pia Aspvik.
Tillsammans med folkhälsosamordnare Kicki Karlsson
vill hon lyfta fram det utbud
som finns i Storfors och även
inspirera till mer rörelse i vardagen.
- Det behöver varken vara
krångligt eller dyrt att röra sig
mera. Här i Storfors finns fina
vandringsleder, Hälsans Stig
och elljusspåret nära. Vi har
också flera aktiva föreningar,
säger Kicki Karlsson.
De båda arrangörerna vill
också uppmana den som redan är aktiv att ta med sig någon som är mindre aktiv ut på
promenad. En tävling på det

Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson och hälsokonsulent Pia Aspvik arrangerar Hälsoveckan.

FOTO: Eva Wiklund

temat arrangeras på lördagen
med start och mål vid Badsta
camping.
- Då ska man ta en promenad runt Hälsans stig med
någon man vanligtvis inte

promenerar tillsammans med.
Om man skickar in en selfie
så deltar man i utlottning av
fina priser, säger Pia Aspvik.
Eftersom det fortfarande
pågår en pandemi med smitt-

spridning hålls Hälsoveckan
till största delen utomhus i år.
- Det passar bra eftersom
2021 är friluftslivets år, säger
Kicki Karlsson.
EVA WIKLUND

Program för hälsoveckan i Storfors vecka 40, 2021
Söndag 3/10: Brasfrukost vid
Skidstugans elljusspår kl 10.0012.00. Vi tänder brasan och
serverar lättare frukost för 20 kr.
Arrangör: Storfors skidförening.
Tisdag 5/10: Promenera
tillsammans med oss på Hälsans
stig. Välj att gå 3 km eller 6 km.
Samling kl 10.00 vid Kulturhusets
entré. Utlottning av en godiebag
bland deltagarna.

Onsdag 6/10: Stegmätartävling.
Mät hur många steg du går på
en dag mellan kl 08.00-20.00.
Mät med pulsklocka, mobil eller
stegräknare. Redovisa dina
resultat genom att skicka en
skärmdump / bild av resultatet till
070-19 19 769. Glöm ej att skriva
ditt namn. Priser och presentkort
lottas ut.
Torsdag 7/10: Storforsmästerskap i boule. Samling kl 9.00 vid

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

Ditt naturliga val för
behandling av spänning
och smärta i muskler
och leder, liksom andra
stressrelaterade sjukdomar
Healthy Habits, Karin Stenberg, Lundsberg, Villa Furuvik
Tel 073-639 7275 eller healthyhabits.nu
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Ravinen. Arrangörer: PRO och SPF.
Vid regn ställs aktiviteten in.
Lördag 9/10: Kompispromenad
13.00-15.00. Promenera
med någon du vanligtvis inte
motionerar tillsammans med och
gå Hälsans stig. Start och mål vid
Badsta där det bjuds på fika.
Söndag 10/10: Vandring på
Lårhöjdsleden.
Fika kl 12.00- 16.00 utomhus

vid Lårhöjdsstugan. Samling
12.00 vid Badsta camping för
gemensam vandring för den som
önskar sällskap. Vandringen är
cirka 4 km. I Lårhöjdsstugan
bjuder vi på kokt korv, kaffe och
festis.
Ändringar och tillägg kan
tillkomma. Bland annat planeras
en föreläsning som kan bli
digital eller fysisk beroende på
coronaläget.

Boka mig för trädfällning, slyröjning,
gallring, plantering, gräsröjning,
avancerad fällning samt bortforsling.
50 procent
rutavdrag
för privatpersoner.
Motorsågskort
A, B, C, D samt
ESA. Ansvarsförsäkring och
f-skatt.
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Kommunchefen möter positiv energi
Från och med augusti är
Storfors nya kommunchef på plats.
Johan Rosqvist startade sin första vecka med
att besöka en rad olika
verksamheter i kommunen.
- Hittills har Storfors
motsvarat alla mina förväntningar. Jag har mött
otroligt mycket positiv
energi bland personalen,
säger han.
Under sina två första dagar
i Storfors hann han bland annat bekanta sig med kommunens olika vårdinrättningar
och hemtjänsten, tekniska
avdelningen med vattenverk
och avloppsverk, verksamheter i Kulturhuset och olika
administrativa verksamheter.
Han har också hunnit besöka ett par restauranger och
en sommarlovsaktivitet vid
Svarttjärn i Bjurtjärn.
- Det känns väldigt genuint och jag har både fått möta
värmen i Storfors och förstått
att det finns kraft både bland
företagare och kommunala
verksamheter här, säger Johan, som ser fram emot att få
återkomma till verksamheterna för lite längre studiebesök.
Han ser många fördelar
med den lilla kommunen,
inte minst möjligheten att få
en bra överblick över många
olika verksamheter.
- Det är tydligt att många
hjälps åt inom flera arbetsområden, vilket är möjligt
just för att man har den här
överblicken. Det blir effektivt och jag har sett massor av
kreativitet bland all personal
på bara två dagar, säger han.
Eva-Lotta Härdig Eriksson,
kommunstyrelsens vice ordförande, har tillsammans med
verksamhetschef Margareta
Albért, näringslivsutvecklare
Kicki Karlsson och Jukka
Mäenpää, chef för teknisk
drift, guidat kommunchefen i

Douglas Stjernberg (th) visar vattenverk och avloppsverk för kommunchef Johan Rosqvist.

FOTO: Eva Wiklund

Ett besök vid kommunens sommarlovsaktiviteter.

kommunens olika delar. Han
träffade Douglas Stjernberg,
Michael Nordeman, Jessica
Andersson och Eva Turunen
och en hel del annan personal.
- Där är väldigt roligt att Johan uppskattar det stora engagemang som finns ute bland
vår personal, och hans besök
var mycket välkommet, säger
Margareta Albért.
Eva-Lotta Härdig är glad
och nöjd över att Storfors nya
kommunchef nu har tillträtt
tjänsten.
- Han är lugn och sympatisk
och verkar dessutom väldigt
kompetent. Jag ser fram emot
ett gott samarbete och tror att
han blir en stor tillgång för
kommunen, säger hon.
Johan är civilingenjör i
grunden och har jobbat ett
antal år som chef för serviceförvaltningen på Hammarö
och som ansvarig för kom-

Eva Turunen berättar om hemtjänstens uppdrag.

Företagaren Michael Johansson berättar om Lungsund.

Jessika Andersson och Margareta Albert visar det fina växthuset
där kunder på kommunens särskilda boenden kan vistas.

muntekniken i Grums. Han
har även varit samhällsbyggnadschef på länsstyrelsen i
Karlstad innan han landade
i senaste jobbet som gruppchef på konsultbolaget WSP,
en koncern med 54 000 anställda.
- Jag har längtat tillbaka till
den kommunala dynamiken
där man så tydligt känner den

samhällsnytta man gör, säger
Johan, som nu ser en stor och
viktig arbetsuppgift framför
sig i Storfors.
- Mitt viktigaste uppdrag
är att säkerställa att vi har en
budget i balans för att vi ska
kunna fortsätta att jobba med
utveckling, säger han.
EVA WIKLUND
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Apoteket Humlan
Välkommen in eller beställ
via nätet och hämta hos oss!

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

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

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.
OBS! endast nedanstående 010-nummer gäller numera.

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.

ill Italien
t
a
s
e
r
r
å
f
r
resa till
Storfors
rskoleeleve

Sä

ver i
rskoleele och aktiviteter.
r
år får sä
r
e
ta
rt
s
o
ä
p
n
s
n öppna
r
Unde
ngränse glada
sta olika
u
te
m
tt
m
a
o
r
k
ldigt
Italien fö får resa utanför
å vi är vä mus, säger
er
mmar, s
s
rö
ra
d
E
- Att elev
h
t
c
e
o
m
isioner
rogram
v
r
-p
U
fö
E
p
n
p
å
u
fr
a bidrag
jekt där
över dett nelie Izindre.
nellt pro tt
o
ti
a
n
n
s
A
n
f
skolche
är ett tra
r chans a
t INSport snedsättning få år hand i
Projekte
n
o
tg
ti
k
te
Projek
ed fun
lorna i
elever m e i olika former. g som görs i sko
ls
in
apa en
re
n
k
ts
rö
s
a
tt
s
ta
tes
rörelse
ionen a
n
is
e
v
d
d
d
e
e
m
hand m
ch även
just nu o toppklass.
är skolan
Storfors
n
u
och där
m i
u
m
n
o
t
k
s
o
rojekt
ju
ls
älsan
folkhä
rörelsep
rar folkh
d annat
te
n
ri
la
o
b
ri
r
r
p
a
i
fö
-V
Vi h
ort
ch gymk
spelare.
iktig
en viktig , gratis frukost o r ytterligare en v
a
li
b
rn
.
r
n
ä
te
s
h
te
s
t
ra
e
e
på
a. D
s Jild
ieelevern mmunalråd Han
högstad
ko
r
e
g
ä
s
,
pusselbit

Livräddande hjälte

mod prisades

En kväll i juni
uppmärksam
made Bergsl
hjältar i Stor fo
agens Räddni
rs kommun.
ngstjänst två
Tobias Gram
mer och Per-E
rik Wiberg hj
branden på Ba
älpte till att rä
ggetorpsväge
dda liv under
n den 14 juni
- Deras insats
.
hade en avgö
rande betyde
stationschef
lse för utgång
Pe
en
brandinspekt r-Erik Andersson, som pr
ör Mattias Lå
isade de båda , säger
ngström.
tillsammans
med

Sånt som händer
i Storfors :-)
Stor uppryckning av elevernas meritvärde
Hösten 2020 låg meritvärdet för niondeklassarna på
Vargbroskolan på 192. När eleverna tog sommarlov hade de
klarat en uppryckning till 210,8.
- Jag är så stolt över våra elever och våra pedagoger. Det här är
en fantastisk upphämtning, säger skolchef Annelie Izindre.
Många olika lärare ligger bakom Vargbroskolans goda
resultat. På bilden skolchef Annelie Izindre samt några av
Vargbroskolans och Kroppaskolans lärare; Leif Johansson, Pia
Hallström, Niklas Johansson, Annika Svensson, My Berggren
och Johanna Bengtsson.
Två gånger i veckan har skolan erbjudit eftermiddagsskola
och man har dessutom haft lovskolor. Under våren har 10-12
elever dessutom haft individuella ”träningsläger” för att jobba
med svenska, engelska och matte.

