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Tandläkare / Dentist
Folktandvården, Hammarg. 3,
tel +46(0)550-657 30

Kyrkor / Churches
lStorfors Frikyrkoförsamling
+46(0)70-544 78 27
l Storfors församling
+46(0)550-600 42

Platser för ett dopp 25

Spela äventyrsgolf 29

Apotek / Chemist
Apotek Humlan, Hammarg. 3,
tel +46(0)550-605 37

Vårdcentral / Public healthcare
Storfors vårdcentral, Hammarg. 3,
tel +46(0)550-657 02

Skiss över ledsystemet i Storfors med omnejd

Testa renoverade tennisbanan 28

Bank
Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12
tel +46(0)550-66 19 90

Frisersalong / Hairdresser
Giedres Hårcentrum, Djupadalsg 11,
tel +46(0)550-600 10
Salong Storfors; Djupadalsgatan 9
tel +46 076-564 41 50.
Karros hemmaklip / Hairdresser
Tel +46(0)73-4265051
Gym
Gymfabriken, östra industriområdet 4,
tel +46(0)70-467 32 32
Bilverkstäder / Car service
l Piscators Bil AB, Industrigatan 3,
tel +46(0)550-622 83
l Mekonomen bilverkstad, Industrig 8
Tel +46(0)550-622 22
Livsmedel / Groceries
l ICA, Tallbacksgatan 10,
tel +46(0)550-600 90
l COOP, Djupadalsg 12 ,
tel +46(0)10-410 96 00
Systembolaget / liquor store
Djupadalsgatan 12,
tel +46(0)550-603 24
Blomsteraffär / Flower shop
Helianthus Blomsterhandel,
Baggetopsv 2, tel +46(0)550-606 15
Handarbete /handwork and knitting
Sivs handarbetshörna, Djupadalsg 17
Handwork and knitting,
tel +46(0)550-622 24

Följ oss på facebook
eller läs senaste nytt
på storfors.se

Tidningen är ett specialnummer av
kommunens informationstidning I frêske
lufta, som kommer ut fem gånger per år.
Omslagsfoto: Slussning i Bjurbäckens
slussar där man slussar i tre steg.
Foto: Eva Wiklund.
Kommande nummer: Utgivning den
14 sept, manusstopp den 24 aug.
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Kök och möbler/furniture & kitchen
Snickargården möbler & kök,
Forsbrog. 2
Furniture & kitchen,
tel +46(0)550-612 40
Trädfällning, arboristservice /
Tree felling. Arborist
TKP Arboristservice
tel +46(0)72-007 37 76
Syateljé / Tailor
Esteras syateljé,
tel +46(0)72-350 36 09.

Rutschkanan är populär bland både äldre och yngre. 

FOTO: Eva Wiklund

Bastuflotten passar alla åldrar
I sjön Öjevettern ligger en flytande bastu där familjer gärna samlas under varma sommarkvällar.
Flotten, som byggdes av 14 unga
grabbar i Svenska Kyrkans regi,
har blivit en trivsam träffpunkt.
Det var via ett EU-projekt med finansiering från Leader som de unga grabbarna byggde flotten tillsammans med
sina handledare från Storfors församling. Tyvärr brann den första flotten ner
under 2011, bara pontonerna i rostfritt
stål fanns kvar efter branden.. Tack vare
engagerade ungdomar och vuxna samt
försäkringsbolagets stöttning byggdes
den upp igen.
I juni 2012 sjösattes den sex ton tunga
flotten med hjälp av en byggkran i Storfors båthamn - under festliga former.
Dåvarande biskop Esbjörn Hagberg invigningstalade och både kommunalrådet
och en av kyrkans komministrar provåkte den rostfria rutschkanan.
De unga byggarna tyckte själva att de
fått god erfarenhet för att göra ett ännu
bättre bygge och den nya flotten blev
både blev proffsigare och stabilare än
den första. Bastun är stor och det finns
även ett litet omklädningsrum utanför
själva basturummet.

På taket finns gott om utrymme för picknick på trädäcket.

Flotten ligger numera förtöjd i sjön
Öjevettern, i närheten av Mossviken,
året runt. Besökare kan boka tre timmar
i taget för en femtiolapp som swishas direkt till kyrkan som använder pengarna
till underhåll.
Egen ved måste tas med och att man
städar efter sig är en självklarhet. Den
som inte har egen båt kan hyra både kanoter och båtar av Pensionat Lungsund
eller Badsta Camping.
EVA WIKLUND

Alla kan boka flotten
Flotten bokas digitalt via:
boka.se/storforsbastuflotte/info
Man får boka maximalt tre timmar och
helst bara ett tillfälle i taget. Den som
får förhinder måste avboka så att någon
annan får chansen.
Egen ved måste tas med och allt skräp
måste tas med tillbaka.
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Vy över Storlungen nedanför Bjurbäckens slussar. 

Till Bjurbäckens slussar I sommar är det LarsErik Wall med familj som
driver Slusscaféet vid
Bjurbäcken.
- Under uppväxten har
våra barn alltid varit med
i olika verksamheter, så
det här blir en familjesatsning, säger Lars-Erik, som
slog upp portarna redan i
mitten av maj.
Med sommarvärmen kom
också kunderna i strida strömmar.
- Det har varit hektiskt, men
fantastiskt roligt. Det är ju det
här jag älskar, säger Lars-Erik.
Familjen har bland annat drivit café vid Mustadfors under
tre år och i bagaget finns en rad
olika satsningar i Sverige och
även utomlands. Kontaktnätet
är stort liksom entusiasmen inför årets gemensamma projekt.
- Det var en slump att vi såg
en annons på Blocket, men vi
föll verkligen för platsen. Vi
ser det här som ett långsiktigt
åtagande, säger Lars-Erik, som
är den som kommer att ha huvudansvaret för caféet.
- Jag brukar gå upp i ottan
för att hinna baka färska bak-

I år finns fler husbilsplatser.

verk innan vi öppnar klockan
11.00, säger Lars-Erik som redan hunnit få positiv kritik.
- Vi känner oss väldigt välkomna. Folk älskar våra extra
stora bullar, baguetterna och
räkmackorna, säger han.
Förutom kaffebröd kommer
det att finnas glass, räksmörgåsar i olika storlekar, baguetter,
sallader och våfflor på menyn.
En nyhet för sommaren blir
den uppdelade försäljningsytan. Det blir försäljning både
inomhus och ute under tak.
Detta för att undvika onödig
trängsel. Dessutom finns fyra
”kaffestationer” som underlättar serveringen.
Förändringarna sker med
anledning av läget med coronaviruset och Lars-Erik menar
att det finns väldigt goda förutsättningar för att kunna hålla
öppet.
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Lars-Erik Wall ser till att det finns nybakade bullar varje dag.

- Vi har ju stor uteservering,
ett tält och dessutom två rum
inomhus för mindre sällskap
om vädret inte skulle vara det
bästa, säger han.
Familjen kommer från DalaJärna men under sommarsäsongen kommer de att bo i närheten av caféet.
- Jag gillar när det är fart och
fläkt men samtidigt avslappnat
som det verkligen blir i en sådan här miljö, säger Lars-Erik,
som ser fram emot att få samla
familjen och jobba tillsammans
under några sommarmånader.

Familjen önskar nya och
gamla gäster välkomna till
Bjurbäcken som man beskriver
som en oas där besökarna inte
bara kan fika. Här finns vandringleder, möjlighet att hyra
kanot eller roddbåt och naturligtvis tillfälle att titta på när
båtfolket slussar.
- På området finns också
grillplatser och chans att ta ett
dopp från bryggan. Vi har redan märkt att väldigt många
vandrar Järnsjöleden eller Rövarleden härifrån, säger han.
På sikt vill Lars-Erik jobba

Bjurbäckens
slussar
n Det var i mitten av

1800-talet som slussarna
vid Bjurbäcken öppnade
och 65 kilometer vattenled
blev tillgänglig för trafik.
Då handlade det om
transport av järn, men idag
är Bjurbäcken ett omtyckt
besöksmål.
Här kan man strosa i den
vackra naturen och grilla
vid vindskyddet nedanför
slussarna.Det finns också
grillar vid gästhamnen, där
en del passar på att ta ett
dopp från bryggan. På den
stora gräsplanen kan man
även slå upp ett tält för
en natt.
Ställplatser för husbil
finns i Bjurbäcken samt i
Asphyttan. I Bjurbäcken
finns också en liten
gästhamn.

FOTO: MIchel Johansson /360factory.com

- med båt eller husbil

Slusscaféet har öppet
varje dag kl 11 -18,
juni-augusti.
Tel 073-592 85 34.
Slussning kl 9-18 efter
kontakt med slussvakten
på tel 073-957 39 75.
Slussarna är öppna för
båttrafik från maj till och
med den 6 september.
Flera vandringsleder
utgår härifrån:
n Promenadstigen på
kanalbanken leder fram
till en fin rastplats vid
Källsfallets nivåsluss som
alltid står öppen. Från
Källsfallet är det en kort
bit att promenera längs
asfaltsvägen fram till
Asphyttans sluss och en
liten badplats.
n Rövarleden går till
Hornkullens silvergruvor
eller Badsta Camping.
n Järnsjöleden löper
över Lungälvsmossen
till Lungsund och sedan
vidare mot Hytte och
Nässundet.

n Bjurbäckens

Fram till första veckan i spetember kan man slussa genom Asphyttans och Bjurbäckens slussar. 

för att området ska utvecklas. Redan i sommar har Filipstads Bergslags kanalförening utökat antalet
husbilsplatser och även byggt en
ny avloppsanläggning. På sikt

skulle Lars-Erik gärna se ett par
husbåtar där man kan hyra in sig
eller gäststugor, ”glamping eller
något liknande.
- Det vore roligt att kunna er-

FOTO: Mats Öman

bjuda övernattning i området
också, men den här första sommaren får vi satsa på att få igång
caféverksamheten, säger han.

EVA WIKLUND

bruksområde ligger
en kilometer från
slussarna. Här fanns
stångjärnshammare
och hytta. I dag finns en
klensmedja med rötter
i 1700-talet samt en
kvarn med kvarnstall.
Den vackra stenbron
är en sevärdhet med
järnräcket som smiddes i
klensmedjan.
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Kanalturen
En mysig och avslappnad
tur som tar dig igenom
mysiga sjöar och kanaler
med möjligheter att
stanna till vid fina
badplatser, slå läger
och grilla. Du slussas
genom Bjurbäckens- och
Asphyttans kanaler.
Tre dagar.

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

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

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

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

Vetternsjöturen
Perfekt för den fiskeintresserade eller för dig
som bara vill ta det lugnt
med sol och bad under
fem dagar i flera sjöar.
Kanot, paddlar, flytvästar,
kanotvagn, karta, färdbeskrivning och personlig
service ingår i alla turer.

Vid Hättälven, ett par timmars paddling från Badsta kan man bada i naturens egen bubbelpool. 

FOTO: Eva Wiklund

Leif tipsar om pärlorna
Leif Persson, som äger
Badsta Camping och kanotcentral, hjälper ofta lyriska
turister att hitta ensamheten, tystnaden och utrymmet i sjösystemen kring
Storfors.
- Men i sommar har det
redan börjat komma fler
svenska turister, säger Leif,
som spår att ”hemester”
ökar stort.
Kanske blir 2020 den sommaren när allt fler upptäcker de sommarpärlor som finns i trakten där
man bor?
Att ge sig ut i kanot i det sex
mil långa sjösystemet är ett vardagsäventyr för både stora och
små och Leif Persson kan tipsa
om pärlorna.
Ända sedan 1994 har han ägnat
varje sommarsäsong åt att förse
turister med både kartor, utrustning och skjuts till olika paddelvatten i närområdet.
Det som finns att veta om rastplatser, fina ställen för bad eller
bra lägen för camping, det vet
Leif. Han känner de flesta kobbar och skär i systemet och njuter
gärna själv på vattnet. Sin för-
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Leif Persson driver Badsta Camping och kanotcentral.

sta kanot köpte han redan som
14-åring.
- Att få glida fram i en kanot
helt ljudlöst är som en drog, det
finns inget bättre.
De senaste åren har ett tiotal
lägerplatser tillkommit i sjösystemet. Där finns både vindskydd
och eldstäder.
- Vårt sjösystem är det finaste
jag har paddlat i, men jag skjutsar
också en del grupper till Svartälven där det är väldigt fint utbyggt
med rastplatser, säger han.
Campinggården Badsta är na-

vet när det gäller utkörning av kanoter och skjuts av besökare till
kanotleder eller vandringsleder.
Gården är också en liten oas för
vandrare som gärna tar en paus
under tak på den stora altanen.
Här finns en enkel servering som
är öppen alla dagar 08.00- 22.00
framtill den 22 augusti.
Den som bor över kan också
beställa ett frukostpaket.
- Vi kan fixa enkla frukostingredienser till den som önskar,
säger han.
EVA WIKLUND

På Kistnäsholmen i sjön Storlungen finns en av alla fina lägerplatser i systemet.