Förskoleklass byggde egna holkar
Förra läsåret hade förskoleklassen skogslektioner
varje vecka. Hela läsåret besökte Kroppaskolans
förskoleklass skolskogen för att både äta och lära i
naturen tillsammans med lärarna Jukka Nordgren
Uutela, Lena Duvander och Susanne Eriksson. Och
besöken har skett oavsett väder – så gruppen har
bekantat sig med miljön både i höst, vinter- vår- och
sommarskrud. Ett projekt har varit att skruva ihop
fågelholkar som sedan sattes upp gemensamt vid ett
av alla skolskogsbesök.
Jukka Nordgren Uutela tror att förmiddagarna i skogen
är värdefulla för barnens utveckling.
- Vi märker att det är många som inte är vana att vara i
skogen och då känns det ännu mer viktigt att få ge dem
detta, säger han.

I frêske lufta 4 l 13 september 2021 Informationstidning för Storfors kommun

11

Dragspelsklubben vill föryngra sig
Det började med en kurs
i Storfors 1980 och nu
har Storfors dragspelsklubb varit igång i över
40 år.
- Vi vill gärna föryngra
oss i klubben och ser
fram emot att få ännu
fler medlemmar, säger
Göran Nilsson, som nu
bjuder in till prova-påkväll.
Varje måndag samlas han
och vännerna Holger Svensson, Sven Öjerhed, Peo
Holmberg, Sten Högberg,
Stellan Myhr, Gunnar Johansson, Bertil Ring och Dan
Holmberg i Seniorernas Hus.
Att de har roligt tillsammans råder det ingen tvekan
om. Historierna och låtarna
avlöser varandra och ingen
har långt till skratt.
Vid långbordet sitter också Ulla Tönnerfors, Kerstin
Holm och Nancy Svensson
och trallar med i låtarna, samtidigt som de dukar för kaffe.
- Det kan bli sena måndagskvällar, ibland håller de på till
klockan tio, men vi har väldigt trevligt ihop, säger Ulla.
Både spelemännen och
deras fruar åker ofta på spelmansstämmor tillsammans
och de känner varandra väl.
Ute på stämmorna är intresset
stort i alla åldersgrupper.
- Dragspel har lite töntstämpel över sig ibland, men
man kan ju spela nästan vad
som helst. På stämmorna
är det ordentligt drag, säger
Sven Öjerhed, och Kerstin
Holm håller med:
- Det är musik man blir riktigt glad av. Stämningen brukar vara på topp, säger hon
Klubben övar troget varje
måndag kväll i Seniorernas
Hus på Parkgatan i centrala
Storfors. Då och då gör de
även gemensamma framträdanden.
Det unika med dragspel är
att man både spelar melodin
och kompar sig själv.

Stellan Myhr, Holger Svensson, Sven Öjerhed, Peo Holmberg, Sten Högberg, Göran Nilsson och Gunnar Johansson vill nu ge fler chansen att delta i spelkvällarna.
FOTO: Eva Wiklund

Göran Nilsson, en av sångarna.

- Det brukar vara det svåraste - att lära händerna att
göra olika saker, säger Peo
Holmberg.
Gruppen spelar gammal
dansmusik, men det blir också moderna tongångar ibland.
Förutom dragspelen finns en
gitarrist och en trummis med
i bandet och Gunnar Johansson kan också använda sitt
digitala dragspel som en bas.
- Här finns plats för fler
spelemän och kvinnor. Vi
skulle gärna se någon på fiol,
saxofon eller klarinett också,
säger, Göran Nilsson, som
nu hoppas på yngre förmågor
och gärna på några kvinnor.
- Den som är nyfiken får
gärna komma förbi på vår
prova-på-kväll där man kan
spela med oss och prata över
en kopp kaffe, säger Stellan
EVA WIKLUND
Myhr. 

Sven Öjerhed och Peo Holmberg har roligt tillsammans både när
gruppen övar och när man besöker olika spelmansstämmor.

Ulla Tönnerfors, Kerstin Holm och Nancy Svensson har följt med
varsin ”speleman” till den trivsamma övningslokalen.

Välkommen till prova-på-kväll
Måndag den 20 september bjuder klubben in till en prova-påkväll för alla intresserade med start klockan 18.30. Även den
som är nybörjare är välkommen, då finns ju möjligheten att få
lära sig av dem som spelat länge. Seniorernas Hus Parkg. 14.
Information: Stellan Myhr 0722-49 61 30.
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Flytt av SFI har
gett positiv effekt

I slutet av augusti arrangerade Region Värmland drop-in-vaccinering i Storfors. Den 14 september kommer man tillbaka för att ge dos två - då finns det också möjlighet att ta dos ett för den
FOTO: Eva Wiklund
som missat det. 

Slutspurt för vaccination
När vaccinationsmottagningen gick för
högtryck gav man som
mest runt 500 sprutor
om dagen i Kristinehamn.
- Vi fick till en mycket
bra organisation med
duktig personal, säger
Kerstin Karlsten, driftledare för vaccinationscentralerna i Filipstad
och Kristinehamn
Kerstin Karlsten är mycket nöjd med den personal
hon hade lyckats rekrytera.
Som vaccinatörer har en
rad pensionerade sjuksköterskor ryckt in och när det
gäller övriga uppgifter har
det varit stora variation på
de anställda.
- Det kan vara studenter,
folk som är mellan jobb eller andra som vill göra en
extra insats utöver sitt vanliga jobb. Vi har en väldigt
bra stämning i arbetslaget,
säger hon.
Kerstins uppdrag pågår
till sista september och hon
har varit med ända från starten när Region Värmland
samverkade med kommunerna för att vaccinera äldre.

Kerstin Karlsten är nöjd
med organisationen, men
önskar ytterligare lite bättre
vaccinationsvilja i de yngre
åldesgrupperna.

De senaste veckorna har
man nu även vaccinerat 16och 17-åringar och tiden för
länets vaccinationscentralet
börjar att gå mot sitt slut.
En tisdag i slutet av augusti
öppnade
Region
Värmland tillfälligt drop-invaccination i Storfors.
- Vi har haft ganska många
här även om det kunde varit
ännu fler. Till största delen
är det unga människor, säger Kerstin Karlsten, som
kommer tillbaka med sitt
team den 14 september då
besökarna får sin andra
spruta. Då finns det även
chans för den som inte hunnit få sin första spruta.
Hon påminner nu om att
den speciella satsningen
med vaccinationscentraler

kommer att upphöra den 30
september. Därefter vet man
inte hur den fortsatta vaccineringen ska organiseras
i länet.
- Det är inte bestämt ännu,
men just nu är det enkelt att
få en tid så vi vill uppmana
alla som inte vaccinerat sig
att göra det så snart som
möjligt, säger hon.
I Storfors hade endast 40
procent av 16-17-åringarna
vaccinerat sig den 20 augusti - vilket var den lägsta
siffran i länet.
Just nu ges till största
delen dos två på vaccinationscentralerna och öppettiderna växlar.
- Man ska i första hand
boka tid för dos ett, men
det går också att ”droppain” om vi har öppet, säger
Kerstin, och rekommenderar den som vill ta första
sprutan att kolla med någon
av de två centralerna när de
har öppet. Detta växlar från
vecka till vecka.
- Man kan ringa 072-468
44 22 för Filipstad och 072458 54 38 för Kristinehamn,
säger hon. 
EVA WIKLUND

Från den 1 augusti har SFIundervisningen sin hemvist i
datasalen på Vargbroskolan.
Vuxeneleverna har inte samma
rasttider som skolans övriga
elever och verksamheten
påverkar inte grundskolan.
- Verksamheten märks
knappt, men för SFI-eleverna
har kontakten med skolans
studie- och yrkesvägledare, syv,
påverkats till det bättre. Nu kan
de få mer stöd i och med att
syv finns på plats hela tiden,
säger skolchef Annelie Izindre.
Genom att en administratör nu
också finns på plats på heltid
har även den administrativa
biten förbättras.
- Det känns bra att vuxenutbildningen nu är en del av
skolverksamheten i Storfors
med ännu tydligare riktlinjer
och rutiner, säger Annelie
Izindre.

Idrottens Dag hålls
den 24 september
Den 24 september deltar
Kroppaskolan, Vargbroskolan
och Bjurtjärns skola i
Idrottens Dag. Huvudarrangör
är Riksidrottsförbundet
tillsammans med RF-SISU
distrikten på respektive
ort. Initiativet är en del av EUprojektet European Week of
Sports, vars mål är att få hela
Europa i rörelse. Sammanlagt
deltar 28 länder.
För att få delta måste alla
barn få en chans att röra sig
minst 120 minuter under
dagen - gärna i samverkan med
föreningslivet. Målet är att fler
ska kunna och vilja idrotta hela
livet.

Linedance startar
i Kulturhuset
Linedance startar den 16
september i Kulturhuset,
torsdagar kl 18.00-20.15.
Arrangör är ABF.
Information och anmälan till
ABF, tel 010-709 97 71.
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Storfors måste anpassa verksamheten
Just nu befinner sig Storfors kommun i ett tufft ekonomiskt läge,
precis som många andra kommuner i Sverige.
Det beror delvis på att folkmängden minskar vilket exempelvis ger färre elever i skolan och
lägre efterfrågan på äldreomsorg.
- När kommunens verksamheter växer eller krymper måste vi
anpassa oss efter den nya kostymen vilket kan ta tid, säger Hans
Jildesten, kommunstyrelsens
ordförande.
I budgeten för nästa år, 2022 finns 246
miljoner kronor att bedriva verksamhet
för. Förutom detta betalar Storfors också
för tidigare pensioner med 8,3 miljoner
kronor.
Kommunen är enligt kommunallagen
ålagd att presentera förslag till budget
senast 30 oktober. Den ska fastställas av
kommunfullmäktige före 30 november
och då måste man även ha gjort planer
för 2023 och 2024.
Kommunen behöver varje år budgetera med ett överskott för att bland annat få
utrymme till investeringar det kommande året. Det är också så att varje generation måste bära ”sina egna kostnader”,
därför får inte stora underskott skjutas
framåt till kommande generationer.
För Storfors kommuns del måste ett
större överskott skapas för att täcka det
kvarvarande underskottet på drygt elva
miljoner kronor från 2019. Ett kommunalt underskott måste alltid återställas
inom tre år.
Kommunens allra största utgifter är
skola och förskola samt vård och omsorg
& funktionsstöd, som tillsammans står
för två tredjedelar av kostnaderna.
Det kan jämföras med kostnaderna för
gator, vägar, parker och badplatser som
står för elva procent, individ- och familjeomsorgen på tio procent eller hela
administrationen och ledningen i kommunhuset som står för nio procent.
Enheten för kultur och fritid står för
två procent av de kommunala kostnaderna. Arbetsmarknadsenheten (inklusive
integration) står bara för en procent av
kostnaderna, men omsätter fyra gånger
så mycket.
Detta beror på att en stor del av enhetens intäkter kommer från olika statliga
och regionala bidrag till projekt som ska
hjälpa folk ut i arbete eller studier. Under posten ”KS oförutsett” ligger fem
miljoner kronor som kan användas till

Individ- och
familjeomsorg, IFO
11%

Arbetsmarknadsenheten
& integration
KS oförutsett
1%
2%
Kultur & fritid
2%

Tillväxt- och
tillsynsnämnden
1%

Skola inkl köpta
gymnasieplatser
27%

Funktionsstöd
7%

Förskola
6%
Politisk verksamhet
1%

Vård och omsorg (inkl
hemtjänst, särskilt boende,
hemsjukvård)
22%

Tekniska enheten
11%
Kommunledning & administration (inkl ekonomiavdelning, personalavdelning, folkhälsa, kansli,
näringsliv, turism och kommunikation)
9%

Cirkeldiagrammet visar kommunens fördelning av budgeterade kostnader för 2022.