FOTO: Michael Johansson /360factory.com

Hyr kanot, båt, stuga och utrustning
På Badsta Camping
kan man hyra kanot,
tält och annan
utrustning. Man kan
även få hjälp med
kartor och skjuts
till olika start- eller
målplatser.
Boende i stuga.
Det finns en rad
olika kanotleder i
systemet och ett tiotal
lägerplatser som kan
användas av vem som
helst. På campingen
kan man tälta eller
parkera husbil eller
husvagn, men här
finns också boende i
På Riddarön i Östersjön
stugor, gästkök och
finns brygga, grillplats och
duschanläggning.
vindskydd
Båt med 4 hk motor
finns också att hyra.
Information: 070-683 43 33, www.badsta.se

Vindskydd på Kistnäsholmen.

Vid Jordkullens badplats i Mögsjön kan paddlaren ta en paus.
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Sommartider hej hej!
Under veckorna 28-30, 6 - 24 juli, håller
vi kontoret i Storfors sommarstängt.
Våra övriga kontors öppettider finner du
på www.bergslagenssparbank.se
Vårt lokala kundcenter har öppet hela
sommaren! Du når de på 0581-880 00
eller info@bergslagenssparbank.se
Tänk på att vår
bankapp och
internetbanken
alltid har öppet!

Vi önskar alla en riktigt

Trevlig sommar!

Thommie Backelin och sonen Pontus tog en båttur med familjen Skog som

Vill du få ditt hus målat
i sommar ?
Varför inte anlita oss?
Kostnad: 380 kr per timme
Efter ROT-avdrag: 266 kr per timme

Priserna gäller per hantverkare och timme inkl moms
Vi innehar F-skattebevis

Nöjda

kunder
sedan
2008

Vi utför även flyttstädning och
gräsklippning (RUT 50%).
Titta gärna på vår hemsida för
referenser och utförda arbeten!

URSULALUND AB
Förvaltning och underhåll av fastigheter

Förvaltning och underhåll av fastigheter

Ursulalund AB
Bert och Simone Doek, Fiskarstigen 13,
688 31 Storfors. Tel 076-104 75 24
E-post info@ursulalund.eu, webb: www.ursulalund.eu

Husmålning!

Vill du ha ditt hus målat? Vi kan göra jobbet!
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Pris: SEK 320:- per timme / person.

Kustsommar

Förra sommaren bjöd på högtryck på både camping
och pensionat i Lungsund.
- Det är både fint och praktiskt här. Jättekul att
båtfolket börjar hitta tillbaka, sade Thommie Backelin, som gärna lägger till en eller ett par nätter vid
gästbryggan.
Sommartid tillbringar han så mycket tid som möjligt på sjön
och det han uppskattar allra mest är tystnaden och lugnet.
- Det finns många platser med vindskydd eller små vikar där
man kan vara ensam. Vill man ha lite mer folk omkring sig eller nära till service så är det perfekt att lägga till på ett sånt här
ställe, sade han.
Förra sommaren var bryggan ibland så populär att båtar fick
ligga utanför varandra, kanske för att det är så lättillgängligt och
för att det finns service och aktiviteter. Här finns el, toaletter och
dusch, äventyrsgolf och service i form av glasskiosk och café.
Thommie Backelin med sonen Pontus hade lagt båten jämsides med familjen Skog bestående av Daniel, Lucia och Leon.
För Daniel och Lucia Skog är Björkborn i Karlskoga hemmahamn och efter fem dagar på Bergslagskanalen hade de tagit sig
som längst upp till Bjurbäckens slussar.
- Det är jättefint och väldigt turistvänligt. På många ställen
kan man paddla kanot eller göra andra aktiviteter. Vi som inte är
från Storfors uppskattar också att det finns information för turister här. Igår tog jag en löpartur på fina Järnsjöleden, sade Lucia.
Campingen är också populär, inte minst bland säsongscampare. Karlstadsborna Wollmar Adolphson och Gun-Britt Grönstedt tillbringar somrarna i Lungsund sedan några år tillbaka.

Öppen kyrka
med guidad tur

Säsongscamparna Wollmar Adolphson och Gun-Britt Grönstedt
trivs med lugnet och de trevliga grannarna.

mmaren 2019. 

FOTO: Eva Wiklund

Lungsunds kyrka byggdes
1643 och ligger vackert
vid stranden mellan Stora
Lungen och Öjevettern. År
1681 utvidgades kyrkan
första gången och 1722-1726
fick den sina korsarmar. Inne
i kyrkan finns mycket att se.
Den gamla 1600-tals orgeln,
som inte är i bruk, flyttades
1859 från Kristinehamns
kyrka till Lungsunds kyrka.
Den skulpterade fasaden
och piporna är kvar, men
övriga delar av orgeln
ersattes av en ny 1933.
Dopskålen är tillverkad av
en av orgelpiporna. I kyrkan
finns två altaruppsatser,
den centralt placerade är i
barockstil. Kyrkan är öppen
varje vardag kl 9-15.
Guidad tur kan bokas på
tel 0550- 658 63.

Sommartid är gästbryggan i Lungsund populär.

ger högtryck i Lungsund

Lotta lloyd driver pensionat och camping i Lungsund.

- Vi stortrivs här. Det är lugnt, fridfullt och suverän service, sade Wollmar, som gillar campingens familjära stämning.
- Man lär ju känna sina grannar en hel del när
man bor så här. Även om det har varit mycket folk
vissa perioder så blir det aldrig stökigt, sade han.
I Lungsund kan man också ansluta till Järnsjöleden som går några hundra meter från campingen.
Man kan endera vandra söderut mot Lundsberg,
Kummelhöjden och Hytte eller gå norrut mot
Bjurbäcken. Det går också fint att göra en rundtur
genom att använda grusvägarna och promenera
mot Ackkärr, Lundsbergs skola och sedan ta Järnsjöleden tillbaka till Lungsund.

- Vi ser väldigt många vandrare här. De passar
ofta på att ta en paus för att fika, berättar Lotta
Lloyd, som driver anläggningen.
I sommar förväntar hon sig fler svenska än utländska turister. En vanlig gästkategori är familjer
som är på väg norrut genom Sverige med bil.
- Många väljer att stanna en natt här på väg från
Skåne till fjällen, det finns inte så många ställen
mellan Kristinehamn och Mora som svarar i telefon på kvällen har vi märkt, säger Lotta.
Förra sommaren kunde hon notera 1300 hotellövernattningar och 700 campingnätter förutom
säsongscamparna.
Sommartid lever också hembygdsgården Berget
upp och hembygdsföreningen erbjuder söndagsservering mellan 28 juni och 2 augusti. Då kan
man besöka den lilla loppisen och kika in i de fina
byggnaderna med många olika föremål.
Lungsunds kyrka är också ett populärt besöksmål och många väljer att använda den för dop
eller bröllop. Kyrkan ligger vackert vid sjön och
sommartid är den öppen för besökare. Den som
bokar i förväg kan också få en guidad rundtur.
EVA WIKLUND

Information:
Lungsunds Hembygdsförening 070-2493 193
Storfors församling (Lungsunds kyrka) 0550- 658 63
Pensionat Lungsund & camping: 072-238 43 00

Hembygdsgården
Berget har en skatt
Med anor från 1500-talet
är gården en av de äldsta
i Lungsunds socken.
1581 nämns fastigheten
Lungsundet i Gustav Vasas
jordebok och 1584 betecknas
Lungsundet som kronotorp
under Kroppa kronobruk. Man
sades ha god åker och utsäde
av 17 skäppor, gott fiske, god
skog och gott mulbete.
Mellan 1734 och 1800 fanns
ett gästgiveri på Berget. Nio
generationer i samma släkt
ägde gården i 350 år fram till
1982, då Lungsunds Hembygdsförening tog över. Den
siste bonden som brukade
jorden på Berget hette
Gunnar Johansson och var
känd för sitt traditionsfyllda
arbetssätt med urgamla
metoder, redskap och
verktyg. Ingenting fick
kastas bort och därför har
nu Hembygdsföreningen
en rik skatt i sin ägo.
Söndagsservering från 28/6
till 2/8 kl 14-17.
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Storfors
frikyrkoförsamling
Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan
på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för alla
vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!

I Östersjön får man både gös och abborre.

Gudstjänst varje söndag
Vi hälsar alla varmt och hjärtligt välkomna
till Gudstjänst, söndagar kl 11.00.
Vi firar gudstjänst med iakttagande av folkhälsomyndighetens regler, i skrivande stund
max 50 deltagare.

Bönevandring

måndagar kl 19
Vi samlas utanför frikyrkan klockan
för utomhusbön.
Välkommen du också!

Second Hand-butiken är öppen
Rörverksgatan 6

Frikyrkans butik har öppet hela
sommaren; onsdag, torsdag och fredag
kl 13-17 samt lördag kl 12-15.
Välkommen att handla och stötta människor
i Uganda och Burundi där coronapandemin
orsakat ännu större lidande än vanligt.
I Uganda har matpriserna exempelvis höjts
med 200 procent och vi får veta att pengarna
vi skickar varje månad ger stor hjälp.
Vi tar också gärna emot det du vill skänka
till vår second-hand-butik.
Kontakt: Kirsi Kotkamaa tel 073-52 09 745

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

Ädelfisk och

Gemenskapen, spänningen
och utmaningen. Det är
några av anledningarna
till att Christian Mattsson,
Sven Hedlund och Sune
Hörnquist ägnar fritiden åt
fiske.
En bidragande orsak är
också den sotade pannan med kokkaffe som får
puttra över elden för att ge
det rätta gemytet.
Storfors Nykroppa Fiskevårdsförening är en aktiv förening med runt 500 medlemmar.
För bara ett par hundralappar
om året har klubbens medlemmar tillgång till cirka 50 fiskevatten, inte minst Mögsjön och
Östersjön där man satt ut 65 000
gös-yngel de senaste åren.
- Våra medlemmar börjar få
riktigt fina gösar, säger föreningens ordförande Christian
Mattsson.
Hela sommaren pågår en fis-

ketävling i Västra Skärjen där
den som fångar den största regnbågen vinner ett årskort. Förra
året var rekordet 5,5 kg.
Föreningen brukar också arrangera trollingtävlingar, klubbmästerskap och vinterfiske, men
just nu ligger man lågt på grund
av restriktionerna gällande cornapandemin. En prova-på-dag
för fiskeintresserade kommer
man dock att arrangera vid
Skärjen lördagen den 27 juni.
Då bjuder klubben på nygrillad
korv, kaffe och saft vid brasan.
Besökarna får gärna ta med egen
utrustning, men det finns också
fiskespön att låna. Mellan 14.00
och 18.00 bjuder föreningen på
gratis fiske i Skärjen.
Sven fiskar gärna 3-4 dagar i
veckan och favoriterna på tallriken är regnbåge, gös och aborre.
- I dag åt jag stekt slom med
gräslöksmos, det är inte heller
illa, skrattar Sven, som alltid ser

Köpa
fiskekort
i Storfors
Ädelfisk

n I Västra Skärjen kan
man fiska regnbåge och
man kan även hyra en
roddbåt. Fiskekort köps
hos Prästbäcksrasta tel
0590-413 88 eller via
www.ifiske.se.

Foton: Johan Kuljunlathi och Christian Mattsson

Klubben har sammanlagt sex båtar att hyra ut. 

FOTO: Eva Wiklund

Klubben har byggt en brygga för den med funktionsvariation.

gös lockar till fiske
Välkommen till prova-på dag lörd 27 juni
Lördag den 27 juni klockan 14.00-18.00 är hela familjen välkommen
till Skärjen, några kilometer norr om Nykroppa. Storfors Nykroppa
fiskevårdsförening bjuder på grillad korv med bröd, saft och kaffe och du
får gratis testa lyckan med ädelfisken. Ta helst med egen utrustning, men
för den som inte har finns det några spön att låna.
Information: Sven Hedlund 070-143 12 44 eller Christian Mattsson
073-848 23 96

till att fångsten blir uppäten.
I Skärjen, några kilometer norr
om Nykroppa, finns fina abborrar, men de flesta besöker den
två kilometer långa sjön för att
fiska Gustavalax. Här har föreningen jobbat hårt för att göra
området attraktivt med tre stora
grillplatser, två toaletter, handikappbrygga och båtar att hyra.
Det finns gott om plats att parkera
med husbil och många stannar en
eller flera nätter. Alla pengar som
kommer in på fiskekort och båthyror går direkt tillbaka till medlemmarna i form av ny fisk som
sätts i var fjärde vecka under hela

sommarsäsongen. Sune Hörnquist är en av nio fiskepoliser och
han ägnar en stor del av sin tid åt
kontroller och inte minst städning
tillsammans med Sven Hedlund.
- De allra flesta är skötsamma,
men det händer att vi får städa
efter folk och det är inte roligt.
En och annan fuskar också med
fiskekortet vilket gör oss väldigt
besvikna, säger han.
Ett dagskort för fiske kostar
bara 100 kronor och för ytterligare en hundralapp kan man hyra
någon av de sex roddbåtar som
föreningen placerat i sjöns södra
ände. Numera kan man boka båt

och köpa fiskekort via i-fiske,
något som de utländska gästerna
uppskattar.
- Många vill vara säkra på att ha
båten bokad när de kommer hit,
och nu går det ju utmärkt, säger
Sune.
I coronapandemins kölvatten
har fiskeföreningar på många
platser sett ett uppsving.
- Blir det fint väder så tror vi på
stort intresse för fisk i sommar,
säger Christian Mattsson. Han har
fiskat sedan barnsben och uppskattar både gemenskapen och
naturupplevelsen.
För Sune är det inte alltid de
stora fångsterna som är det viktigaste. Just idag kokar han kaffe
över elden och värmer bullar till
nygräddad status.
- Det är lugnet jag vill åt. Att
komma ut och tända en brasa vid
en sjö där det inte är så mycket
folk är verkligen att ladda batteEVA WIKLUND
rierna, säger han.

n Storfors Nykroppa

fiskevårdsförening
Medlemskap för ett helt år
gäller cirka 50 fiskevatten,
200 kr. Finns på ICA,
Badsta Camping och via
Christian Mattsson 073848 23 96.
n Lungsunds FVOF
Bengt Enghag
070-273 30 04.
n Ullvetterns FVOF
Erik Karlsson
070-342 92 90
n Lundsbergs FVOF
Lennart Lokind
070-658 95 69.
n Vilångens FVOF
Göte Melin
070-242 62 62.
n Alkvetterns
Fiskeförening
Kjell Karlsson
070-619 24 20

Veckofiskekort

För mete och spinnfiske
finns ett samlingskort
för större delen av
Bergslagskanalen för
200 kr. Köps på Pensionat
Lungsund, Badsta camping
samt av Lennart Johansson
tel 0730-83 39 43.