Vad kan DU göra för att lyfta kommunen?
l Hjälp till att hålla samhället fräscht och inbjudande – även din egen tomt.
l Var aktsam om alla gemensamma ytor.
l Ta alla chanser till egen försörjning eller utbildning.
l Tala väl om din ort – hjälp besökare och potentiella inflyttare att upptäcka Storfors.
l Bemöt besökare i Storfors på ett positivt sätt.
l Engagera dig i föreningslivet – hjälp till att skapa ett levande samhälle.
l Engagera dig i något politisk parti - gör din röst hörd.
Har du förslag som skulle kunna vara positiva för kommunens ekonomi och för att
åstadkomma en budget i balans? Hör då av dig till din politiker i något av de partier som
är representerade i Storfors kommunfullmäktige för att kanalisera dina förslag.
På kommunens webbsida hittar du namn och kontaktuppgifter till alla politiker i Storfors
kommunfullmäktige.

oförutsedda händelse inom verksamheterna. Det kan exempelvis handla om att
medborgare med behov av specialskolor
eller mycket omfattande vårdbehov flyttar in. För en liten kommun kan en eller
ett par sådana oförutsedda kostnader bli
mycket kännbara och det måste finnas en
beredskap.
Kommunens intäkter kommer till 56
procent från kommunalskatten och till
24 procent från olika typer av statsbidrag. 20 procent kommer från avgifter
och andra bidrag, exempelvis avgifter
för vatten- och avlopp, barnomsorg, vård
och omsorg samt olika projektbidrag.
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När det gäller vatten och avlopp så
finansieras det helt av de hushåll som
är anslutna till kommunalt vatten och
avlopp. Kostnader och intäkter för hanteringen av hushållssopor sköts helt och
hållet av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB som är Storfors kommuns
och Karlskoga energi och miljös gemensamma avfallsbolag.
Andra kostnader, exempelvis skola,
kultur- och fritid, äldreomsorg, återvinningscentralen, gator och vägar med
mera finansieras solidariskt via kommunalskatten även om en viss egenavgift
EVA WIKLUND
tas ut.

Kanalen
Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 4/2021

En tidning för Storfors församling l Nr 4 l 2021 l årg 16

Gunilla har gjort 38 år i kyrkans tjänst
När Gunilla Bengtsson
nu väljer att gå i lite
tidig pension är det efter
38 år i kyrkans tjänst.
- Det har varit intensiva, roliga, omväxlande
och meningsfulla år,
säger hon.

Det var 1983 som Gunilla
tog första steget in i församlingen - då som församlingsassistent för barn och unga i
Bjurtjärn.
- På den tiden hade vi 8090 barn i våra olika grupper
och en buss som åkte runt och
hämtade dem, minns hon.
Gunilla är uppväxt i Arvika
där familjen var aktiv i missionsförsamlingen.
- Barnverksamhet i kyrkan
har ju alltid varit naturligt för
mig och jag trivs att jobba
med människor, säger hon.
Det blev hela 24 år inom
barn- och ungdomsverksamheten där Gunilla jobbat med
allt från barntimmar, föräldragrupper till scouter, friluftsliv
och läger. Efter den perioden
unnade hon sig ett sabbatsår.
- Jag tog ledigt ett år för att
gå en hantverkskurs på Ingesunds folkhögskola. Det kändes otroligt lyxigt att få jobba
med keramik, trä och måleri,
säger hon.
Väl tillbaka i kyrkan fick
hon chans att jobba med en
helt annan målgrupp - de
äldre.
- Det kändes både roligt
och utmanande att gå in i ett
nytt arbete med vuxna där
man kan ha en helt annan dia-

Gunilla i Seniorernas Hus på
fettisdagen.

Inför arrangemanget Livet värt
att leva.

log, säger hon.
Under åren har Gunilla varit ett välkänt ansikte på olika
träffar för äldre och på Seniorernas Hus, där kyrkan var
med och startade verksamhet
tillsammans med kommunen.
- Det har varit toppen att få
ta kyrkan ”till byn”. Det kan
vara svårare för de äldre att ta
sig hit upp till oss, men i Seniorernas Hus har vi erbjudit
en uppskattad träffpunkt under många år, säger hon.
Gunilla vurmar extra mycket för samverkan.
- Vi har gjort olika arrangemang tillsammans med
teaterföreningen, kommunen
och
hembygdsföreningen.
Det tror jag att vi alla tjänar
på, säger Gunilla, som också
har varit drivande i arbetet
med ”våga-prova-gruppen”.
- Vi har träffats en gång i
veckan och bland annat provat hantverk och annat som
gett livsglädje till kropp och
själ, säger hon.

Att få jobba med vuxna blev en ny och positiv erfarenhet efter
många trivsamma år som församlingsassistent för barn och unga.

Start
vecka 35

Välkommen till kyrkokören!
Nya och gamla sångare hälsas
välkomna till kyrkokören!
Från och med hösten varvas övningarna
mellan Bjurtjärn och Storfors,
men det är en och samma kör!
Övningstider:
Udda veckor i Bjurtjärn 18.30 - 20.00
Jämna veckor i Storfors 18.30—20.00

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 4/2021

Frågor och svar om kyrkovalet
Kyrkovalet är egentligen tre olika
val: till kyrkofullmäktige, till
stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
Det är de beslutande organ som
styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan
på nationell nivå och motsvarar
ungefär kommun, region och
riksdag.
Vad gör de olika nivåerna?
Församlingar eller pastorat styrs av
kyrkofullmäktige. Det är de nomineringsgrupperna och kandidaterna som du
röstar på i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige
utser sedan ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar närmast verksamheterna
i församlingen eller pastoratet. De ger
förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige. På den lokala nivån, fattas
till exempel beslut om budget, om verksamheter ska startas eller läggas ned och
de har det yttersta arbetsgivaransvaret.
Alla församlingar och pastorat har de
här obligatoriska uppgifterna:
1. Att fira gudstjänst.
2. Att bedriva diakoni, som är kyrkans
medmänskliga och sociala arbete.
3. Att undervisa om den kristna tron.
4. Att sprida den kristna tron till de
som vill veta mer.
5. Att ansvara för begravningsverksamheten (utom i Stockholm och Tranås,
där det är kommunens uppgift).
6. Att ta hand om kyrkor och andra
byggnader
7. Att anställa och avlöna personal.
Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande organ. Det beslutar om budget,
kyrkoavgift och frågor av större vikt.
Stiftens uppgift är att stötta församlingarnas och pastoratens arbeten. Stiften ser
också efter att församlingar och pastorat
arbetar med det som de ska göra.
Den högsta ledaren i stiftet är biskopen, som är Svenska kyrkans ansikte utåt
i sitt stift.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och träffas två
gånger om året, på hösten. Kyrkomötet
beslutar om frågor som har betydelse för
hela Svenska kyrkan, som bland annat
regelverk, handboken för gudstjänst-

Söndag den 19 september är det dags för kyrkoval, men förtidsröstningen börjar redan
den 6 september.

Vallokalernas öppettider
Förtidsröstning:
Storfors kyrka
6-11 september och 13-19 september.
Månd - tisd samt torsd – fred kl 15-17.
Onsd 8/9 och onsd 15/9 kl 17-20.
Lörd 11/9 och lörd 18/9 kl 10–12.

firande och psalmboken. Kyrkomötet
utser en kyrkostyrelse som arbetar när
kyrkomötet inte har möten. Det är ärkebiskopen som leder kyrkostyrelsens möten. Hon är också hela Svenska kyrkans
ansikte utåt.
Vad röstar man på?
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program,
ideologiska och teologiska inriktningar
och önskemål kring vad Svenska kyrkan
ska arbeta mer eller mindre med.
Vem får rösta?
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan
och ha fyllt 16 år senast på valdagen.
Runt den 13 augusti plockar man fram
de så kallade röstlängderna, där alla röstberättigade medlemmar står med.
När hålls valet?
På söndagen den 19 september. Valet
hålls alltid den tredje söndagen i september vart fjärde år.

Valdagen söndag 19/9
Storfors kyrka
Lungsunds församlingshem
Bjurtjärns församlingshem
Öppet kl 9-11 och 16-20.

Hur röstar man?
Alla som får rösta får hem ett röstkort
till den adress där man är folkbokförd.
På röstkortet står det vilken vallokal du
ska rösta i på valdagen. Du behöver ta
med dig röstkort och legitimation för att
kunna bevisa att du är du.
Över hela landet kan du förtidsrösta
från och med den 6:e och till och med
den 19 september. Du behöver ta med
dig ditt röstkort och legitimation. Röstar
du via bud eller brevröstning behöver du
ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller skicka efter från församlings- eller pastorsexpeditionen, stiftskansliet eller kyrkokansliet. Brevröstningspaketet
innehåller en beskrivning av hur du ska
göra. Läs den noga!
När kommer resultatet?
De första preliminära och någorlunda
säkra valresultaten brukar vara klara runt
midnatt på valdagen. En faktor som påverkar är hur många som har förtidsröstat, eftersom en del av de rösterna räknas
senare.

Familjekören 0-10 år

Dag och tid: Tisdagar
17.00—18.30
plats: Storfors

Start
Vecka
35

Anmälan till:
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson
0550 - 658 60, 073 - 078 24 05,
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se

Regnbågen Jr 6-9 år
Barngrupp för barn i åldern 6-9 år.
Här får man leka, pyssla, prata och lära sig
nya saker.

Start
Vecka
36

Dag och tid:
Måndagar 16.30 - 18.00
plats: Bjurtjärns församlingshem

Anmälan till: Helena Saha

0550 - 658 61, 072 - 503 85 62
Helena.saha@svenskakyrkan.se

ONSDAGSCAFÉ
Varje onsdag 14.00 - 16.00
Storfors församlingshem

22 september
Underhållning med:
Ingbritt Borg, Leif Holmberg,
Mattias Karlsson, Jan Olsson

20 oktober
”Värmländskt i
ord och ton”
med Ann-Mari Almström

VECKOGRUPP
Detta är en grupp som träffas under
höst- och vårtermin och avslutas
med konfirmation i maj.
Under läsåret åker vi på läger.
Vi träffas: onsdagar 15.30 - 17.30
Läger: under vårterminen
Konfirmation: i maj 2022
Upptaktsträff: 29/8 11.00
Första onsdagsträffen: 1/9 15.30

SOMMARGRUPP

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

KONFIRMATION

NYHET!

Anmäl dig till Karolin - 073 - 078 24 05
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se

Här får barn och vuxna möjligheten att sjunga,
leka och äta mat tillsammans med andra.

Konfirmation: i juli 2022
Upptaktsträff: 29/8 11.00

Gravsmyckningskaffe
I Storfors och Lungsunds församlingshem
och Bjurtjärns kyrka
5 november 14.00 - 17.00

Välkommen!

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 4/2021

Kontakta oss gärna!
Pastorsexpeditionen i Storfors
Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors
Tel 0550-600 42
storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors
Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00
Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten
0550-658 63, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Komminister
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson
0550-65860, 0730-782 405
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se
Kantor
Eva Lundell
0550-65856, 072-505 60 56
eva.lundell@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Vuxenverksamhet
Gunilla Bengtsson
0550-65858, 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Barn- & ungdomsverksamhet
Susanna Karlsson
0550-658 59, 072-504 05 59
susanna.karlsson2@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent
Finsk verksamhet
Merja Piispanen
0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Administratör
Eila Backelin
0550-658 51,
eila.backelin@svenskakyrkan.se
Kyrkofullmäktiges ordförande
Thomas Backelin
072-722 75 56
thomasedvard.backelin@storfors.se
Kyrkorådets ordförande
Anders Nordell
070-675 11 72
anders.nordell@svenskakyrkan.se
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42,
Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

Tänk att få vakna...
Jag vet inte varför men för mig betyder
sommaren enormt mycket. Jag tycker om
alla årstider men på något sätt så gläds
jag särskilt åt sommarens intåg på våra
breddgrader. Kanske för att den skapar
så många intryck, dofter och ljud? Det
jag också förvånas över är att jag under
sommarmånaderna har så mycket lättare för
ett tack på mina läppar men också ett tack
från hela mitt hjärta. Och inte sällan nynnar
jag på sången:
Tänk att få vakna tidigt en morgon.
Höra en koltrast sjunga sin sång.
Jag älskar sången koltrasten sjunger.
Tack käre Far för sången du gav.
När jag får lyssna till koltrastens glada och
vackra toner så fylls mitt inre med glädje och
det blir så enkelt att tacka Gud för allt som
finns runt omkring mig, men också inom
mig. För vid sådana tillfällen är det så enkelt
att tänka på allt det goda – att tänka den
goda tanken. Med den goda tanken i sinnet
finns också ett leende på läpparna. Jag
vet att en sådan tanke inte gör underverk
men den blir en grund att stå på när något
går oss emot. I den goda tanken skapar vi
hos oss själva ett kärlekens beredskap i
vardagen. Samtidigt som vi formar ett tack
till Skaparen på våra läppar.

Sådana stunder är för mig heliga stunder.
En stund för bön och meditation är ett möte
med ”Han som är”, Gud som är närvarande.
Inte bara i den här stunden utan jämt och
ständigt. Det är upp till oss att öppna oss
för Gud och upptäcka hans närvaro som vill
fylla oss med kärlek, värme, glädje och tröst
när vi behöver det som mest.
Gud vill vara vår bäste vän. Gud vill vara
närvarande i allt vi möter. Men det är du och
jag som får säga JA till Gud och öppna oss
för hans kärlek.
Även om sommaren nu är slut och vi
befinner oss i september månad får vi tacka
Gud:
Tänk att få vakna tidigt en morgon.
Utan att sakna natten som var.
Jag älskar livet som du har skapat.
Tack käre Far för livet du gav.
Tack käre Far för livet du gav.
Jag önskar dig Guds välsignelse med orden:
Må din bön bli lika naturlig som din tanke,
må din bön bli ett med din handling,
må din bön vila i Guds stillhet.

Elsie – präst

Almanackan
Storfors kyrka
19 sep
11.00 Gudstjänst

25 sep
11.00 Mässa på finska
Obs, ny dag för finska
mässorna, lördagar 11.00
10 okt
11.00 Gudstjänst med
små och stora

31 okt
11.00 Gudstjänst

6 nov
15.00 Minnesgudstjänst

6 nov
18.00 Minnesgudstjänst

14 nov
18.00 Vesper

14 nov
11.00 Gudstjänst

Bjurtjärns kyrka

21 nov
11.00 Söndagsmässa

Lungsunds kyrka

17 okt
11.00 Söndagsmässa

26 sep
11.00 Gudstjänst

30 okt
11.00 Mässa på finska
Obs, ny dag för finska
mässorna, lördagar 11.00

10 okt
18.00 Vesper
24 okt
11.00 Gudstjänst

Behöver du kyrkskjuts?
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.

3 okt
11.00 Gudstjänst med
små och stora
24 okt
18.00 Vesper

6 nov
11.00 Minnesgudstjänst
21 nov
18.00 Vesper

Prenumeration

Prenumeration - för dig som bor utanför
kommunen och inte får I frêske 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

Sören är Årets Storforsare
Sören Söderberg, ordförande i Storfors FF, är
Årets Storforsare.
Han utsågs av Storfors Hembygdsförening
under den årliga hembygdsfesten i augusti.
- Jag vet inte vad jag ska
säga, jag är lite chockad, säger han.
När han samlat sig lite säger han att han är oerhört
tacksam över priset, men vill
samtidigt poängtera att de är
flera personer som tillsammans bidragit till att föreningen gjort en positiv tillväxt.
- Vi är ett starkt gäng som
arbetar hårt för att föreningen
ska utvecklas, säger han.
Han nämner bland annat
projektet med Svenska fotbollförbundet som Annelie
Bergdahl varit engagerad i.
- För drygt ett år sedan var
det nästan inga tjejer som
spelade fotboll. Idag har vi
lika många tjejer som killar

Sören Söderberg prisades som Årets Storforsare. Han vill även
lyfta klubbkamraterna i Storfors FF, inte minst Lena Kristoffersson som lurade med honom till hembygdsgården. FOTO: KIcki Karlsson

som spelar från årskurs nio
och nedåt. Det är oerhört kul!
Sören prisades med diplom
och en tavla av konstnären
Stefan Höglin.
Lena Kristoffersson, från
Storfors FF, lurade med sig
pristagaren till hembygdsfesten. Hon kan också berätta
om hans betydelse:
- Han gör allt från att leda
anställd personal, stötta tränare och träna lag när någon

tränare har förhinder till att
krita fotbollsplaner, köpa in
material till maskiner och
föreningens kiosk och hjälpa
föräldrar att öppna kiosken
vid hemmamatcherna. Dessutom grillar han hamburgare
på A-lagsmatcherna och intervjuar A-lagsspelare inför
hemmamatcher till facebooksidan. Detta ideella arbete är
guld värt för Storfors FF, säger hon. 
KICKI KARLSSON

Öppna förskolan startar med uteaktivitet
I Storfors ligger familjecentralen i
Hälsans Hus. Öppna förskolan, som
är en del av familjecentralen, ligger
vägg i vägg med barnhälsovården och
mödrahälsovården.
Nu återstartar verksamheten lite
försiktigt med uteaktiviteter på torsdagar.
Marie Nowosad är ny pedagog på öppna
förskolan och kommer att jobba tillsammans
med socionom Maria Åhs.
Via nystartade facebooksidan ”Familjecentralen i Storfors” kommer föräldrar och andra intresserade att få information om öppna
förskolan, kunna göra föranmälan till utelek
och barnvagnspromenader med mera. Från
september har öppna förskolan verksamhet på
torsdagar, som längst kl 9-12 samt kl 13-16.
- Till att börja med kommer vi ha uteverksamhet med tanke på de restriktioner som
finns gällande covid-19. Det kan också hända
att tiderna kortas ner, säger Maria Åhs.
Max antal sex föräldrar och deras barn kan
delta vid varje aktivitet till att börja med. Föräldrar och barn som besöker öppna förskolan
ska vara friska och utan symtom på förkyl-

Mark köps in
för Kvarnvägen
Just nu pågår inköp av
mark för att kunna öppna
Kvarnvägen igen. Delar
av marken som vägen går
över ägs av Trafikverket och
Structo.
Förhoppningen är att
Storfors kommun kan
påbörja själva vägarbetet
parallellt med att
lantmäteriförättningen
pågår. Om detta godkänns
av Trafikverket kan vägen
bli klar under hösten.
I annat fall kommer
arbetet att dra ut på tiden.
Vägarbetet kommer att
utföras av Svevia medan
Filipstads energi svarar för
belysningen.

Billträffar startar
vid Nässundet
Föreningen Big Island
Cruisers har återstartat
bilträffarna vid Nässundet,
som tidigare hållits sista
tisdagen i varje månad.
Om augusti månads träff
(efter denna tidnings
pressläggning) faller väl ut
planerar man ytterligare
en bilkväll sista tisdagen i
september klockan 18.
Korv med bröd, dricka och
kaffe samt bullar kan man
köpa på plats.

Väg asfalteras
till återvinningen

Susanne Wenzelius, Linda Martinsson, Samuel
Nyström, Maria Åhs och Marie Nowosad jobbar i
olika roller på familjecentralen.

ning. Öppettiderna är på prov under terminen,
sista öppetdag för terminen är torsdag den
9 december. På familjecentralen jobbar Susanne Wenzelius, barnsjuksköterska på barnhälsovården, Linda Martinsson, barnmorska
på mödrahälsovården, Samuel Nyström,
barnsjuksköterska på barnhälsovården, Maria Åhs, socionom på öppna förskolan samt
Marie Nowosad, pedagog på öppna förskolan
och ny samordnare för familjecentralen.
- Vi önskar föräldrar och barn välkomna till
en trivsam höst, säger Maria Åhs.  EVA WIKLUND

Vägen till återvinningen
finns med i kommunens
beläggningsplan och
asfalteras i början av
hösten. Vägen har varit
spårig och den tunga trafik
som ofta passerar får nu ett
mycket bättre underlag.