Fiskeklubbar

n Storfors Flugfiskeklubb
Storfors Flugfiskeklubb
har två egna tjärnar där
man sätter ut ädelfisk,
Abbortjärn och Bergtjärn.
Här har klubben
vindskydd och grillplatser.
Medlemsskap krävs.
Info tel 070-526 65 46
n Storfors
Sportfiskeklubb
Roland Byström
070 288 28 83.
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Köksdrömmar?
Vi hjälper
dig gärna!
Vi bygger massiva
träkök - men nu också
en enklare serie.
Välkommen in och se
våra nyheter!

Vi har öppen köksvisning varje onsdag i juli kl 10-14 i vårt stora visningshus med kök och möbler i två
våningar. Välkommen att titta, känna och fundera! Du kan också boka en annan tid för ditt besök.

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

SOMMARKLIPP

I STORFORS!
20k/st
PÅLÄGG

Coop. Välj mellan
flera sorter. 120 g.
Jfr-pris 166:66/kg.

3 FÖR

20k
WIENERBRÖD

Bonjour. 80 g. Jfr-pris 83:33/kg.

5 FÖR

15k/st 9k/st
BAGUETTE

Bonjour. 400 g.
Jfr-pris 37:50/kg.

LÄSK/VATTEN

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

Priserna gäller t.o.m. 16/8 2020

15k
MINIMUNKAR

La Loraine. 12-20 g.
Jfr-pris 150-250:-/kg.
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Öppen trädgård

Årets första öppna trädgård hölls redan i maj. Gunnel och Ulf Hallberg trivdes bland tulpanerna.

Öppen trädgård i Furuvik

Redan i slutet av maj slog
Trädgård Villa Furuvik upp
portarna till årets första
öppna trädgård.
Då kunde man se tulpaner i full blom och exempelvis primula, lunddocka,
kungsängslilja, fänrikshjärta och pion.
Just i år har makarna Kerstin
och Yngve Wålstedt fått jobba
hårt inför säsongen. De sena
frostnätterna har krävt arbete.
- Vi har täckt och täckt plantorna i trädgården, vissa nätter
med alla täcken och fleecefiltar
vi haft i huset, skrattar Kerstin,
som ställt klockan på fyra varje
kall natt för att vakta frosten.
Till den första visningen kom
det en lagom strid ström av besökare.
- Vi har varit här många år nu
och det är alltid lika inspirerande, säger Gunnel Hallberg, som
tillsammans med maken Ulf investerat i ett större växthus.
- Jag älskar verkligen alla annorlunda tulpaner som blommar just nu, säger Ulf.
I sommar finns ytterligare två
tillfällen att besöka den parkliknande trädgården.
Första tillfället är 28 juni
klockan 10-17 då Villa Furuvik
medverkar i Tusen trädgårdar.
Då blommar, förutom sommarblommor, rhododenderon, dag-

28 juni kl 10-17
(Tusen trädgårdar)
25 juli kl 12-17
Fri entré och fika på
glasverandan eller i
trädgården. Man får
gärna skänka en slant
till Världens barn.
Villa Furuvik har även
uthhyrning av enkla stugor.
Soppa till kvällsmat och
frukost kan bokas.
Info: www.villafuruvik.se,
073-081 02 72

Kring den magnifika villan har makarna Wålstedt skapat en vackerpark på 11 000 kvadratmeter. 
FOTO: Eva Wiklund

lilja, krollilja, brandlilja, pion,
bergvallmo och riddarsporrar.
Sommarens sista tillfälle är
25 juli klockan 12-17. Då bjuds
på högsommarblomning med
näckrosor, liljor, dahlior och
höstflox. Det är också skördetid
i grönsakslandet.
Villa Furuvik ingick i uppbyggnaden av Lundsbergs skola efter en brand 1906 då skolan
totalförstördes. Den byggdes av
skolans grundare William Olsson och villan har haft ytterligare ett par ägare innan makarna
Wålstedt köpte den 1988.
Familjen Wålstedt har bland
annat röjt sly, tagit ner en del
av de stora träden, lagt på 120
kubikmeter fin matjord och sått
gräs.
- Vi har försökt att bevara

den gamla trädgårdens karaktär, säger Kerstin, som har valt
många gammeldags växter i rabatterna. 
Förra året arrangerade makarna en öppen trädgård varje
månad för att besökarna skulle
kunna följa årstidernas växling.
- Det blev väldigt uppskattat. Många vill komma tillbaka
flera gånger under en säsong,
säger Kerstin.
Man följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och
erbjuder gott om plats på 11000
kvadratmeter. Besökarna får en
karta att följa så att de säkert
hittar trädkojan, tropiska hörnan, växthuset, udden, promenadstigen och allt det andra. Efter avslutad tur bjuder Kerstin
på fika utomhus.
EVA WIKLUND
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Pensionat Lungsund
& Camping

Välkommen till Pensionat Lungsund och Camping
i sommar! På anläggningen finns camping, stugor
och rum, badplats, äventyrsgolf, gästhamn, boulebana
och glasskiosk. Vi hyr ut båtar, kanoter och cyklar.
I närheten finns även golfbana, Bjurbäckens slussar,
bastuflotte och flera fina vandringsleder.
Vi har också catering med buffér och smörgåstårtor.
Vi ser fram emot ditt besök!
Information:
www.pensionatlungsund.se
Tel 072-238 43 00.
Du kan även följa oss på
facebook.

•

TREVLIG

Bjurbäckens Slusscafé
Välkommen hit och njut av den vackra miljön
omkring slussområdet! Slusscafeet är öppet dagligen
i den gamla slussvaktarstugan och där hittar ni även
det lilla Kanalmuseet. Här serveras räksmörgåsar,
baguetter, våfflor, hembakade bullar och glass från
Sia-glass. Hyr roddbåt eller kanot för en tur på egen
hand.
• Slussarna är öppna för båttrafik fram till 6 sept.
Slussning efter överenskommelse med slussvakt,
kl 9–18 dagligen. Tel 073-957 39 75.
• Slusscafeet och Slussvaktarstugan håller öppet
dagligen kl 11–18 under juni–augusti.
• Ställplats för husbilar 195 kr/dygn inkl el.
• Fiskekort, vandringsleder, grillplats och hamn
Öppet: Kl 11-18 varje dag under juni- augusti.
Information: www.kanalcafe.se, tel 073-592 85 34

SOMMAR!

•

För öppettider under
sommaren ring oss på
tel 0550-615 45.
Välkommen!

ERBJUDANDEN
HITTAR NI PÅ

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

Bryggfika väntar i Stockviken
I Södra Stockviken finns
en lite undanskymd sommarpärla.
Här tillverkar Louise
Bergström chokladpraliner och annat gott under
vintersäsongen.
Sommartid öppnar hon för
enkel kaffeservering med hembakat, pajer, smörgåsar och
glass i en stor trädgård samt på
två bryggor. Hit kan man komma både båtvägen och landvägen. Mellan 2 juli och 2 augusti
håller hon öppet torsdag-söndag
klockan 14-18.
- Jag fick ett otroligt gensvar
när jag smög igång verksamheten för ett par år sedan, säger Louise som även erbjuder
hjärngympa med frågesport och
bryggfika med spöfiske.
- Man måste boka och ta med
eget spö, men det är populärt,
säger hon.
EVA WIKLUND
Adress: Södra Stockviken 20.
Infart från riksväg 26, en mil söder
om Storfors.
Information 070-549 03 04,
webb: lbsmorgasnissechoklad.se.

EVA WIKLUND

Villa Furuvik, Lundsberg
Uthyrning av rum och
stugor i lantlig miljö
Info: 0730-81 02 72
Stuga vid
Lerviksängens gård
Info: 0550-611 43,
073-720 57 69
Morgontorpet i Släbråten
Info: 070-516 08 78
Hus vid sjön Ullvettern
Info: eva.ingemar.widell@
telia.com

Två bryggor finns också att använda för fika.

Pensionat Lungsund
och camping
Pensionat, camping,
stugor
Info: 072-238 43 00
Badsta Camping
Campingplats och stugor
Info: 070-683 43 33
Stuga i Släbråten
Info: 070-516 08 78
Bo på lantgård i
Lungsund
Info: 0550-700 26,
0730-565 630

I trädgården är det gott om utrymme och glest mellan sittplatserna.

Gör en utflykt till gruvfältet
Om en utflykt ”utsocknes”
lockar någon dag så är
Högbergsfältet ett både
fint och intressant ställe
att besöka.
Området är ett naturreservat
och ligger drygt en mil utanför
Filipstad. Här finns gamla gruvhål, en artrik flora, klockstapel,
fin utsikt från Högberget och
flera grillplatser. Barnen i sällskapet gillar säkert också de
frigående fåren som är mycket
nyfikna.
Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess rika kulturhistoriska bakgrund och natursköna
naturområden. En spännande
upplevelse är att gå in i Tilas
Stoll, en horisontell gruvgång.
Inom området finns cirka 15
gruvhål och här finns en minnessten över Värmlands första
organiserade gruvstrejk 1869.

Övernatta

Bergsmansgårdens
Gästhus
Lägenheter för
självhushåll
Asphyttan
Info: 0590-159 00

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

Efter en ganska lång, låg och kall tunnel kommer man ut i Tilas Stoll.

FOTO: Eva Wiklund

Badsta Camping hyr
ut en liten aluminiumbåt
med 2,5 hk motor samt
kanoter.
Tel 070-683 43 33.
Slusscaféet hyr ut
roddbåt och kanoter.
Tel 073-592 85 34.

Nyfikna får.

Vacker natur.

Pensionat Lungsund
hyr ut ett par små båtar
med 4hk motor/ elmotor
samt kanoter och även
cyklar. Tel 072-238 43 00
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Leden följer järnets väg
på sjöar, åar och kanaler
I Östra Värmland fanns stora järnmalmsgruvor
kring Filipstad, stora skogar och strömmande
vatten – tre avgörande förutsättningar för
att utveckla en järnindustri. Här upptäcktes
malmfyndigheterna på 1300-talet, men
det blev Gustav Vasa som mer än 200
år senare insåg Bergslagens strategiska
betydelse och förnyade bergsbruket. Han
byggde hammarsmedjor och masugnar för
att bergsmännen skulle kunna producera
tackjärn och han lät uppföra kronoägda
järnbruk för stångjärnssmidet dit tackjärnen
levererades. Bruksamhället föddes, exporten
av stångjärn lade grunden till det moderna
Sverige och fram till 1800-talet var Sverige
under långa perioder en av världens främsta
järnproducenter.

Grillplats vid Hållsjön.

Redan 1545 hade den första värmländska
hammaren byggts i Asphyttan som
då blev industriellt centrum för hela
Östra Värmland. Brukets blomstringstid
upphörde knappt 30 år senare och största
bruket i området kom senare att bli
Bjurbäcken. Där växte det från början av
1600-talet fram ett litet industrisamhälle
järnhytta, stångjärnshammare och en
manufaktursmedja. Under en tidsperiod var
närmare 100 små stångjärnsbruk aktiva i
Värmland.
Bjurbäcken är startplats för Järnsjöleden
som till stor del följer järnets väg på vattnet
ner mot Hytte. Transporterna av tack- och
stångjärn utfördes med vagnar eller slädar
dragna av hästar eller oxar och man använde
också sjötransporter när det var möjligt.
De många omlastningarna var dock så
tidsödande och krävande att en transport
från Filipstad till Kristinehamn kunde ta
flera månader. Till en början var Hytte, där
Järnsjöleden slutar, en central plats. Hit kom
järn från olika värmländska bruk, antingen
med pråmar eller landvägen. Järnet lastades
om, vägdes och mättes, för att sedan fraktas
vidare till Kristinehamn för export över
Vänern.
Från 1643 blev istället Sjöändan i slutet av
Bergsjön en naturlig på- och avlastningsplats
eftersom Kroppa Kronobruk då grävt ut
Norsbäcks kanal så att järnet kunde forslas
sjövägen ända ner dit.
Drygt 200 år senare, 1850, förändrades
transporterna igen. Då stod den hästdragna
järnvägen från Sjöändan till Kristinehamn
klar. Pråmarna försågs med räls på vilken
vagnarna kunde köras upp för att minska
omlastningarna.
För att underlätta transporterna ytterligare
mellan Filipstads Bergslag och Kristinehamn
jobbade bruksägarna i Filipstad i många
år för en kanal med slussar förbi forsarna
vid Asphyttan och Bjurbäcken. 1857 stod
den klar, grävd av kanalbolaget som bildats
tio år tidigare. Sjötransport blev nu möjlig
hela vägen från Filipstad till Sjöändans
lastageplats i Bergsjön och under ”glansåret”
1872 passerades kanalen av hela 1 369
ångbåtar och 3 243 pråmar.