Detaljplanearbete
för aktivitetshall
Länsstyrelsen och
Trafikverket vill att det
görs en riskanalys i
detaljplanearbetet för
ny aktivitetshall vid
Sporthallen. Detta
genomförs nu innan
detaljplanen kan gå vidare
till kommunfullmäktige.
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Tacksamma sommargäster i Lungsund
Mellan 5000 och 6000
besökare hittade till
café och restaurang vid
Lungsunds camping sommaren 2021.
- Vi är väldigt glada över
all uppskattning vi fått, säger Michael Johansson som
tillsammans med Karim Mekayssi drev campingen tillfälligt under sommaren.
Från mitten av sommaren
fick man utskänkningstillstånd och utökade öppettiderna. Stekande sol har lockat
både båtfolk och badgäster,
och på campingen har drygt
230 ekipage stannat. Över
500 personer har spelat äventyrsgolf.
- Vi hade ingen aning om
hur det skulle gå, så vi är
nöjda. Trots att vi inte direkt
gjort någon reklam så hittar
både folk från närområdet

Båtliv i Lungsund.

Michael Johansson och Karim Mekayssi är nöjda med säsongen.

FOTO: Eva Wiklund

och förbipasserande hit, säger
Michael, som också berättar
att de båda mött en del prövningar. Helt lätt är det inte att
kasta sig in något nytt och
hinna med att alltid ligga steget före.
Båtfolket hittade också till
Lungsund och som mest har

17 båtar övernattat samtidigt.
Åsa och Daniel Karlsson är
ofta här tillsammans med sonen Wilmer.
- Det har varit jättebra i
sommar med supergod mat
på caféet, säger Daniel.
Strax intill har Eila och
Thommie Backelin med fa-

milj lagt till med sin båt.
- Vi är här mycket på sommaren. Det är fint för barnen
och lugnt och skönt att få vara
ute, säger hon.
Familjen har också besök
av kompisen Tobias Kegel,
som hyr en stuga på campingen.
- Jag gillar såna här lugna
campingar, här är det inte sånt
ståhej som i Strömstad till exempel, säger han.
Hela anläggningen såldes i
början av juni och nya ägaren
tillträder i september/oktober.
EVA WIKLUND

Tyska långliggare gillar Badsta camping
Sommaren 2021 har varit
en av de bättre för Badsta Camping med många
gäster.
- Förra året var bra
för oss, men i år är det
minst lika bra, säger Leif
Persson, som driver camping och kanotcentral.
En nyhet för året är att campingen installerat två korgar
för discgolf och gjort sammanlagt fyra banor.
- Vi har haft en hel del som
spelat och egentligen hade
jag tänkt köpa fler korgar,
men jag fick tag på de två
sista, säger Leif Persson.
När det gäller campare är
det en ganska jämn fördelning
mellan husbilar, husvagnar
och personer som tältar, och
det märks att många svenskar
satsar på hemester. Till skillnad mot förra året har dock
tyskar och danskar återvänt,
om än i mindre skala.
Ett par som riktigt fastnat

Leif Persson och två av hans
barnbarn testar årets nyhet discgolfen.
Friedrich Falmann och Anja Matuscak trivs på campingen med
sina två barn, men letar efter ett hus att köpa i Storfors.

FOTO: Eva Wiklund

för Storfors och för Badsta
camping är Friedrich Falmann och Anja Matuscak,
som bor ganska nära Stuttgart. De har campat på Badsta hela sommaren och har
bestämt sig för att stanna i
Storfors.
- Vi ska bo i Sverige och
känner att Storfors passar oss
perfekt. Vi har hört talas om
att skolan är väldigt bra, sä-

ger Friedrich, och berättar att
det främst är naturen, de lägre
kostnaderna och det svenska
skolsystemet som ligger bakom flytten. Han har just börjat att läsa svenska på SFI och
vill också hitta ett jobb.
- Jag är teknisk ingenjör
och vill jobba med förnybar
energi, säger han.
Familjen har två små barn.
Anja är just nu mammaledig,

20 I frêske lufta 4 l 13 september 2021 Informationstidning för Storfors kommun

men är utbildad konditor och
har även jobbat som säljare.
Båda hoppas hitta jobb nära
Storfors i framtiden – svenska vänner har de redan fått.
- Nu har vi bara ett stort
problem och det är att hitta ett
hus här i Storfors, för vi vill
verkligen bo här, säger Friedrich, som gärna tar emot tips
på hus att köpa.
- Vi bor kvar på campingen
tills vi hittar ett hus, säger
han.
EVA WIKLUND

Ny rektor söks till
Vargbroskolan
Nu söker Vargbroskolan en
ny rektor på grund av att
nuvarande rektor går in
i rollen som skolchef i
kombination med andra
centrala uppdrag på heltid.
Det senaste året har
tjänsten skolchef/rektor
varit kombinerad, men
renodlas nu för att ge bättre
tidsmässiga förutsättningar
för skolan att fortsätta vara
i topp. Skolan kommer helt
enkelt att få en rektor som är
på plats i högre utsträckning.
Tjänsten tillträds den 1
januari 2022.

Lars-Erik Wall är glad över möjligheten att få driva sommarcafé i Bjurbäcken. ”Vi har haft en fantasFOTO: Eva Wiklund
tisk sommar och träffat så många trevliga människor”, säger han. 

30 000 besökare i Bjurbäcken
Han borde vara trött
efter tre intensiva
månader, efter att ha
bakat 13 300 bullar och
serverat en stor mängd
räkmackor.
Men han ler stort och
säger att han snarare är
nöjd och väldigt glad.
Precis som förra sommaren
har Lars-Erik Wall och hans
familj arrenderat Bjurbäckens slusscafé. Förra året räknade han in 25 000 besökare
- ett rekord som han säger att
han slagit med råge i år.
- Vi har haft drygt 30 000
besökare, och då har många
ändå vänt när de inte fått
plats på den överfulla parkeringen, säger han.
Trots att besökarna varit
fler i år så har serveringen
gått smidigare än förra året.
- Vi har jobbat fram ett bra
system så folk har fått sina
beställningar relativt snabbt
även om kön varit lång, säger
han.
Han har haft särskilt många
besökare från Karlstad, Karlskoga och Kristinehamn,
men också från Filipstad och
en del från Storfors. Många

har också kommit mer långväga ifrån, som Mariestad,
Skåne och Halland.
- Folk har tipsat varandra
via husbilsappar och man har
läst tidningar och sociala medier, säger han.
Just den här kvällen, en
av säsongens sista, är det
rätt lugnt under caféets sista
öppna timme. Men norrländska husbilsägarna Åke och
Siv Forssén har hittat hit efter
tips i en app.
- Vi hade varit i Karlskoga
och fastnade för att så många
skrivit om de goda räkmackorna, så vi var tvugna att testa, säger Siv.
Hon berättar att paret gärna
letar sig till landsbygd och
lite lugnare ställen och att de
ska testa Järnsjöleden under
morgondagen.
- Det här är ett otroligt
vackert område. Dessutom
lugnt, säger hon.
Inne i caféet väljer tre tyska
killar mellan bakverken för
andra gången på en timme.
- Otroligt gott. Vi måste ha
mer, skrattar en av dem.
Just tyskar och holländare
har varit flitiga besökare i

slutet av säsongen.
- Förra sommaren var det
få utländska besökare, men i
år har det nästan exploderat,
säger Lars-Erik, som redan
nu bestämt sig för att återvända nästa sommar.
Efter segling i Sverige,
några månader i familjens lägenhet på Cypern och en tur
till Dubai, är han redo för att
återvända i mitten av maj.
- Vi vill vara med och utveckla bygden, men samtidigt vill vi inte förändra för
mycket här. Det ska vara
småskaligt och gemytligt, säger han.
En mindre lekplats för barn
finns dock med i planerna för
nästa sommar, kanske i form
av en klätterbåt.
- Sen skulle det vara bra
om man kunde få till en större parkering, säger han.
I början av säsongen lovade han att skänka en femma
för varje såld räkmacka till
den ideella kanalföreningen.
- Vi har inte räknat klart
ännu, men det blir säkert
mellan 30 000 och 50 000
kronor i gåva till föreningen,
säger han.
EVA WIKLUND

SKRs analysgrupp
på besök i Storfors
Storfors kommun har
tagit hjälp av Sveriges
regioner och kommuner,
SKR, med analysarbete
kring den kommunala
ekonomi. I slutet av augusti
besökte SKR Storfors för
att intervjua både politiker
och tjänstemän. En analys
kommer att presenteras
i slutet av september,
följt av fortsatt arbete i
verksamheterna.

Ärende om skola
i Kyrksten till KS
Just nu pågår förberedelser
för att ärendet om ny
skola i Kyrksten ska kunna
behandlas politiskt av
kommunstyrelsen den
25 oktober. Därefter
ska ärendet landa i
kommunfullmäktige för
beslut.

Informationsfilm
om ditt företag

Genom ett avtal med en
lokal företagare kan Storforsföretag få hjälp att spela in
en kort informationsfilm om
företaget - för att bl a publiceras på kommunens webb.
Kostnaden under projektperioden är 2500 kronor.
Kontakta näringslivsutvecklare Kicki Karlsson för
ytterligare information.
Mail: Kristina.karlsson@
storfors.se eller via telefon
0550-651 21.
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www.gasolbutiken.se
• Gasol på lösvikt
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
• LPG-gas

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!

Återförsäljare/
utlämningsställe för:

Upplev magin, låt oss serva din
bil. Välkommen!
www.boschcarservice.se

En del av

Du vet
väl att vi även
hyr ut släpkärror
i olika
Piscators Bil AB
Dela upp betalningen
N Industrigatan 3
storlekar?
räntefritt!

PISCATOR´S BIL AB

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

Vi gör allt för din bil!
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Nässundets Rör &
www.gasolbutiken.se
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Vi är certifierade enligt nya
Reparationer
AB
lagkraven för AC service

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

• Gasol på lösvikt
29:-/kg
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan och vi tar
• LPG-gas 10:-/lit
helhetsansvaret för underentreprenörer så att du slipper krångel.