Utsikt från Kummelhöjden.

Över Lungälvsmossen löper närmare

Järnsjöleden ska bli
Under 2019 byggdes sista etappen på Järnsjöleden och under
2020 har den finslipats och fått ny
sträckning på vissa delar.
Lördag den 4 juli invigs leden
och då ska också alla informationsskyltar finnas på plats.
Järnsjöleden följer järnets väg på vattnet och en stor del av leden går sjönära
eller med utsikt över de olika sjöarna.
Sjösystemet mellan Karlskoga, Storfors och Filipstad binds samman av åar,
grävda kanaler och slussar.
Det var i mitten av 1800-talet som slussarna och kanalerna byggdes i Asphyttan,
Bjurbäcken och Källsfallet med en sammanlagd lyfthöjd på 16 meter. Kanalerna
grävdes för hand och hela syftet var att
underlätta transporten av järnmalm.
Järnsjöleden, som byggdes med hjälp
av så kallat LONA-bidrag från Naturvårdsverket, startar vid Bjurbäckens slussar och löper ner till Hytte och Nässundet. Planen är nu att leden ska certifieras
som en av alla fina Värmlandsleder.
Första delen av leden går över unika
och naturskyddade Lungälvsmossen där
närmare två kilometer spång ger chans
att uppleva mossen på nära håll. Här pas-
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seras små gölar och ett par tjärnar innan
du kommer fram till den 17 meter långa
bron över vindlande Lungälven.
Efter en liten pulshöjande sträcka upp
på Ballerudshöjden löper leden sedan
längs sjön Storlungen fram till Lungsund.
Här finns rastplats och chans till ett
dopp i sjökanten om du inte hellre väntar
till den fina badplatsen i Lungsund.
Den som väljer att sova över i Lungsund kan också boka bastuflotten som
ligger en bit ut i sjön Öjevettern. Transport kan ordnas via Pensionat Lungsund
som hyr ut både stugor, rum och båtar
med snurra.
Efter Lungsund löper leden genom
skogsmark ner till Hållsjön där en fin
rast- och grillplats väntar.
I änden av sjön kan man se Lundsbergs
skola på långt håll. Där har några av Sveriges prinsar studerat och besökare som

Liten rastplats vid en göl på Lungsälvsmossen.

två kilometer träspång 

FOTO: Eva Wiklund

Fin trollskog på leden öster om golfbanan.

ny Värmlandsled
Invigning lörd 4 juli
Järnsjöleden byggdes under 201720120 med hjälp av ett sk LONAbidrag på 435 000 kronor från
naturvårdsverket. Storfors kommun
satsade en lika stor summa.
Invigning: Lördag den 4 juli kl
10-14 sker invigning genom att vi
bjuder in till vandring på hela leden.
På flera ställen kommer vi att ha
vätskekontroller och även bjuda på
enklare förtäring. Alla som vandrar
minst halva leden (14 km) deltar i
utlottning av en timmes fotografering/
filmning med drönare av 360Vision.
Filma din vandringstur, ditt hus, en
jubilar eller något annat. Bandet
klipps vid Bjurbäckens slussar kl 14.
Information: Folkhälsosamordnare
Kicki Karlsson 0550-651 21.

vill göra en avstickare i Lundsberg
får gärna njuta av den fina naturen
runt skolan.
Vandringen fortsätter upp på Rävhöjden där du går ovanför en klippbrant som är en nyckelbiotop med
150-årig skog.
Leden går vidare ner mot Furuvik där Villa Furuvik ligger

idylliskt på en egen udde, mitt i
11 000 kvadratmeter trädgård. Här
finns ett par stugor som hyrs ut till
vandrare. Från Lundsberg går leden
vidare genom skogen förbi golfklubben där man kan göra en avstickare
för enkelt fika dagtid.
En ny stig är dragen från leden ner
till golfbanan klubbhus där det också
finns toalett och chans att fylla vattenflaskan.
Efter golfbanan väntar gammelskog innan små stigar och grusvägar
tar dig upp på Kummelhöjden med
bedövande utsikt över sjön Matlången.
På höjden finns ett par fina utkiksplatser där du kan slå dig ner på en
bänk och äta din matsäck och strax
nedanför höjden finns också en bänk
ute på en vacker udde.
Efter udden går leden längs Matlången och sedan intill Hyttsjön fram
till Hytte, där det även är nära till en
liten badplats.
Den som vill kan fortsätta drygt
två mil på Järnleden och nå Kristinehamn vid Vänern.
EVA WIKLUND

En jättesten på Rävhöjden.
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Utsikt över Matlången från Kummelhöjden, där det finns bänkar på ett par platser.

Järnsjöleden - två dagar med övernattning

Hållsjön runt

En tur som förslagsvis börjar vid Lundsbergs skola.
Därifrån följer du den vackra vägen genom skolområdet
och går sedan på grusvägar fram till ruinen av Ackärrs
gamla stångjärnssmedja från 1788. Här är det lämpligt
att ta en paus vid den porlande dämningen. Vandringen
fortsätter på grusvägar upp till Lungsund där du viker
av på Järnsjöleden och går ner mot Hållsjön där det
finns en fin grillplats. Här kan du också ta ett dopp
från klipporna. Leden fortsätter genom skogen ner till
Furuvik där du går en bit längs en grusväg innan du
viker av ner mot Café Strömstaren och passerar över
bron mot skolområdet.
OBS! Endast Järnsjöleden är markerad.
Sträcka: Cirka 10 km
Tidsåtgång: Cirka 4 timmar inkl rast
Vik av på
Järnsjöleden

1

Hela Järnsjöleden är drygt 28 kilometer.
Lämplig startpunkt är Bjurbäckens slussar där det
finns parkering. Efter en liten bit på grusväg når du
unika Lungälvsmossen där du tar dig över på en
Bjurtvå kilometer lång spång. Efter mossen kommer en
Bäcken
liten stigning innan du går ner mot Storlungen och
följer stranden. Här finns en rastplats och TC. Efter
vandringen i sjökanten väntar cirka 1500 meter
mindre grusväg med fin utsikt över sjön. Framme i
Lungsund kan du göra en avstickare till badplats och
camping, där det även finns WC och kiosk. Här kan du
sova över i stuga eller hotellrum.
Men du kan också fortsätta till Furuvik där det finns
två små stugor samt en del av ett hus att hyra.
Lätt kvällsmåltid och enkel frukost kan
Lungälvsmossen
beställas och boende har tillgång
till den fantastiska trädgården,
badbrygga och kanot.
Efter en tyst och lugn
natt i stuga eller rum
väntar södra delen av
leden med fin gammelskog
och hissnade utsikt från
Sjöstugan
Kummelhöjden där det finns
vid
Lungsund
några vackra rastplatser
Furuvik
på berget eller på udden
nedanför. Leden fortsätter
längs Hyttsjön, där det också finns ett lämpligt
fikaställe, innan den viker av in i skogen igen.
Efter några hundra meter på grusväg passerar
du en nybyggd bro och går de sista tre
kilometrarna genom skogen ner mot södra Hytte.
Sträcka: 28 km
Information om boende:
Pensionat och Camping Lungsund
pensionatlungsund.se
072-238 43 00
Fikaplats
Stugor i Furuvik, villafuruvik.se
vid Hyttsjön
073-081 02 72
Rum med kök i Furuvik 073-639 72 75

2

Ackkärr

Rastplats vid
Hållsjön

Lundsbergs
skolområde
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FOTO: Michael Johansson/360factory.com

Tredagars rundtur med övernattning

Lårhöjden runt
Lårhöjdsleden runt är cirka 13 kilometer,
och väljer du en extra sväng ner till Hättsjön
blir det ytterligare någon kilometer. Leden
startar vid Badsta Camping där det också
finns ett litet café och en glasskiosk.
Lämplig parkering finns vid badplatsen strax
nedanför campingen.
Första biten går uppför mot stugan i cirka
fyra kilometer, en mosse passeras.
Stugan är alltid öppen och sköts av
Föreningen Storfors Skidor. Rastplatsen
vid St Hättsjön är väl värd en omväg.
Följ Åsjöleden ner till sjön efter stugan
och anslut sedan till Lårhöjdsleden via
grusvägen igen. På tillbakavägen går leden
genom skog och över mossar. Vid Badsta
finns möjlighet till ett dopp vid badplatsen
och kanske en glass på caféverandan?
Sträcka: 13-14 km
Rastplats
vid Stora
Hättsjön

Är du sugen på en längre rundvandring med
övernattningar så är Bjurbäckens slussar den
perfekta startplatsen. Första etappen går längs
kanalbanken, förbi Rövarkulorna och upp till
en grillplats, över Bockafallshöjden och förbi
Jordkullens badplats. Övernattning i stuga på
Badsta Camping där det finns badplats. Om du
inte vill laga egen mat kan du beställa utkörning
från någon av restaurangerna i Storfors. Etapp
två går längs cykelleden från Badsta, genom
samhället och över Masmästarmossen fram
till Lungsund. Där finns övernattning i stuga
eller rum, äventyrsgolf, badplats, café och
glasskiosk. Du kan också hyra båt och
boka bastuflotten.
Den som vill gå längre gör en avstickare
på fyra kilometer ner till Furuvik där
man också kan sova i stuga eller rum.
Sista etappen går från Lungsund
till Bjurbäcken längs Järnsjöleden
över unika Lungälvsmossen.

Sträckor:
Etapp 1: 14 km
Etapp 2: 8 km (+ ev 4 km)
Etapp 3: 9 ,5 km (+ ev 4 km)
Information: Badsta Camping 070-683 43 33
Pensionat Lungsund & camping 072-238 43 00
Bjurbäckens Slusscafé 073-592 85 34

1

Milsvid utsikt
från Bockafallshöjden
Rövarkulorna

Bjurbäckens
slussar

2

FOTO: Sari Sulkala

Start & mål vid
Badsta Camping

Lårhöjdsstugan

Stugor vid Badsta
Camping

Lungsunds
Pensionat
& camping

3
Mot Furuvik

I frêske lufta nr 3 l 2020 Sommartidning för Storfors kommun 19

n

r
Jä

n
de
le

sjö

WC

Lungsund

den
ästarle
Masm lled
e
k
y
c

Rövarleden fortsätter till Silvergruvorna i Nykroppa. Därifrån
kan man fortsätta på Silverleden.

Där Järnsjöleden slutar i Hytte kan man
fortsätta på Järnleden ända ner till
Kristinehamn.

Avstånd
Hela Järnsjöleden 28 km
Bjurbäcken - Lungsund 9,5 km
Lungsund - Lundsberg 4,5 km
Lundsberg - Klennoret 7,5 km
Klenoret - Hytte 3,5 km
Hytte - ledens slut 3 km
Bjurbäcken - Badsta Camping 14 km
Badsta Camping - Lårhöjdsstugan 4 km
Lårhöjdsleden runt 13 km
Lungsund - Badsta Camping 8 km
Lårhöjden - Alkvettern 23 km

Bra startplatser för Järnsjöleden
Bjurbäckens slussar
Lungsund vid badplatsen
Furuvik
Golfbanan (anslutande stig finns)
Klennoret
Hytte

WC

leden

Järnsjö

Järnsjö

n

de

le
rn
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leden

Åsjöleden fortsätter till
Lunnedets camping. Därifrån finns
en vandringsled till Karlskoga.