En del av

PISCATOR´S BIL AB

688 31 Storfors
Tel 0550-622 83

i fordon och har lång
erfarenhet av AC- reparationer.

Vänd dig
ti
en certifi ll
erad
rörmoka
re!

Industrigatan 3, Storfors
Vi diskuterar
gärna
Tel.
0550 - 622
83 ditt projekt! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28.
www.piscatorsbil.se
Adress: Nässundet, Hytte 10 Tel: 070- 496 60 28 E-post: nassundetsror@gmail.com
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De bytte storstan mot lantgården
Vid lantgården i Bjurtjärn får
Ingalill och Karl-Eric Skoging fritt
utlopp för sin gemensamma odlingsglädje.
Trots att hösten knackar på är
en vandring genom parets trädgård en doftande och färgglad
energikick.
- Under pandemin blev det så
att vi stannade kvar på lantstället
och nu har vi bott här i ett och ett
halvt år, berättar Ingalill.
Det röda huset är Karl-Erics föräldrahem och här hade familjen både kor,
höns och diverse odlingar.
- Det var ganska knapert på den tiden,
men min pappa var en duktig odlare med
särskilt intresse för trädgård och blommor. Själva har vi inte direkt satsat på
ordning och reda, utan planterat lite allt
eftersom andan fallit på, säger Karl-Eric.
Han träffade Ingalill då hon vid åtta
års ålder tillsammans med sin familj och
Karl-Eriks farbror och faster gästade Ladufallet där gården ligger.
Men det skulle ta några år innan det
sa klick. Då hade Ingalill hunnit bli 17
år och det skulle bli många fisketurer
till Bjurtjärn där den naturälskande killen i rutig skjorta och leriga stövlar hade
fångat hennes intresse.
- Vi har verkligen naturintresset gemensamt. Vi reser gärna och har varit
och tittat på trädgårdar både i Skottland
och England, säger Ingalill.
Makarna är bosatta i Stockholm och
tillbringar nu som pensionärer en stor del
av den varma årstiden i Bjurtjärn.
Under pandemin blev det ett lätt beslut
att slå sig ner på landet för en mycket
längre tid.
- Att få vara i trädgården är en väldigt
skön känsla, säger Ingalill, och guidar
mellan Afrikas Lilja, alla pelargonior, de
ömt vårdade rudbeckiorna, de frösådda
tagetesen, de överblommade pionerna
och odlingarna med tomater, grönkål,
amerikanska blåbär, bönor, morötter och
allehanda andra grönsaker.
Det är hon som rensar rabatterna och
ser till att det prunkar, men det är KarlEric som gräver nya odlingsbäddar och
bygger spaljéer och annat som behöver
anordnas.
- Det finns alltid något nytt byggprojekt
på själva huset också. Jag gillar att jobba
med händerna, säger Karl-Eric, som har
sina egna favoriter i trädgården. Afrikas

Makarna Skoging stortrivs på gården i Bjurtjärn där de tillbringat största delen av tiden
under pandemin. 
FOTO: Eva Wiklund

Odlingarna innehåller mångahanda grönsaker som visar god växtkraft.

Den stora trädgården har flera spännande
avdelningar.

Väldoftande kanadeniska rosor är Karl-Erics stora favoriter och de finns i många sorter.

lilja vårdar han ömt och ser till att den får
precis så mycket ljus den behöver inomhus under vintern. Även äppelträden, där
han ympat in flera sorter, har en speciell
plats i hans hjärta. En annan storfavorit
är de kanadensiska rosorna.
- Vi har minst fem olika sorter och jag
älskar dem framför allt för doften och för
att de blommar återkommande långt in
på hösten, säger han.
Det var 1976 som han och Ingalill
köpte loss egendomen från Karl-Erics
syskon, och det ångrar de inte.
- Att få sätta spaden i jorden här är ett
perfekt sätt att slappna av, säger KarlErik, och Ingalill håller med.

- Ofta går jag runt med sekatören och
tänker på hur bra jag har det här på landet. Det känner jag en stor tacksamhet
över, säger hon.
Och medan makarna njuter av trädgårdens frukter och bär i det relativt
nybyggda uterummet surrar humlorna
på den lilla ängen som de sparat mitt i
trädgården. Fina färgklickar är också alla
hängpelargonior som Ingalill drivit upp
själv.
- Jag har tagit många skott när vi vandrat längs levadorna på Maderia. Plantorna stortrivs här, precis som vi gör, säger
hon.
EVA WIKLUND
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Ewa Sundberg.
Matilda Johansson trivs som
timanställd på biblioteket.

Foajén ska bli en naturlig del
av biblioteket.

Två studierum är klara och
väntar på möbler.

Biblioteket framtidsrustar
Nu är Storfors bibliotek
rustat för att kunna
införa ”meröppet”.
- Det hänger lite på
pandemin och restriktionerna när vi kan
öppna, men tekniken
finns på plats, säger
bibliotekschef Michael
Nordeman, som sökt och
fått statliga bidrag till
satsningen.
Meröppet är precis vad det
låter. Biblioteket kommer att
bli mer öppet för medborgana, som själva kan besöka lokalerna även efter stängning
och på helger.
- Vi vill göra biblioteket
självklart för alla kommuninnevånare. När vi inför meröppet tar vi ett stort steg mot
den visionen, säger Michael.
Med hjälp av ett passerkort
kan alla kommuninnevånare
över 18 år själva besöka biblioteket. Det krävs att man
skriver på ett avtal och att
man följer reglerna.
- Man får exempelvis inte
släppa in någon annan i biblioteket. Alla besökare måste
ha ett eget passerkort och vi
har nolltolerans mot alkohol
och droger, berättar Michael,
som gjort studiebesök i Deje
där man haft systemet igång
ett tag och sett att det fungerar väldigt bra.
- Vi tror att meröppet kommer att vara värdefullt för den
som pluggar på distans eller
för grupper som exempelvis
vill samlas för bokcirklar, säger Michael.
Det nya systemet innebär
att man kan låna böcker och
att man kan använda datorer
och wifi även utanför de ordi-

Ett ungdomsrum med spel och utvald litteratur finns nu klart.

FOTO: Eva Wiklund

Ett ännu mer öppet bibliotek
Adress: Centrumplan 1, en trappa upp i Kulturhuset. Hiss finns.
Information: tel 0550-651 94.
Öppet: Månd kl 10-18, tisd, onsd, torsd kl 10-16, fred kl 10-14
Aktiviteter på gång i höst:
Seniorsurf och bokcirkar beräknas komma igång från oktober.
Meröppet ska sättas igång under hösten, där alla över 18 år
kan få ett eget passerkort.
En stor Kulturdag arrangeras i höst eller vinter för att inviga
nysatsningen ”meröppet” och de renoverade lokalerna.

narie öppettiderna.
Inom en snar framtid kommer foajén utanför biblioteket att bli mer hemtrevlig för
att tydligt vara en del av biblioteket. Här finns också en
enkel kaffeautomat.
Man har även ställt i ordning ett ”hängrum” med
tanke på ungdomar och dessutom två fina studierum.
I mitten av september får
biblioteket ny personal då en
barn- och ungdomsansvarig
bibliotekarie är nyanställd.
- Vi fick över 30 ansökningar, varav de flesta var
behöriga, så det känns väldigt roligt att vi hittat en bra
person som kan hjälpa oss att
utveckla verksamheten, säger
Michael.
Ytterligare en person kommer att anställas med hjälp av

Barnavdelningen.

projektmedel - en biblioteksutvecklare som har i uppdrag
att fånga upp nya målgrupper
och deras önskemål.
- Den som har idéer om vad
vi skulle kunna erbjuda här
på biblioteket får gärna höra
av sig, säger Michael Nordeman, som poängterar att
biblioteket nu är öppet som
vanligt.
- Vi kommer dessutom att
dra igång seniorsurf och bokcirklar under oktober, säger
EVA WIKLUND
han.
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Ny chef för IFO
vuxna i Storfors
Ewa Sundberg slutade som
IFO-chef i Storfors 2013
– nu är hon tillbaka med
användbara erfarenheter
och kunskaper i bagaget –
och massor av energi.
- Jag hade jobbat 19 år
i Storfors och ville testa
något nytt. Nu känns det
väldigt roligt att komma
tillbaka även om det inte
var planerat, säger hon.
Efter de många åren i
Storfors jobbade Ewa tre år
med ekonomiskt bistånd i
Karlstad, men tröttnade på
den långa pendlingsvägen
från Nykroppa där hon bor.
Det blev sex månader som
budget- och skuldrådgivare
i Filipstads kommun innan
hon började som IFOchef för vuxna i samma
kommun. Efter fyra och ett
halvt år på den tjänsten
fick hon frågan om hon
inte skulle söka det
utannonserade jobbet i
Storfors.
- Jag hade ju hållit
kontakten den chef som
slutade och hon peppade
mig att söka, och så blev
det, säger Ewa, som
framför allt gillar den lilla
kommunen med närhet och
korta beslutsvägar.
- Det har alltid funnits
ett bra samarbetsklimat
i Storfors och jag
trivs med att vi sitter i
samma korridor – både
vuxenavdelningen och
barn- och unga. I stora
kommuner får man aldrig
den här närheten och
enkelheten, säger hon.
Hon betonar också att man
ofta jobbar omkring en hel
familj där det ingår både
vuxna, barn och ungdomar.
Då är det viktigt att IFOpersonalen kan jobba
tillsammans för att hitta
bra lösningar.
- Det känns jättebra att
vara tillbaka. Det är lite
som att komma hem, säger
hon.
EVA WIKLUND

Hundklubben som växer i rekordfart

På bara ett år har Storfors Hundklubb ökat
medlemsantalet från 80
till 125 personer.
- Det är ett helt otroligt
uppsving, trots att vårt
mål inte är att växa. Vi
vill bara vara en trivsam
klubb där alla är välkomna, säger föreningens
kassör Michael Backman.
En del av förklaringen till
den växande klubben kan
vara det ökade intresset för
hund som uppstått under pandemin. En annan förklaring är
att klubben är så aktiv att man
lockar många medlemmar
från Kristinehamn, Filipstad
och Karlskoga.
- Jag lockades framför allt
av att klubben erbjuder så
många olika aktiviteter, dessutom har jag blivit väldigt väl
mottagen, säger kristinehamnaren Magdalena Lindelöf,
som gick med för en vecka
sedan och som nu besöker
klubbens medlemsträff som
hålls vid Rönningen.
Klubben har en inhägnad
träningsplan som används flitigt för olika aktiviteter.
Under
medlemskvällen
bjuds det på gympapass med
hund och hundförare, provapå-pass med agility och en
tipspromenad.
Gräsplanen är fylld av hundar av skiftande storlekar
och raser och naturligtvis av
många hundägare med familjer.
Anki Virtanen håller ett
pass i agility och visar först
hur det går till med sin egen
hund Gabbe som i en rasande
fart klarar alla hindren galant.
Efter uppvisningen får alla
som vill en enskild introduktion med sin hund.
Anki konstaterar att mer än
hälften av klubbens medlemmar kommer från andra kommuner än Storfors.
- Det är jättekul att många
trivs i vår klubb, men vi har

Sjukgymnasten Annika Kjellberg håller ett uppskattat gympapass för hund och hundförare.