Skiss över
leder i
Storfors

HORNKULLENS
SILVERGRUVOR

Vandringsleder
Vägar

PRÄSTBÄCKEN

ASPHYTTANS
SLUSS
Rövarkulorna

Östersjön

Rövarleden

BJURBÄCKENS
SLUSSAR

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

TC

Bjurbäckens
bruksområde

Hättälvens
utlopp

Rövarleden
Bockafallshöjden

Lungälvsmossen

Rv 26

Mögsjön

Lårhöjdsleden

Järnsjöleden

Stora
Hättsjön

Storlungen

BADSTA CAMPING

STORFORS

Åsjöleden
Cykel - och vandringsled

Rönningen
IP
Storfors
motorbana

LUNGSUND
Bastuflotte

Hållsjön

Åsjön
Hembygdsgård

Öjevettern

FURUVIK
LUNDSBERGS
SKOLA

Lundsbergs
golfbana

237

Ullvettern
Järnsjöleden

Åsjöleden

Information

Badsta Camping
070-683 43 33
Bjurbäckens Slusscafé
073-592 85 34
Pensionat Lungsund och
Camping 072-238 43 00
Stugor vid Villa Furuvik
073-081 02 72
Rum med kök i Furuvik
073-639 72 75
Bergsmansgårdens
Gästhus, Asphyttan
0590-159 00
Prästbäcksrasta
0590 - 413 88
Lunnedets Camping
0586-150 82

Rv 26

KYRKSTEN

Hyttsjön
LUNNEDET
NÄSSUNDET

Från Hytte (Nässundet)
löper Järnleden söderut
till Kristinehamn.
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Från Lunnedet går vandringsled in till Karlskoga

Vandringsledaren
som längtade hem
Efter 30 år i Stockholm
packade Karin Stenberg
väskorna och flyttade
”hem” till Furuvik igen.
- Jag hade längtat hem
för att komma närmare
familjen och naturen i
många år. Jag är ju ingen
stadsmänniska, säger
hon.
Kvar i Stockholm är de
vuxna barnen, men Karin har
fått sällskap både i huset och
på vandringar i trakten av Peter Niklasson.
- Vi var båda skilda och
blev ett par för ett och ett
halvt år sedan,. Det visade
sig snabbt att vi delar många
drömmar, inte minst de som
har med naturen att göra, säger Karin.
Peter är GIS-ingenjör och
jobbar i Lysekil, så för hans
del är det veckopendling som
gäller.
- Det känns väldigt skönt
att landa här i Furuvik och jag
har ett flexibelt arbete, men
på sikt ska jag försöka att hitta något här, säger han.
Karin driver egna företaget
Healthy Habits med massage,
akupunktur och laserbehand-

lingar.
Fritiden tillbringar båda
helst i naturen och redan i
Stockholm deltog Karin i
Friluftsfrämjandets olika
aktiviteter.
- Det blev naturligt att
jag hörde mig för när jag
kom hit, och då visade det
sig att de inte hade några
vandringledare, säger hon.
Idag är både hon och Peter utbildade ledare inom
Friluftsfrämjandet och de
har hunnit hålla i några vandringar.
- För mig är det ett sätt att
koppla av. Vi går gärna
ganska långt och då hinner
man släppa alla tankar på vardagen, säger Peter, som trivs i
naturen kring Storfors. Eftersom Storfors inte har någon
lokalavdelning leder paret
turer åt Kristinehamnsavdelningen. Men de håller ofta till
i trakterna av Storfors.
- Vi har rekat de flesta leder och Järnsjöleden är både
omväxlande och naturskön,
säger han.
För Karin har naturen varit viktig hela livet.
- Jag har alltid haft natu-

ren som min doktor, som en
stämgaffel för att stämma
kroppen, skrattar hon, och
berättar att hon ofta satt på en
sten och funderade om tillvaron var stressig eller jobbig. I
naturen blev det svåra oftast
lättare.
I dag vill hon hjälpa fler att
hitta balans i tillvaron, dels
som vandringsledare men
också via företaget där hon
arrangerar friskvårdsvandringar med ”skogsbad” och
mindfulness. Hon kommer
också att arrangera Qi Gong
i föräldrarnas vackra trädgård

En av Karin och Peters ledarledda turer gick längs Rövarleden över Bockafallshöjden.

vid Villa Furuvik,
som ligger strax
intill hennes eget
hus (läs mer på sid
28) .
- Vi har också köpt
kajaker, kanske kan det
även bli kajakgrupper på
sikt, säger Karin, som också
hyr ut halva huset via Airbnb.
- Det är perfekt för familjer
eller vandringsgrupper. Mina
föräldrar hyr ju också ut ett
par stugor i trädgården, säger
EVA WIKLUND
hon.

Gå på tur
Ledarledda vandringar:
Facebookgruppen ”Vandra
med Friluftsfrämjandet i
Kristinehamn”.
Friskvårdsvandringar,
övernattning & Qi Gong:
www.healthyhabits.nu,
tel 073-639 72 75

FOTO: Peter Niklasson
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TE:s

Vänd dig
med förtroende till
AL LT JÄ N ST
mig när det
gäller; Följ oss gärna på
trädgårdsarbeten,
Facebookröjning
under
trädfällning,
jordfräsning
Storfors
Spån &
med mera!Foder

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

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

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

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

Funderat på att starta eget?
Ligger du i startgroparna?
Du kan få kostnadsfri hjälp och rådgivning från Nyföretagarcentrum i Storfors!
Rådgivare Börje Andersson guidar dig
förbi fallgroparna och hjälper till med
affärsplanen. Boka en personlig träff.
Kontakt: 0708- 89 87 68.

STORFORS

J&M Fönster

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

Grill!
g
n
o
s
ä
s
Tack alla fina kunder för
det här året! Och ett
stort tackoch
tillförFredrik
och
Allt för grillningen
utflykten
Laura
som
tagit
hand
om
hittar ni hos oss.
kunderna!
Välkomna önskar Magnus med personal!
Marie, apotekschef

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.
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Öppet alla dagar 9-20
Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

Ny paviljong blev en fin oas
I strålande försommarsol invigdes den nya paviljongen vid Bjurtjärns
kyrka i slutet av maj.
När den gamla barnmorskeoch kyrkvaktmästarbostaden
vid kyrkan revs för några år
sedan började man fundera
på man skulle göra med det
källarvalv av zinnersten som
fanns under huset. Sockenrådet beslutade att bygga en
paviljong över valvet efter
en förslagsskiss som Birgitta
Westholm lämnat in.
Kerstin Alexandersson som
själv är född och uppvuxen
i huset som då var barnmorskebostad, berättade livfullt
om husets historia. Anders
Nordell tackade och delade
ut presenter till de som varit

Nu är paviljongen vid Bjurtjärns kyrka invigd. 

huvudpersonerna i byggandet
av paviljongen.
När det blågula bandet var
klippt och paviljongen formellt invigd serverades det
snittar och kakor till de cirka
45 personer som var på plats

FOTO: Kristina Elmström

för att se invigningen.
- Det var riktigt roligt att
bygga paviljongen, säger
Håkan Larsson, som tillsammans med Janne i Lövbacka,
Jan-Olov Karlsson snickrat
ihop den. Det fanns ingen rit-

Platser för ett dopp

ning, så det blev att tillsammans fundera ut hur den skulle byggas utifrån ”spindeln” i
taket som styr konstruktionen
av den åttkantiga byggnaden.
Hans Skeppstedt fick sedan
i uppgift att tillverka vindflöjeln på taket för att efterlikna
den som finns på det befintliga åttkantiga gravkoret som
byggdes på 1700-talet åt familjen Linroth.
- Jag hoppas att paviljongen
ska användas flitigt av Bjurtjärnsbor, kyrkobesökare och
andra förbipasserande. Den
blir en liten oas och där kan
man sitta med medhavd fika
eller bara sitta i lugn och ro
en stund, säger Birgitta Westholm.
KRISTINA ELMSTRÖM
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Sandstränder, klippor eller en bubblande älvmynning.
I Storfors finns många möjligheter till bad.

Jordkullen
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Kungsskogen

Jordkullen.

Hättälven.
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Kyrksten.

1. Badsta Camping
Vid Badsta Camping finns
fin sandstrand med bryggor.
Servering, kiosk, toalett och
kanotuthyrning.
2. Kyrksten
Sväng av från väg 237 och
sedan ganska snart ner
till vänster. Badplats i sjön
Alkvettern med bryggor och
sandstrand, grus och småsten.
Här finns toalett.

Badsta Camping.

3. Lungsundet
Mycket fint bad från bryggor och
från stranden. Gräsyta ovanför
sandstranden, liten lekplats.
Sandbotten. Toaletter, servering,
äventyrsgolf, camping och
pensionat.
4. Kungsskogen
En liten badvik i Lilla Älgsjön.
Sandbotten. Fint mete.
Detta är ingen kommunal
badplats och här finns ingen
toalett.

5. Hättälven
Detta är ingen kommunal
badplats, men där Hättälven
rinner in i Östersjön finns
släta klippor och sandbotten.
Fint bryggdäck. I själva älven
kan man bada ”bubbelpool”
i de släta håligheterna vid
älvmynningen. Väldigt få
p-platser. Ingen toalett.

7. Jordkullen
Badplats med sandstrand någon
kilometer norr om Storfors
Centrum. Sväng höger från
26:an om du kommer från
Storfors. Fortsätt ca en kilometer
längs grusvägen och håll utkik
efter en liten blå skylt som pekar
ner åt höger. Inte en kommunal
badplats. Toalett saknas.

6. Asphyttan
Liten sandstrand vid Asphyttans
sluss. Tillhör Filipstads kommun.

8. Hytte
Liten badplats nära Nässundet.
Ingen toalett.
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Funderar du på
att sälja ditt hus?
Just nu vill många köpa
i ditt område och
jag hjälper dig gärna!

Mikaela Walek gillar banan som hon testar
för första gången.

Sekreterare Rikard Ens
Rodéhn och Thomas An

Många motorentusiaster hade slutit upp till onsdagsåkningen. 

Hej!

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

Fastighetsbyrån i Storfors/Filipstad
Tel 0590 - 149 00
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Unga på två hjul
Motorljudet hörs på
långt avstånd och på
nära håll syns att Storfors motorbana har fått
nytt liv.
- Vi har satsat på en
aktivitetsbana där man
kan träna med cross,
enduro och Atw, säger
Olle Rodéhn.
Till vardags är han kultur- och fritidschef i Storfors
kommun, och väldigt glad
för att Motorklubben satsar
framåt. Men just ikväll är
han crossförare helt och hållet, liksom övriga 15-talet
förare.
- Det här är en fantastisk
sport. Den kräver att man
använder hela kroppen och
det är väldigt skönt. Dessutom är det grymt vilsamt att
lämna allt annat utanför och
bara fokusera på körningen,
säger han.
Thomas Andersson, en an-

nan entusiast bakom nystarten, håller med. Det går helt
enkelt inte att tänka på något
annat när man kör cross eller
enduro.
- Man hamnar i en bubbla.
Man måste vara med i körningen hela tiden och dessutom är det en adrenalinkick,
säger han.
Varje onsdag klockan 1620 och varje lördag klockan
11-16 kommer klubben att
hålla öppet för träning på
aktivitetsbanan som passar
både för ungdomar och för
seniorer.
Blir trycket högt kommer
man att turas om så att de
som är nybörjare får egna
tider.
- De ska ju inte behöva
kännas sig stressade, säger
Thomas.
Banan är en kilometer lång
och klubben har fått hjälp av
Jordkullen med maskiner

ström, Olle
ndersson.

Klara Andersson har tagit över storasysterns fyrhjuling.

Anton Cederberg i full fart på aktivitetsspåret.

FOTO: Eva Wiklund

Banan är en kilometer lång.

ger Storfors motorbana nytt liv
Motorbanan aktivitetsspår
All åkning sker på egen risk. Skydd är obligatoriskt (hjälm, ryggskydd,
knäskydd, stövlar).
Dagar för åkning: Onsdagar kl 16-20 och lördagar kl 11-16.
En vuxen medlem måste alltid närvara vid körning.
Ingen åkning sker ensam. Kostnad: 50 kr per åktillfälle, gäller för
icke medlemmar, swisha till: 123 495 6603 märk betalningen med
”åkavgift”. Medlemmar betalar ingen åkavgift.
Kontaktperson: Thomas Andersson 076-322 33 23
Bli gärna medlem i Storfors Motorklubb!
Kostnad för medlemskap: Senior: 400 kr, junior: 200 kr, familj: 500
kr. Swisha till 123 495 6603, märk betalningen med personnummer.

som har breddat, dränerat och
grävt fram en gammal bana
som hade växt igen.
- Vi är verkligen tacksamma
för den hjälpen. Det tog flera
dagar att gräva en riktigt bra
bana, säger Olle Rodéhn, som
idag kört 30 varv på det som
han beskriver som en tekniskt
lättkörd bana.
Strax intill ligger den gamla
gocartbanan som fortfarande
har asfalt som går bra att köra

fyrhjuling på. Här ska det också röjas och piffas upp.
- Asfaltbanan är perfekt för
barn och unga som vill köra
fyrhjuling, säger han.
För att få använda aktivitetsbanan ska man vara med i
klubben eller följa med någon
som är medlem. Två nytillkomna ungdomar är bröderna
Anton och Alvin Cederberg
som köpte crosscyklar för bara
ett par veckor sedan.

- Pappa har kört tidigare,
men vi har precis börjat. Det
är jättekul att det finns en bana,
säger Anton.
En förhoppning är att klubben ska kunna satsa mer på
ungdomsverksamhet genom
att öppna för dem som kör på
två hjul. Mikaela Walek är en
av dem som testar banan för
första gången. Hon har kört i
två år, men brukar oftast träna
i Degerfors. Pappa Jimmy Serigstad berättar att fler i familjen kör motorcross och att han
själv varit aktiv tidigare.
- Den här banan är riktigt
fin utan stora stenar och så. Vi
kommer nog att träna mycket
mer här nu och så får vi hjälpas
åt att hålla banan i skick. Det
kan nog hända att jag får för
mig att köpa en maskin igen,
säger han, och betraktar Mikaela som tar varv efter varv på
banan.
Klubbens sekreterare Rikard

Engström kör inte cross själv,
men finns med på banan.
- Det känns jättekul att det
händer något här nere. Genom
det här kan vi föryngra klubben, man kan ju börja köra
redan som 6-7-åring, säger
Rickard. Han berättar också
att klubben ska ställa i ordning
folkracebanan så att även de
bilburna ska kunna träna under
sommaren.
- Vi kommer att köra på
samma tider och växla mellan
olika grupper. Kanske kan vi
också öppna i klubbhuset så att
man kan köpa fika, säger han.
På grund av coronapandemin är sommarens tävlingar
inställda, men träningsdagarna
kommer att fortsätta hela sommaren och långt in på hösten.
- Det känns väldigt roligt att
se all den här aktiviteten, säger
Rickard, som lovar att alla nya
medlemmar ska bli väl omhändertagna. 
EVA WIKLUND
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Fika & mat
n Pensionat Lungsund och

22
juni

camping. Glasskiosk, café,
äventyrsgolf, badplats och
gästbrygga. Öppet alla dagar.
Tel 072-238 43 00.

n Lundsbergs golfklubb

2
juli

har ett enkelt café med
självservering och fantastisk
utsikt.

n Slusscaféet i Bjurbäcken har

Minfulness i Furuvik
Testa Qigong
Kvällarna kan vara sagolika i
trädgård Villa Furuvik, Lundsberg,
när solen står lågt över Hållsjön
och skuggorna blir långa. Karin
Stenberg på Healthy Habits
välkomnar dig till denna fina
utomhusmiljö på en introduktion
i Qigong (teori och praktik). Det

är enkla och rofyllda rörelser som
alla klarar av. Naturligtvis håller vi
avstånd. Kläder efter väder.
Datum (välj ett tillfälle):
Måndag 22/6 och torsdag 2/7
kl 19.00 - cirka 20.00
Kostnad: 100 kr
Det finns möjlighet att dröja sig

Hyr ditt

tält, stormkök & liggunderlag
Kanske vill du ge dig ut på vandring
eller paddling denna sommar när allt
inte är som vanligt? Naturen lockar,
men utrustningen saknas?
Badsta Camping hyr ut det mesta för
en trivssam tur i naturen.
Tremannatält, stormkök och
liggunderlag finns att boka.
Du kan också få tips på trivsamma
lägerplatser, vindskydd eller
grillplatser.
Tel 070-683 43 33.

Öppen

Tennisbana
Nu har en av tennisbanorna på Rönningens
Idrottsplats fått nytt liv.
- Vi har plockat bort den gamla beläggningen och
målat nya linjer på asfalten som går fint att spela
på, säger kultur- och fritidschef Olle Rodéhn. Till sin
hjälp har han bland annat haft Jukka Määenpää, tf
driftchef för tekniska avdelningen.
Det finns inget bokningssytem utan banan kan helt
enkelt användas när den är ledig.
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öppet alla dagar kl 11-18 under
juni till och med augusti. Kanot
och roddbåt kan hyras. Ställplats
för husbil. Tel 073-592 85 34.

n Kulturcaféet i Kulturhuset,

Centrumplan 1. Öppet måndag
10-18, tisd 12-16, onsd 12-16,
torsd 12-18 och fred 12-14.
OBS! Stängt veckorna 28-31.

kvar i den vackra trädgården
efter qigongen.
Om intresset blir stort kan en
sommarkurs arrangeras efter
prova-på-tillfällena.
Boka plats på tel 073-639 72 75.
Mer information:
www.healthyhabits.nu

n Nässundets Station

Öppet pop-up-café sista tisdagen
i varje månad kl 18-21.

n Badsta Camping

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

n Smörgårsnisse Choklad

och annat Gott
Södra Stockviken 20, en mil söder
om Storfors.
Öppet torsd-sönd 2/7-2/8
kl 14-18. Tel 070-549 03 04.

n Storfors Taverna

Stationsgatan 74. Öppet måndfred kl 11-22, lörd-sönd kl 12-22.
Tel 0550-622 43.

n Pizzeria Folkets Hus

Centrumplan 1. Öppet månd-torsd
11-22, fred 11-23, lörd 12-23,
sönd 12-22. Tel 0550-60 006.

Sommarloppisar
Jobbcentrums Second
Handbutik, Parkgatan 14 i
Storfors, har öppet tisdag kl
12.45-15.30, onsdag kl 10-12,
torsdag kl 12.45-15.30.
Pingstkyrkans second
handbutik, Rörverksgatan 6
i Storfors har öppet onsdag,
torsdag och fredag kl 13-17
samt lördag kl 12-15.
Information: 073-52 09 745.
Handelsboden i Bjurtjärn (nära
Bjurtjärns Gård). Öppet skiftande
tider (mest helger), information:
070-456 69 65.

Äventyrs-

golf
njuts i Lungsund

n
å
r
f
g
n
i
l
v
ä
t
e
sk
i
F
FISKEKAJAK
Den 27 juni klockan 8-17 vankas det kajakfisketävling
i Asphyttan. Tony Nordstrand är en av entusiasterna
bakom arrangemanget.
- Det här är ju ett utomhusarrangemang där var och
en fiskar på långt avstånd från andra, så vi tycker att
det passar perfekt i dessa tider, säger Tony, som ofta
brukar delta i tävlingar via en app.
- Via Svenska Kajakfiskare kan man få massor av
information, och det är riktigt spännande. Alla fiskar
i sina egna sjöar och sedan mäter man fisken och
lägger upp bilder. Tävlingsledningen ger kontinuerligt
uppdateringar om hur man ligger till, säger han.
Just kajakfiske är en sport på frammarsch. I norra

Söndagsfika
i Lungsund

Vid Lungsundets camping finns det
äventyrsgolf att spela. Det är lite trixigare
och mer utmanande än vanlig minigolf och
dessutom väldigt roligt. Här finns också en
fin badplats, en kortare vandringsled och
möjlighet att hyra båt. Under högsäsong har
hotellet servering. Ring för tider.
Hemsida: pensionatlungsund.com
Information: 072-238 43 00.

27
juni

och södra Sverige är det väldigt populärt, men just i
trakterna av Värmland har explositionen inte riktigt
kommit ännu.
- Men intresset ökar stort just nu även här, säger han.
Under tävlingen i Asphyttan använder man inga appar
utan mäter fisken på vanligt sätt och arrangörerna
utlovar fina priser från en lång rad sponsorer.
Information:
Anmälan görs till Tony Nordstrand,
tel 076-627 45 84, anmälningsavgift 300 kronor
Samling 27/6 kl 8 vid Asphyttans Bydgegård.
Prisutdelning och förtäring efter kl 17.

I Lungsund finns Hembygdsgården Berget, som
varit både kronotorp och gästgiveri. Lungsunds
hembygdsförening bildades 1933 och redan
1942 skaffade man sin första hembygdsgård.
1982 köptes Berget som ny hembygdsgård och
föremålen flyttades. I den omgjorda ladugården
på Berget finns nu över 800 föremål samlade, och
förutom jordbruksredskap kan man till exempel
kika på ett vargspjut eller en vargfälla.
Berget håller öppet på söndagar från 28 juni till
2 augusti klockan 14-17. Då serveras hembakat
bröd och dryck.
Under rådande restriktioner på grund av
coronapandemin har föreningen serveringen
öppen i ladugården. Besök i loppisen kan göras
familjevis och besök i byggnaderna görs på
behörigt avstånd från varandra.

Träna styrka
i sommar
Storfors arbetsmarknadsenhet har nyligen byggt
ett enkelt utegym bakom
byggnaden på Parkgatan
14. Här kan man lyfta, dra
och hoppa eller varför inte
välta ett däck. Skyltar ger
förslag på enkla övningar
på varje station.
- Alla är välkomna hit för
att använda våra saker.
Eller så kan man få tips för
att bygga ett eget utegym
hemma i trägården. Det
behöver varken vara
krångligt eller dyrt, säger
enhetschef Åsa Askerskär.

Gymfabriken
ligger centralt
I centrala Storfors, på
Östra Industriområdet 4,
ligger Gymfabriken. Här har
Susanne Wernström med
familj förvandlat en stor
fabrikslokal till ett mycket
populärt gym.
Tider för sommaröppet
kan skifta, så det bästa
är att kontakta gymmet
på tel 070-467 32 32,
eller besöka gymfabrikens
facebooksida.

Information: Eva Poulsen 070-2493 193
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Petra Svärd, Ulf Jansson och Camilla Wirås betonar att de har roligt i klubben. 

FOTO: Eva Wiklund

Lundsbergs golfbana har

Prova på sommargolf gratis i
Varje tisdag kväll välkomnar Lundsbergs golfbana
både nybörjare och den
som kanske vill komma
igång på nytt.
Då bjuds på instruktion och banträning helt
gratis.
- Det har blivit en riktig
succé, säger Ulf Jansson,
en av instruktörerna.
Lundsbergs golfbana stod
klar 1996 och har idag cirka
350 medlemmar.
Klubben är aktiv och många
medlemmar brukar delta i torsdagsgolfen som är en klubbtävling över hela säsongen.
Onsdagarnas damgolf brukar också locka många som
vill spela tillsammans, men i år
har man ännu inte bestämt hur
säsongen ska se ut. Mest troligt
blir det i alla fall juniorträning,
och det verkar också som att
tävlingar ska kunna arrangeras
efter 15 juni.
Tisdagarnas öppna träning
kommer att arrangeras precis
som förra året. Då kan vem
som helst komma för att testa

Klubbens ordförande, Joakim
Kristoffersson.

golf eller för att komma igång
med sitt spel efter en gröntkort-kurs. Den som är nyfiken
på banan kan med fördel dyka
upp en tisdagskväll.
- Vi brukar vara mellan tio
och 30 personer. En tisdag fick
jag instruera sju tyska turister, skrattar Ulf Jansson, som
inte bara bjuder på instruktion
tillsammans med Anders Pettersson. Han kan även låna ut
klubbor till den som inte har
egna.
Inför årets säsong har klubben satsat på ett automatiskt
bevattningssystem för att förbättra utslagsplatserna..
- Vi har haft lite problem
eftersom vi bara haft möjlighet att vattna under dagtid. Nu
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Ulf Jansson och Anders Pettersson sköter tisdagsträningarna.

kan bevattningen ske på kvällar och nätter när den gör mest
nytta, säger ordförande Joakim
Kristoffersson.
Under sommaren planerar
klubben också för ytterligare
en satsning genom att bygga
en upphöjd utslagsplats på hål
nummer fem.
- Vi har fyra utslagsplatser
på varje hål och vi förbättrar
några av dem varje år, säger
Joakim Kristoffersson.
En annan typ av satsning är
en ny banguide som klubben

just nu tar fram. Den ska finnas
tillgänglig i klubbhuset.
Klubbens medlemmar säger
ofta att enkelheten och gemenskapen är det som lockar mest
med Lundsbergs golfbana.
- Vi har inget bokningssystem utan man kommer bara hit
och går ut när man vill. Oftast
är det inte ens kö och man behöver inte känna sig stressad,
det kan ju vara extra skönt
för nybörjare, säger Camilla
Wirås.
Banan har nio hål och är så

Lundsbergs
golfklubb
Information:
www.lundsbergsgk.com
Klubbens ordförande
Joakim Kristoffersson,
tel 004670-567 79 02
Juniorträning
Planeras, se klubbens
hemsida.
Tisdagsträning
Tisdagar från kl 17.30 - kolla
alltid hemsidan innan eller
slå en signal till Ulf Jansson,
tel 070-203 38 87.
Avgifter
Grönt-kort-kurs 500 kronor.
Första året som fullvärdig
medlem betalar man endast
1500:- inkl kurs.
Övriga betalar 2900 per år.
Greenfee: Senior 250 kr,
juniorer 100 kr.
Värmlandsgreenfee gäller
även för medlemmar i
Karlskoga och Degerfors GK

Banans längsta
ett naturskönt läge vid sjön Matlången. 

FOTO: Henrik Mossfeldt

Lundsberg varje tisdag

Hål nummer 5 är banans
längsta hål på 458 meter.
Dogleg höger-höger med
en älv framför green.

Genväg till
Järnsjöleden

Ett enkelt café med självservering finns vid banan.

finurligt upplagd att man enkelt
kan lägga till ytterligare tre hål
eftersom hål nummer tre avslutar
vid övningsområdet.
- Niohålsbanor är populära eftersom man kan gå en runda på
två timmar, men ibland vill man
ju spela lite till, säger Ulf Jansson.
Förra året röjde klubbens med-

lemmar sly och öppnade upp
ännu mer för sol och för utsikten
mot sjön Matlången.
Den som slår sig ner på klubbhusets uteplats har en fantastiskt
fin utsikt över sjön och inne i
huset finns ett enkelt café med
självservering av läsk, kaffe,
choklad, godis och kaffebröd.
- Här är vem som helst väl-

kommen att slå sig ner. Vi hoppas att ännu fler ska upptäcka vår
fina bana, säger Joakim Kristoffersson.
För den som har husbil med
sig finns också ett par ställplatser, toalett och färskvatten. Dock
inte elplatser ännu.

EVA WIKLUND

Från golfbanan finns en
röjd och markerad stig
som leder direkt upp på
Järnsjöleden som löper
ovanför hål nummer nio.
Du hittar stigen längs
grusvägen strax öster om
klubbhuset. Efter några
hundra meter är du på
Järnsjöleden som tar dig
genom vacker trollskog och
upp på Kummelhöjden.
Där väntar fina fikaställen
och en fantastisk utsikt
över sjön Matlången.
Vandringen mellan
golfbanan och Klennoret är
cirka sex kilometer lång.
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LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott

Stiftelsen Björkåsen
önskar en trevlig sommar!

Sommarcafé i Stockviken

Egen tillverkning och försäljning av handgjorda chokladprodukter.
Enkel kaffeservering med hembakat kaffebröd,
grönsakspajer, smörgåsar och glass. Gott om plats i
trädgård och på bryggor.
Öppet: torsdagar t o m söndagar kl 14-18
under perioden 2/7-2/8. Andra tider kan
bokas privat via telefon.