FOTO: Eva Wiklund

Ordförande Helen Bergman.

faktiskt lite svårare att nå ut
till folk som bor i Storfors.
Vi hoppas på ännu fler lokala
medlemmar framöver, säger
hon.
Under hösten erbjuds en
rad olika kurser och aktiviteter. En hel del i Storfors innan
vädret får klubben att söka sig
in till Lervikshallen i Degerfors där temperaturen är perfekt året om.
Framtidsplanerna är att
fortsätta att vara en öppen
klubb med högt till tak. På
önskelistan står en klubbstuga intill träningsplanen och
belysning så att klubben kan
använda planen senare in på
hösten. Förhoppningsvis hittar klubben sponsorer eller
fler bidrag att söka.
- Vi har fått en del bidrag
från Bergslagens Sparbank
och vi har också skjutit till
egna medel för att dränera
träningsplanen och bygga en
parkering. Det känns kul att
vi har ett uppsving i klubben, säger ordföranden Helen
EVA WIKLUND
Bergman.

Gabbe klarar slalom galant.

Magdalena Lindelöf.

Lars-Erik Larsson med fyra av familjens fem hundar.

Git Ljungkvist är en av klubbens aktiva.

Besökarna fick öva agility.

Kommande arrangemang
Kontakt & inkallningsträning: 18/10 kl 17-18, 24/10 kl 1516, 31/10 kl 15-16. Gratis för medlemmar.
Inspirationshelg i rallylydnad med SM-medaljören
Roffe Hägne 17-18 oktober. Två grupper; förmiddag eller
eftermiddag båda dagarna.
Nose-work happening 12/9, 21/9 och 2/10.
Information: Ordf Helen Bergman tel 073-689 46 50.
Läs mer på klubbens hemsida: storforshundklubb.se
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Storfors
FRIKYRKA
Välkommen till oss på Parkgatan 4

Söndag 19 september kl 11
Gudstjänst med Ingemar Matsson
Söndag 26 september kl 11
Gudstjänst med Eila Jonsson
Söndag 3 oktober kl 11
Församlingens årsmöte
Söndag 10 oktober kl 11
Gudstjänst med Mattias Lundqvist, lovsång,
Debora och Hannes Hollstedt mfl.
Lördag 16 oktober kl 18
Musikkväll med David och Sara Åström med
presentation av, och insamling till, Barnsamariten.
Söndag 24 oktober kl 11
Gudstjänst med Karin Paulsson
Söndag 31 oktober kl 11
Gudstjänst med Storfors kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten
Söndag 7 november kl 11
Allhelgona-Gudstjänst med Eila Jonsson
Möteshelg
12-13-14 november
Med Håkan och Annie
Isaksson på temat
”Från yta till djup”
samt gospel och läsarsånger.
Fredag 12 november
Fredagsmöte kl 19
Lördag 13 november
Bibelsamtal kl 15 och
möte kl 18
Söndag 14 november
Avslutningsgudstjänst kl 10

Alltid senaste nytt på
kyrktorget.se/storfors.frikyrkoforsamling
eller anslagstavlan utanför kyrkan
Storfors Frikyrkas Second Hand och Café
Rörverksgatan 6
Öppet tisd - fred kl 12-16 samt lörd kl 12-15.
Vi tar gärna emot saker du vill skänka!
Hela vinsten från butiken går till behövande i
Uganda och Burundi.
Kontakt: Kirsi Kotkamaa 073-5209745

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

På pallen i klass 50+: Fredrik Larsson, Leif Zeilon, Stefan Nilsson.

FOTO: Kicki Karlsson

Storforsklubb arrangerade SM

Sista helgen i augusti
avgjordes SM i nationell
skeet för veteraner vid
skjutbanan vid Nyttorp i
Storfors.
Som arrangör stod Storfors jaktskytteklubb efter
en förfrågan från Svenska
skyttesportförbundet.
- Våra banor än erkända
som väldigt bra, säger föreningens ordförande Eskil
Bäckström.
Vid anläggningen i Nyttorp
finns det banor för både skeet
och trap. Det finns även banor
med löpande vilt för att träna
skytte på älg, vildsvin och rådjur.
50 skyttar från stora delar av
Sverige deltog i SM-tävlingarna som pågick under hela helgen. Tävlingsledare Anders Johansson, som även fanns med
som deltagare, är mycket nöjd
med dagarna.
- Allt har flutit på jättebra.
Vi har en stabil stab som ställer upp på tävlingarna och det
fungerar mycket bra, säger han.
Klubben har 180 medlemmar
varav sex skyttar på elitnivå.
- Det är glädjande att vi har så
många aktiva medlemmar. En
sådan här tävling kräver många
funktionärer, säger Anders.
I SM-tävlingarna deltog fyra
skyttar från Storfors; Mikael
Försth, Jan Sandberg, Jonny
Henriksson och ovan nämnda
Anders Johansson.
Den som till slut kammade
hem SM-titeln var dock Fredrik
Larsson från Forshaga, också
känd från TV-serien Återskaparna.
- Jag ledde redan från lördagen berättar han. Och just nu
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Ordförande Eskil Bäckström.

Skeet innebär skytte på lerduvor
som kastas från olika håll.

Ett 50-tal skyttar deltog i
veteran-SM.

ser det ut som det även kan bli
tangerat svenskt rekord!
Kenneth Emilsson från
Säffle är också nöjd med arrangemanget trots utebliven
pallplats.
- Storfors jaktskytteklubb är
duktiga på att arrangera tävlingar. Det är en upplevelse att
vara med på ett SM, Man träffar mycket folk med samma intresse och det är en härlig stämning runtomkring, säger han.
KICKI KARLSSON

RESULTAT
Vinnare Klass 50+
Fredrik Larsson, Forshaga Jakt &
Sportskytteklubb 195 poäng
Vinnare Klass 60+
Leif Fogelberg, Fagersta
Jaktskytteklubb 186 poäng
Vinnare klass 70+
Åke Svensson, Gullspång
Jaktskytteklubb 176 poäng
(Antal träffar på 200 lerduvor)

Barngymnastik
drar igång igen
Nu blir det gymnastik för
barn i åldrarna 3 till 5 år i
skolans gymnastiksal.
Tider: Söndagar kl 16-17
vecka 35-49 (ej vecka 44).
Ledare: Sandra Mäenpää
Info: 073-813 62 67.
Några ur den nya styrelsen; Anders Eriksson, Thomas Rundh, Lennart Johansson, Margareta Rosberg
och Michael Gregard till sammans med revisor Axel Fornander (mitten). 
FOTO: Eva Wiklund

Ny styrelse för kanalföreningen
Föreningen Filipstads Bergslagskanal äger och förvaltar slussarna
och slussområdena vid Asphyttan och
Bjurbäcken.
När föreningen kallade till årsmöte
blev det ett välbesökt sådant i Bjurbäckens kvarn.
Michael Gregard avgick som ordförande
och som ny ordförande valdes Tomas Rundh
från Bjurbäcken.
- Jag bor ju här och vill att kanalsystemet
ska fortleva. Det känns jättebra nu när alla tre
garantikommunerna ställer upp ekonomiskt
och vi kommer att jobba för ett bra samarbete
med alla entreprenörer i bygden, säger han.
Helt ny i styrelsen blev Anders Ericsson
som också är engagerad i Asphyttans byalag.
- Hela den här bygden är värd att vara levande, och för att det ska hända något måste
man ställa upp och jobba, säger han.
Michael Gregard stannar kvar i styrelsen
även om han lämnar ordförandeposten.
- Eftersom jag flyttat till Kristinehamn
känns det rätt att någon annan tar över ordförandeposten, säger han.
Den nya valberedningen består av Lotta
Lloyd och Camilla Degerstedt.
- Det blev en väldigt bra styrelse, nu ska det
bli kul att jobba i föreningen, säger Lotta.
Under mötet informerade Lennart Johansson, som är Storfors kommuns representant i
styrelsen, för EUs vattendirektiv och hur det
kan påverka vårt område. I Sverige påverkas
bland andra verksamhetsutövare av vattenkraft samt även övriga dammanläggningar i
vattenförekomster.
Ett förslag är att återställa naturliga vandringsvägar för fisk och den övriga marina faunan och då finns endast byggandet av fauna-

Familjedag med
ädelfiske för alla

Till valberedning valdes Camilla Degerstedt och
Lotta Lloyd.

passager eller utrivning som alternativ.
- Jag tänker då specifikt på Källsfallsdammen i Aspen och Bjurbäckendammen. Om
dammarna rivs ut så kan det innebära slutet för
båttrafiken i Bjurbäckskanalen. Vattennivån i
Aspen skulle sjunka med uppskattningsvis 1,5
meter, säger Lennart Johansson.
Föreningen kommer att följa arbetet med
vattendirektivet och jobbar för att tydliggöra
konsekvenserna.
EVA WIKLUND

Föreningens nya styrelse 2021
Tomas Rundh, ordförande
Ulf Söhrman, kassör
Ledamöter: Michael Gregard, Ingela Bergare,
Håkan Pettersson, Anders Eriksson
Kommunernas representanter:
Lennart Johansson (Storfors), Margareta Rosberg
(Karlskoga), Åsa Hååkman-Eriksson (Filipstad)
Representanter för båtklubbarna: Karlskoga
Båtklubb (ordföranden), Sjöändans båtklubb (Mats
Olsson), Filipstads båtklubb, Storfors båtklubb (Dan
Ståhl), Nykroppa båtklubb.
Ersättare: Hans Lindkvist (Storfors), Siv Björk
(Karlskoga), Ulf Söhrman (Filipstad)
Lars-Gunnar Persson (Karlskoga båtklubb)
Gunnel Marie Lindblad (Sjöändans båtklubb)
Andreas Jansson (Nykroppa båtklubb)
Lars Ekeberg, Lars Johansson.