Välkomna!
Besöksadress:
Djupadalsgatan 20
Tel: 0550-652 90

Kontakt: Tel: 070-549 03 04, Louise Bergström
Adress: Södra Stockviken 20, en mil söder om Storfors, infart från rv 26
www.lbsmorgasnissechoklad.se, mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

fonus.se

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

www.gasolbutiken.se
• Gasol på lösvikt
• LPG-gas

Nyhet ! Nu är vi
återförsäljare för Sunwind
Det vi inte har i butiken
beställer du på
www.sunwind.se
Välj oss som
utlämningställe och hämta
ut hos oss fraktfritt !
Dela upp betalningen
räntefritt !

En del av

PISCATOR´S BIL AB

Dela upp

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

rä

Vi gör a
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Lådor i massivt trä.

Hela huset är utställningslokal.

Fin lösning för hörnskåp.

Köken byggs i flera modeller.

Köksutställning som inspirerar

- Det här är ju ett sånt
kök man drömmer om!
Vackert, praktiskt och
kvalité som känns när
man drar ut lådor och
öppnar skåp.
Det sade Margareta
Broo, som just besökt
Snickargårdens köksutställning i Storfors
tillsammans med bland
andra Viviann Törå.
Att de båda dessutom har
gått i skolan i det stora huset
gav extra glans åt besöket.
Numera har de gamla skolsalarna och korridoren, där man
lunchade på den medhavda
matsäcken, förvandlas till en
utställning som förra som- Det är väldigt roligt att folk kommer hit och låter sig inspireras, säger Henrik Holmberg som hade
maren lockade mängder av fullt upp på förra sommarens visningar. 
FOTO: Eva Wiklund
besökare.
Just nu har företaget säljare
- Det är helt otroligt. Första minglade på bottenvåningen
Öppen
visning
i
både
Stockholm och Götedär
köksutställningen
finns
dagen vi hade öppet vällde
borg
och
man har även föri
halva
huset.
Andra
halvan
det in 30-40 personer. Det
Onsdagar i juli; 1/7,
frågningar
från återförsäljare
rymmer
möbler
liksom
även
hade jag inte väntat mig, sä8/7, 15/7, 22/7 samt
29/7
kl
10-14
i
södra
Sverige.
våningen
en
trappa
upp.
ger Henrik Holmberg, som
Forsbrogatan 2 i Storfors.
Snickargården har en gedi- Det känns väldigt roligt
driver familjeföretaget tillInfo: 0550 – 612 40.
gen
referenslista med nöjda
att
få
visa
upp
det
som
vi
kan
sammans med pappa Dan
snickargardensmobler.se
kunder;
Inredning till Prins
sticka
ut
med
–
kvalitet
och
Holmberg.
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på
Waldemars udde,
möjligheten
att
få
sitt
kök
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och
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tav
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Maskiner &
ställningar för
uthyrning!
Vi hyr ut skylift, grävmaskin, byggställning och ozongenerator. För mer information
kontakta oss på kontoret på 073-839 13 27 klockan 12.30-15.30 eller via facebook.
Sandras Serviceteam AB tel 073-839 13 27

en Avlopp
t
t
a
V Vä
rme

I Nässundet finns din lokale rörmokare, med 25 års erfarenhet inom branschen.
Vi hjälper både privatpersoner och företag med service och nyinstallationer
inom; Vatten, värme och avlopp på nya och gamla anläggningar.
Vänd dig
till
Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även
en certifi
erad
värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt!
rörmoka
re!
Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Nässundets Rör & Reparationer AB
Adress: Nässundet, Hytte 10

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

Välkommen till Vårdcentralen Storfors!
Med anledning av coronaviruset har
vårdcentralen utökad telefonrådgivning
angående luftvägssymtom under
vårdcentralens öppettider.
Välkommen att kontakta oss på
010-836 57 02 – knappval 9.

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

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

Team för
ditt behov.

Tidsbokning eller rådgivning
När du behöver komma i kontakt med
oss för tidsbokning eller rådgivning
ringer du in och bokar en tid för att
bli uppringd. Det innebär att du inte
behöver sitta i telefonkö.
Telefon: 010-836 57 02. Telefontid:
Helgfri vardag klockan 7.45–09.30.
Kom ihåg att acceptera föreslagen tid
genom att trycka 1. Du blir sedan
uppringd. Det står ”Inget uppringnings-ID” när vi ringer dig.
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Samtalsmottagning
KBT terapeut och kurator: 010-831
88 45.
Projekt Nyckeln: 010-831 88 45.
Laboratoriet – boka tid för besök
Telefontid: måndag–fredag klockan
11.00–11.30.
Telefon: 010-836 57 25.
Barnavårdscentral
Telefontider: Onsdag klockan:
8.30–9. Torsdag klockan: 13–13.30
BVC-sköterska: 010-836 57 14
BVC-sköterska: 010-836 57 08

Barnmorskemottagning
Telefontid måndag och torsdag
klockan 08.30–09.00.
Telefon, barnmorska:
010-836 57 04.
Enhetschef vårdcentralen Kerstin
Karlsten, telefon 010-831 88 35.
Här finns vi
Vårdcentralen hittar du i Hälsans
Hus på Hammargatan 3 i centrala
Storfors.

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 3/2020

Kanalen
En tidning för Storfors församling

l
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För barn & unga
BARN
12 juni 15.00 – 17.00
Storfors, utanför
församlingshemmet.
Öppen barnverksamhet
för dig som vill komma och
leka och pyssla
15 juni 16.00 -18.00
Bjurtjärn, utanför
församlingshemmet.
Öppen barnverksamhet
för dig som vill komma och
leka och pyssla
22 juni 15.00 – 17.00
Storfors, utanför
församlingshemmet.
Öppen barnverksamhet
för dig som vill komma och
leka och pyssla
UNGDOM
14 juni 15.00
Storfors
Konfirmanderna träffas
26 juni 18.00 – 20.00
Storfors. Grillkväll för
ungdomar. Samling
utanför Storfors kyrka.
Info: Susanna Karlsson
072-504 05 59

De ser till att det är fint på kyrkogårdarna i sommar
Per Edbom, Anneli Persson,
Michael Ranström och Ola
Karlsson är den arbetsstyrka
som ser till att det är fint på
kyrkogården i sommar. Området
är stort och det tar två dagar att

bara klippa gräset.
- Vi har verkligen hittat rätt
styrka. Alla är självgående och
har erfarenheter som passar
här, säger arbetsledaren Eila
Backelin.

- Det känns väldigt positivt att få
göra fint, samtidigt är det skönt
att få vara utomhus och jobba,
säger Anneli Persson.
Säsongsarbetarna jobbar mellan
4 maj och 4 november.

Storfors församling arrangerar kalas för barn & unga den 22 augusti
Den 22 augusti
slår vi upp portarna för Storfors
församlings barnkalas!

Det blir en dag som
innehåller lekar, tävlingar, uppträdande
och något gott att äta.
Vi hoppas att barn,
unga och vuxna vill
komma till Storfors
kyrka för att avsluta
sommarlovet och inleda höstterminen på
ett lekfullt sätt. Sedan
i julas har givmilda

Foto: Magnus Aronsson/IKON

församlingsbor
bidragit genom ett antal
kollekter för att genomföra denna dag.
Tanken är att alla barn
ska få möjligheten till

en rolig dag som förhoppningsvis skapar
härliga minnen oavsett om sommaren
inneburit semesterresor och häftiga upple-

velser eller ej. Vi hoppas att detta kommer
bli en tradition!
Dagen kommer att
utformas lite utefter
hur läget i Coronapandemins utbredande ser ut, men kalas
på nåt vis ska det bli!
Självklart vidtar vi de
försiktighetsåtgärder
som krävs.
Håll er uppdaterade via sociala medier och vår hemsida.
Välkomna den 22 augusti!

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 3/2020

Almanackan
Storfors

Gratis utkörning till 70-plussare

20 juni
16.00 OBS tiden & platsen! Midsommargudstjänst i Lungsunds kyrka

Sedan en tid tillbaka så
levererar Storfors församling
kostnadsfritt matvaror till
personer som är 70+ eller
tillhör en riskgrupp för
coronapandemin och som
inte har biståndsbedömd
hjälp av kommunen.
Detta sker i samarbete
med Ica och med Coop. I
nuläget sker leveranserna
från Ica tre dagar i veckan,
tisdag, onsdag och torsdag
mellan 11.00 och ca 15.00.
Coops leveranser sker på
onsdagar. Det är anställda
Foto: Elsie Schwab Hollsten
och frivilliga medarbetare
från församlingen som kommer med de förbeställda matvarorna i
våra gula västar. Vi är självklart noga med hygien.
Vi använder handskar, desinficerande medel och håller avstånd.
Kyrkans uppgift är att finnas där församlingsborna finns och
erbjuda verksamhet som gynnar dessa. I nuläget ställer kyrkan
om, från sedvanlig veckoverksamhet till matleveranser.
Att vara en av de som levererar mat känns mycket gott. Vi märker
att det gör skillnad för människor och att det förenklar en redan
ansträngd tillvaro. Tyvärr märker vi också att ensamheten är än
större i dessa dagar.
Vi försöker göra som resten av Sverige – vi håller ut och hoppas
kunna fortsätt med leveranserna så länge det behövs.
Är du i behov av att få matvaror hemkörda kontakta i så fall
någon av matvarubutikerna i Storfors. 
Karolin

21 juni
gudstjänst sammanlyses till Karlskoga församling och Kristinehamns
pastorat

Sommarlov kan också betyda utsatthet

12 juli
11.00 Gammeldags husförhör på Hembygdsgården Berget

Det drar ihop sig till
sommarlov. Många
barn och ungdomar
pustar ut efter ett
läsår med tidiga
mornar, långa dagar
och krav från såväl
skola, föräldrar och
kompisar.
Den här sommaren
blir kanske dock inte som vilken sommar som helst. För
vissa barn kan en vanlig sommar vara en tid av utsatthet och
utanförskap, när många längtar tillbaka till tryggheten och
fristaden som finns på förskola och skola. Inte minst nu när vi
lever i en tid som utmanar samhället. Coronapandemins effekter
påverkar de redan utsatt än mer. Många barn lever i familjer där
ekonomin har rasat samma, de vuxna står permitterade med
oklar framtid, med vuxna som drabbas av psykisk ohälsa, kanske
hamnar de vuxna i en ökad alkoholkonsumtion eller annat
missbruk. För en del barn så leder de vuxnas oro till att, eller för
all del ökar, psykiskt och fysiskt våld i hemmet. Antingen som de
tvingas bevittna eller blir utsatta av.
Pandemin leder också till att barnen och ungdomarnas sociala
nätverk förändras. Vi isolerar oss allt mer och håller avstånd till
vår omvärld. Det i sin tur leder kanske till att inte morfar, farmor
eller grannen tittar till familjen längre och dessutom ligger många
fritidsverksamheter nere.
Förskolor, grundskolor och fritidshem är igång och det är en
räddning för många av dessa barn och ungdomar. Där är alla
barn efterfrågade och sedda. Nu är det sommar och flera av
dessa inrättningar stänger och tiden i hemmet ökar. Riskerna det
medför finns alltid, men de ökar den här sommaren.
Alla behöver vi bära med oss dessa barn, ungdomar och
deras familjer i våra förböner, men vi behöver också agera när
omvärlden kräver det av oss.
Känner du ett behov av att prata så finns vi i kyrkan! Du är alltid
välkommen att höra av dig till oss!

17 juni
9.00 Morgonbön
21 juni
gudstjänst sammanlyses till Karlskoga
församling och Kristinehamns pastorat
24 juni
8.00 Morgonmässa
28 juni
15.00 Söndagsmässa
19 juli
15.00 Söndagsgudstjänst

Dammen.

26 juli
15.00 Friluftsgudstjänst vid dammen
9 aug
15.00 Söndagsgudstjänst
22 aug
Barnkalaset – se separat artikel
23 aug
15.00 Upptaktsgudstjänst för alla verksamheter
30 aug
11.00 Messu, mässa på finska
15.00 Söndagsmässa

Lungsund

16 aug
11.00 Söndagsgudstjänst
13 sep
11.00 Söndagsgudstjänst

Bjurtjärn

Husförhör på hembygds-

21 juni
gården Berget.
gudstjänst sammanlyses till
Karlskoga församling ochKristinehamns pastorat
5 juli
11.00 Friluftsgudstjänst på hembygdsgården Börjes
2 aug
11.00 Söndagsgudstjänst
6 sep
11.00 Söndagsgudstjänst
Med reservation för eventuella ändringar

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

Kyrkan erbjuder annorlunda mötesplatser i sommar
När allt inte är som vanligt
i våra verksamheter, kan vi
erbjuda lite annorlunda mötesplatser.

ÖPPEN KYRKA
OCH ANDAKT
På vardagarna är kyrkan i
Storfors öppen mellan kl
9.00-15.00 för ljuständning,
egen bön och meditation.
Kl 14.30 samlas vi till andakt.
Bjurtjärns och Lungsunds kyrkor
har öppet för enskild andakt och
besök dagtid måndag-fredag.
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NÅGON ATT
SAMTALA MED!
Önskar du någon att
prata med? Storfors
församlings präster och
diakon finns där för dig.
De har tystnadsplikt.
Elsie Schwab Hollsten,
präst 072-528 88 63

VÅFFELCAFÉ I JULI
Vi öppnar våffelcafé Storfors församlingshem under
juli månad, måndagarna 6 juli, 13 juli, 20 juli och 27
juli mellan kl 12.00-16.00. Förhoppningsvis tillåter
vädret att vi sitter ute på kyrkbacken. Annars dukar
vi med rejält avstånd inne i församlingshemmet. Välkommen till en stunds gemenskap!

Karolin Gärdsvik
Wilhelmsson, präst
0730-78 24 05
Olle Sjöberg, präst
076-813 44 44
JohnElis Hollsten,
diakon 072-500 07 03

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 3/2020

Kontakta oss gärna!
Pastorsexpeditionen i Storfors
Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors
Tel 0550-600 42
storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors
Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00
Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00
Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten
0550-658 63, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Komminister
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson
0550-65860, 0730-782 405
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se
Kantor
Eva Lundell
0550-65856, 072-505 60 56
eva.lundell@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Vuxenverksamhet
Gunilla Bengtsson
0550-65858, 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se
Församlingsvärdinna
Heléna Saha 0550-658 61
Församlingsassistent
Finsk verksamhet
Merja Piispanen 0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Barn- & ungdomsverksamhet
Susanna Karlsson 0550-658 59,
072-504 05 59
susanna.karlsson2@svenskakyrkan.se
Vaktmästare/ungdomsledare
Ola Karlsson 0550-658 66,
ola.karlsson3@svenskakyrkan.se
Administratör
Eila Backelin 0550-658 51,
eila.backelin@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
Åke Gustafsson
0550-65862, 070-740 27 33
ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se
Kyrkofullmäktiges ordförande
Peter Farrington
0586-10218, 070-641 69 85
peter.d.farrington@gmail.com
Kyrkorådets ordförande
Anders Nordell
070-675 11 72
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42,
Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

Allt är väl snart över...
Dä ordner säj, tänker vi. Ett talesätt som
på något vis präglar hela vårt samhälle.
Så var det i alla fall fram till i mars det
här året. För slutet på pandemin och
inskränkningarna är i skrivande stund inte
alls i sikte. Enligt folkhälsomyndigheten
dröjer det innan alla restriktioner är
borta. Och när de är borta är verkligheten
förändrad.
Mitt i krisen saknar vi det vanliga. Och
att sakna det vanliga är att längta efter
det vi känner igen. I kyrkan längtar vi
efter att få fira gudstjänst där alla får och
kan vara med, utan någon åldersgräns
och restriktioner. Vi längtar efter att våra
församlingshem fylls igen med liv, med all
vardagsverksamhet som är viktig för små
och stora, för ung och gammal.
När vi befinner oss i en kris kan
det vara svårt att lyfta blicken. Jag
personligen försöker hitta tröst och
tillförsikt i berättelserna som finns i vår
Bibel. Och under mitt liv har jag än så
länge hittat tröst och tillförsikt i många
bibelberättelser eller enstaka bibelverser
som jag kan tolka in i mitt sammanhang
och i den tid jag och alla vi lever i just nu.
När jag tänker tillbaka så fylls jag med
tacksamhet över det jag har fått vara
med om och inte minst att jag aldrig har
behövt känna mig ensam. Berättelser och
bibelverser som i första taget verkade
obegripliga, ja faktiskt ibland riktigt
grymma, kan plötsligt bli fulla av visdom
när jag gjort nya erfarenheter i livet.
Ett sådant exempel hittar vi i Gamla
Testamentet där det berättas om en man
som hette Job och som satte hela sin
tilltro till Gud. Han var rik, hade det bra
med sin familj och sina vänner och var en
mycket ansedd man i landet Ur. Men så
drabbades han av ett stort antal olyckor.
Rikedomen gick upp i rök, hans söner och
döttrar dog på ett tragiskt vis och själv
drabbades han av allvarliga sjukdomar.
När han satt där övergiven fick han besök
av tre vänner som ville visa sin medkänsla
och trösta honom. I bibelberättelsen står
det att de först inte kände igen honom.
Men att de sedan satt med honom på
marken i sju dagar och sju nätter. Ingen
sade något till honom, ty de såg hur
han led. Vill du veta mer om vad som
hände med Job så hittar du den i Gamla
Testamentet i Jobs bok.

Det som jag tar till mig av denna
berättelse är att vi i tider av kriser
och motgång behöver känna
medmänsklighetens goda mer än
någonsin.
Ja, det är viktigt att medmänskligheten
får blomma. För mitt i det svåra behöver
vi alla ha en grund att bygga vårt hopp på.
Vi behöver ha relationer och mötesplatser.
Bibeln är en sådan mötesplats där
vi möter Gud och andra människors
gudserfarenheter. Dessa människor och
deras medvandrare upplevde glädje och
sorg som vi, och de hade förmågan att se
var Gud finns i allt detta.
Relationen med Gud och Jesus Kristus
hittar vi i bönen. Bön är meditation och
ett sätt att hitta sitt eget inre lugn. Och
i lugnet kan vi hitta nya perspektiv i
situationer som verkar hopplösa och
totalt omöjliga. Jag tycker om och har tagit
till mig teologen Sören Kirkegaards ord
angående bönens kraft och återspegling
i det mänskliga livet: Bönen kanske inte
förändrar Gud men väl den eller dem som
ber bönen.
Bönen har varit och är en grund för att
bygga medmänsklighetens goda på.
Bönen ger oss kraft och tillförsikt mitt i
krisen och hjälper oss ur krisen.
Min bön och önskan är att vi alla, hela
Guds skapelse, får känna oss omslutna
och inneslutna i Guds kärlek och
samtidigt kunna känna tacksamhet för de
vänner och medmänniskor vi har omkring
oss.
Må Herren skriva sitt ord i ditt hjärta,
välsigna och föra dig vidare ut som
medmänniska – som levande ord ut hans
mun.

Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev!

Nu kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Vårt nyhetsbrev kommer ut ca en gång i månaden direkt till din
mail. Missa inget viktigt! Gör så här för att prenumerera: Gå in
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/storfors och följ länken
till nyhetsbrevet. Eller registrera din mailadress med mobilen via
QR-koden till höger, gå sedan till din mailkorg och bekräfta din
prenumeration. Du kan också säga till när du besöker oss, att du
vill prenumerera på nyhetsbrevet så skriver vi upp din mailadress.

Elsie - präst

Res klokt med
oss i sommar!
Här är tiderna för busstrafiken för dig som behöver resa kollektivt
till och från Storfors i sommar. För kompletta tidtabeller besök
Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Tack för att
du visar hänsyn och håller avstånd till dina medresenärer.

Tiderna
gäller f
rån
15 juni
til
16 aug l
usti
2020.

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): 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, 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): 07.00, 08.00, 11.15,
14.05, 16.15, 17.05, 19.00

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

I frêske lufta nr 3 l 2020 Sommartidning för Storfors kommun 39

Händer i Storfors sommaren 2020
OBS! På grund av coronapandemin kan
arrangemang ändras med kort varsel.
Kolla gärna med arrangören i förväg
vad som gäller.

Juni

OBS! Inställt Musik i sommarkväll 21 juni
i Linrothska kapellet, Bjurtjärn är inställt!
OBS! Inställt Midsommarfirande vid slusscaféet 19 juni.
15 måndag Barnverksamhet med lek
och pyssel utomhus vid Bjurtjärns församlingshem kl 16-18. Info: 072-504 05 59
22 måndag Prova-på-pass i Qigong i trädgården vid Villa Furuvik kl 19-20.
Boka på tel 073-639 72 75.
22 Måndag Barnverksamhet med lek och
pyssel utomhus vid Storfors församlinghem
kl 15-17. Info: 072-504 05 59
26 fredag Grillkväll för ungdomar kl 18-20,
vid Storfors kyrka. Info: 072-504 05 59.
27 lördag Prova-på-dag vid sjön Skärjen kl 1418, norr om Nykroppa. Fiskevårdsföreningen
bjuder på grillad korv med bröd och
besökarna får gratis testa fiske i sjön där man
regelbundet sätter i ädelfisk.
Info: 073-848 23 96.
27 lördag Kajakfisketävling i Asphyttan
kl 8-17 Info & anmälan: Tony Nordstrand,
tel 076-627 45 84.
28 söndag Öppen trädgård vid Villa Furuvik i
Lundsberg kl 10-17, en del av arrangemanget
Tusen trädgårdar. Fri entré och fika.
28 söndag Servering hembygdsgården Berget
i Lungsund kl 14-17, liten loppis.

Juli

OBS! Inställt Kulturveckan med
Sommarmusik på Lundsberg 4-11 juli 2020
är inställd och framflyttad till 3-10 juli 2021.
1 onsdag Köksvisning i Snickargårdens stora
utställningslokal kl 10-14, Forsbrogatan 2 i
centrala Storfors. Info: 0550 – 612 40
2 torsdag Prova-på-pass i Qigong i trädgården
vid Villa Furuvik kl 19-20.
Boka på tel 073-639 72 75.
4 lördag Invigning av Järnsjöleden kl 10-14.
Vandra leden för att vara med och inviga.

Vätskekontroller och förfriskningar finns
på flera ställen. Kl 14 klipps bandet vid
startplatsen Bjurbäckens slussar.
5 söndag Friluftsgudstjänst med fika
samt historisk vandring med teaterinslag,
hembygdsgården Börjes i Bjurtjärn kl 11.00.
Info: www.hembygd.se/bjurtjarn
5 söndag Servering hembygdsgården Berget i
Lungsund kl 14-17, liten loppis.
6 måndag Våffelcafé i Storfors kyrka, ute eller
i församlingshemmet kl 12-16.
8 onsdag Köksvisning i Snickargårdens stora
utställningslokal kl 10-14, Forsbrogatan 2.
Info: 0550 – 612 40.
12 söndag Gammeldags husförhör på
Hembygdsgården Berget kl 11.
12 söndag Servering hembygdsgården Berget
i Lungsund kl 14-17, liten loppis.
13 måndag Våffelcafé i Storfors kyrka, ute
eller i församlingshemmet kl 12-16.
15 onsdag Köksvisning i Snickargårdens
stora utställningslokal kl 10-14, på
Forsbrogatan 2. Info: 0550 – 612 40
19 söndag Servering hembygdsgården Berget
i Lungsund kl 14-17, liten loppis.
20 måndag Våffelcafé i Storfors kyrka, ute
eller i församlingshemmet kl 12-16.
22 onsdag Köksvisning i Snickargårdens
stora utställningslokal kl 10-14, på
Forsbrogatan 2. Info: 0550 – 612 40
25 lördag Öppen trädgård vid Villa Furuvik i
Lundsberg kl 10-17, fri entré och fika.
26 söndag Servering hembygdsgården Berget
i Lungsund kl 14-17, liten loppis.
27 måndag Våffelcafé i Storfors kyrka, ute
eller i församlingshemmet kl 12-16.

29 onsdag Köksvisning i Snickargårdens
stora utställningslokal kl 10-14, Forsbrogatan
2. Info: 0550 – 612 40.

Augusti

2 söndag Hembygdsgårdens Dag på
hembygdsgården Börjes i Bjurtjärn kl 12. Info:
www.hembygd.se/bjurtjarn
2 söndag Servering hembygdsgården Berget i
Lungsund kl 14-17, liten loppis.
15 augusti Skolupptaktsfest på hembygdsgården Börjes. Teatergrupperna Imba och
Laikos besöker och roar liten som stor.
Info: www.hembygd.se/bjurtjarn
22 lördag Storfors församling arrangerar stort
barnkalas med lekar, tävlingar, uppträdande
och något gott att äta.
29 lördag Hyttans dag vid Börjes kl 12.
Teatervandring och allsång, Nicke Larsson
berättar om livet vid Åsjöhyttan.
Info: www.hembygd.se/bjurtjarn
Natur- och kulturcirkel pågår i Bjurtjärn
varje onsdag eftermiddag, Gruppen
jobbar i örtagården, vandrar, bygger
insektshotell mm. Information: Kerstin
Ståhl 073-089 03 045.
Öppen tisdagsträning på Lundsbergs
golfbana kl 17.30. Kolla alltid
hemsidan innan eller slå en signal till
Ulf Jansson, tel 070-203 38 87.
www.lundsbergsgk.com

Många aktiviteter
i Storfors hundklubb

Testa sommaryoga
i fina Asphyttan
I Asphyttan finns retreatcentret
Asphyttan Metta House som anordnar
spontana drop-in yogaklasser under
veckorna och håller kurser under
helgerna (både dagsretreat och
helgretreat) inom yoga, meditation och
kreativt uttryck. Info: 0761-62 70 21,
asphyttanmettahouse.se
www.asphyttanmettahouse.se

2013 blev Storfors Hundklubb en
lokal kennelklubb. Till klubben är alla
välkomna, oavsett ambitioner och
kunskap. Det viktiga är att man delar
intresset för hund. Klubben arrangerar
tävlingar, träningstillfällen och kurser.
Här kan medlemmar träna agility och
annat. Storfors Hundklubb är en aktiv
kennelklubb. Vintertid brukar man hyra
Lerviks Hundhall för inomhusträning och
under den varmare årstiden genomförs
många kurser och arrangemang på
klubbens egen, inhägnade, träningsplan
på Rönningens IP i Storfors.
Information:
Helén Bergman 073-689 46 50
E-post: ordf@storforshundklubb.se
Hemsida: storforshundklubb.se
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