Lördag 25 september
arrangerar Storfors
kommun en familjedag vid
Svarttjärn med ädelfiske.
Samling kl 14.00 vid
tjärnen. BUS, ”Barn och
unga i Storfors”, bjuder på
grillkorv med bröd, frukt
och dryck. Barn under nio
år ska ha vårdnadshavare
eller annan vuxen med sig,
som också gärna får delta
i aktiviteten. Medtag egen
fiskeutrustning.
BUS har abonnerat tjärnen
till kl 20.00. Hämtning och
lämning av barn över nio år
och ungdomar ordnar alla
själva.
Vägbeskrivning: Åk mot
Alkvettern. 500 meter
innan korsningen, sväng in
vänster på en grusväg, åk
ca 500 m. Vid y-korsning
- håll höger. Åk cirka fyra
kilometer. Det är skyltat
från riksväg 26.

Sommarmusiken
väl genomförd

Föreningen Sommarmusik
på Lundsberg kunde
trots alla restriktioner nå
ut till en publik på 296
konsertbesökare live och
165 tittare via livestream.
Inför nästa år planerar man
konsert till minnet av den
storforsfödde tonsättaren
Karl Nicklas Gustavsson.
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TE:s

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

J&M Fönster
Surfa in på elon.se för att se aktuella
erbjudanden. Din lokala Elon-handlare
når du på 0550-615 45

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16,
tel 0550-615 45. Öppet tisdag, onsdag, torsdag kl 15-18.

Vi har många
nöjda kunder!

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

Stötta den lokala
handeln med din
Sparbanksbonus!
Vi har allt för utflykten.
Välkommen in till oss!

Det är tuffa tider för lokal handel. Vi vill hjälpa
till, så gott vi kan.
Därför har vi betalat ut årets Sparbanksbonus till våra
drygt 10 000 Nyckelkunder redan nu. Det betyder
över 1 miljon kronor till den lokala handeln!
Är du sjuk eller tillhör en riskgrupp? Ta det lugnt,
värdechecken gäller ända fram till den 30 september.
Så unna dig något fint och stötta en butik nära dig.

Är du inte Nyckelkund än?

Då hjälper vi dig att bli det,
all info hittar du på
bergslagenssparbank.se/
sparbanksbonus

Öppet alla dagar 9-20

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90
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Kulturhuset i Storfors

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

Följ oss på instagram
Storforsbiograf4k
kulturhusetstorfors
kulturverkstadenstorfors

Kulturcaféet har öppet
Måndag
tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

Biblioteket
Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn tillsammans med musiklärarna Oscar Johansson, Andreas
Ohlsson och Robert Drewstad. 
FOTO: Kicki Karlsson

Nu öppnar Kulturverkstan i Kulan igen
Kulturskoleverksamhet drar igång i Kulan
igen, med nytt utbud
för digitalt skapande.
- Vi har sökt och fått
384 00 kronor från
Kulturrådet berättar
kultur- och fritidschef
Olle Rodehn.
Stödet ska bredda Kulturverkstans utbud med
digitalt skapande. I praktiken betyder det att man kan
anordna kurser i att skapa
film och musik.
- Vi kommer att kunna
ge redan etablerade elever
en möjlighet att utvecklas
ytterligare, men samtidigt
hoppas vi att det digitala
skapandet även lockar
hit nya elever, säger Olle
Rodéhn.
Kulans verksamhet drar
igång tisdag den 14 september. Det kommer vara
öppet på tisdagar och

Fritidsbanken drivs av enheten
för kultur- och fritid och är
lokaliserad i Sporthallen på
Kroppavägen 7.

onsdagar mellan klockan
15.00 och 20.00. Oscar Johansson, som är den som
kommer att möta barn och
unga på plats, berättar:
- Till Kulan kan man
komma om man vill spela
tv-spel, biljard, airhockey,
brädspel, eller om man bara
vill komma och hänga. Vi
kommer också att syssla
med film och redigering.
Andreas Ohlsson, som
arbetar som musiklärare
på Vargbroskolan, finns
tillgänglig även på Kulan.
Han är glad över att få vara
med på den resa som eleverna gör inom musiken.
- Jag får följa dem från
början när musiken finns
som ett litet intresse för att
sedan växa sig större. När
det sätter sig på riktigt och
utvecklas till att nästan att
bli som en livsstil är det
riktigt coolt, säger han.

Under året har Kulturverkstan filmat två elevkonserter för digital sändning.
- Det är så kul att se hur
eleverna har utvecklats
framåt från första till andra konserten. Just den här
resan som Andreas berättar om, det är roligt att vi
vara med på den, säger Olle
Rodéhn.
Planen är att Kulan även
ska hålla öppet varannan
fredag med olika aktiviteter som ungdomarna önskar. Detta beror på vilka
restriktioner som kommer
finnas efter den 30 september. Mer information
kommer att finnas på kommunens hemsida och på
kommunens facebooksida.
Till Kulan välkomnas
elever som går på högstadiet och på gymnasiet.
KICKI KARLSSON

Fritidsbanken är öppen med tidsbokning på måndagar
kl 12-20. Observera att du måste boka tid via tel 073-020
74 29 innan ditt besök. Det går bra att sms:a eller ringa.
Fritidsbanken tar gärna emot utrustning, just nu behövs
friluftsutrustning för höst och vinter. Kanske har du tält,
liggunderlag, trangiakök, skidor eller skridskor över?

Tel 0550-651 94
Öppettider:
Måndag 10-18,
Tisdag, onsdag, torsdag 10-16,
Fredag 10-14.

Kulturskolan
Trummor

Tisdagar med Robert Drewstad
Tel 076-239 17 40.

Piano

Torsdagar med Eva Lundell
Tel 070-593 07 69.

Gitarr & Bas

Tisdagar och onsdagar med Andreas
Ohlsson. Tel 073-393 03 83.

Piano, bas & gitarr

Tisdagar och onsdagar med Oscar
Johansson. Tel 070-360 39 44.

Dans med Malin

Information kommer när dansen
startar igen. Tel 073-365 80 46.

KULAN

Fritidsgård och kuturverkstad
för elever på högstadiet
och gymnasiet.
Tisdagar, onsdagar kl 15-20.

Vårat Hus i Kyrksten

Fritidsgård för elever från förskoleklass
till gymnasieålder. Öppet måndagar
och torsdagar kl 13-19.
Information: 070-461 16 28

Storfors Biograf

Information kommer när biografen
öppnar igen.

Digitala konserter

Se Kulturskolans digitala vår- och
höstkonserter på Kulturskolans
YouTube-kanal under namnet
Storfors kulturskola.
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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

Bergslagens Begravningsbyrå
Kontoret är bemannat på måndagar kl 10-16
(lunch kl 12-13). Vi nås på telefon måndag - torsdag
kl 10-16 (lunch kl 12-13) samt fredag kl 10-12.
Bokning för besök övriga tider enl överenskommelse.
Det går bra att maila oss på:
info@bergslagensbegravningsbyra.se
Jour dygnet runt.

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

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 kan du boka tid för en visning på kvällstid eller under våra vanliga öppettider
på vardagar mellan kl 10 och 16. Välkommen att titta, känna och fundera!

Forsbrogatan 2, tel 0550 – 612 40
info@snickargardens-mobler.se
www.snickargardensmobler.se
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Många ville grilla vid Svarttjärn.

Fiskelycka för familjen Martinsson Madsen.

Glada deltagare vid Badsta.

Uppskattade sommarlovsaktiviteter
Summercamp blev lite annorlunda
i Storfors denna sommar, men intresset var lika stort som vanligt.
- Jag är väldigt nöjd med uppslutningen. Vi har varit 45-50
personer vid de större arrangemangen och 15-20 när vi arrangerat lekar och bollspel, sade Lena
Andersson från IOGT/NTO.
Först ut var den hyrda fisketjärnen
Svarttjärn i Bjurtjärn. Närmare 50-talet
barn och vårdnadshavare trivdes under
en heldag och ädelfisken nappade hejvilt.
Kring tjärnen hade många grupper
av stora och små spridit ut sig och fiskelyckan var god. Familjen Martinsson/
Madsen fick många middagar säkrade
när de drog upp ädelfisk på löpande
band.
- Det här är väldigt fint ordnat. Jättekul att kunna göra något tillsammans
hela familjen. De här fiskarna blir fina att
röka, sade Karin Martinsson, som flyttade till Lungsund med familjen för ett år
sedan och som uppskattar att kommunen
arrangerar sommarlovsaktiviteter.
Hon agnade med nya räkor medan sonen Felix, som hade fått upp eftermiddagens största fisk, rusade iväg för att visa
upp fångsten för sina kompisar.
Systern Elsa väntade fortfarande på
det stora nappet och fick hjälp av pappa
Jonas att kasta ut gång på gång.
- Jag fick en stor lax i Vänern en gång
och jag gillar att fiska kräftor, sade hon.

Tjärnen är inte särskilt stor, men det
fanns gott om plats att hitta ett eget ställe. Vid grillplatsen hade Lena Andersson
och hennes hjälpredor börjat förbereda
korvgrillning och fruktpaus. Kommunchef Johan Rosqvist, som var på besök,
lät sig imponeras.
- Här finns det verkligen engagemang
och värme bakom satsningen, sade han.
I Kyrksten arrangerades också en dag
med olika vattenattraktioner från Boda
Borg och i Storfors blev det en dag med
paddling, hoppborgar och grill på Bad-

sta. Dessutom ordnades ett par lek och
speldagar.
Stefan Barjhtarb och Oliver Lindberg
paddlade på Mögsjön tillsammans med
ett helt gäng unga paddlare. Lite jobbigt
var det, men mest roligt.
- Jättekul att få göra det här med kompisarna, sade Oliver.
I hoppborgarna höll Freja Ståhl, Tilde
Leksell, Tyr Rosengren och Sixten Larsson igång.
- Det här är mycket roligare än att sitta
inne på lovet, skrattade Tilde. EVA WIKLUND

Det fanns gott om plats vid tjärnen.

Melwin Österberg och Edward Aspsäter.

Många passade på att paddla.

Elsa och pappa Jonas Madsen väntade på nästa napp. 

FOTO: Eva Wiklund
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Här är tiderna för busstrafiken för dig som behöver
resa kollektivt till och från Storfors. För kompletta
tidtabeller besök 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, 20.35, 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, 17.45, 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, 18.20

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

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

Tiderna gäller från 13 december 2020 tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.
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