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Service i centrum
Service in the town centre
Storfors kommun/
Municipal buildings
Djupadalsg 20,
tel +46(0)550-651 00
Bank
Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12
tel +46(0)550-66 19 90
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Apotek / Chemist
Apotek Humlan, Hammarg. 3,
tel +46(0)550-605 37
Tandläkare / Dentist
Folktandvården, Hammarg. 3,
tel +46(0)550-657 30
Vårdcentral / Public healthcare
Storfors vårdcentral, Hammarg. 3,
tel +46(0)550-657 02
Kyrkor / Churches
lStorfors Frikyrkoförsamling
+46(0)70-544 78 27
l Storfors församling +46(0)550-600 42
Frisersalong / Hairdresser
Giedres Hårcentrum, Djupadalsg 11,
tel +46(0)550-600 10
Karros hemmaklip / Hairdresser
Tel +46(0)73-4265051
Massörer / massage therapists
l Gymfabriken tel +46(0)70-467 32 32
l Lourans Alchamsini
+46(0)72-929 19 92
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

Turistinformation
En enklare turistinformation finns
i kommunhuset på Djupadalsgatan 20.
Öppet: Månd-torsd kl 9-12 samt 13-16,
fredag kl 9-12 samt 13-15.
Tel 0550-651 80.

Touristinformation

Small Tourist information is located in the
municipal building in Storfors, Djupadalsgatan
20. Open hours: Monday-Thursday 9 AM until 12
AM and 1 PM until 4 PM, Friday 9 AM until 12
AM and 1 PM until 3 PM.
Call: 0046-550-651 80.

Sommar i Storfors
Adress: Box 1001, 688 29 Storfors
E-post: freske.lufta@storfors.se Telefon: 0550-651 77
Hemsida: www.storfors.se Ansvarig utgivare: Mats Öman
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Tryck: Lenanders Grafiska AB
Utgivning:
Denna tidning ges ut den13 juni 2019.
Tidningen skickas till samtliga hushåll
i Storfors kommun och vissa hushåll i
omgivande kommuner. Tidningen finns också
på turistbyråer och ställen där turister rör sig
i Värmland.

Följ oss på facebook! Och
läs vår tidning på webben
från Storfors.

Upplaga: 10 500 exemplar.
Tidningen är ett specialnummer av
kommunens informationstidning I frêske lufta,
som kommer ut sex gånger per år.
Kommande nummer: Utgivning den
9 september, manusstopp den 19 augusti.
Omslagsfoto: Slussning i Bjurbäckens slussar
där man slussar i tre steg. Foto: Mats Öman.

2 I frêske lufta nr 4 l 2019 Sommartidning för Storfors kommun

Livsmedel / Groceries
l ICA, Tallbacksgatan 10,
tel +46(0)550-600 90
l COOP, Djupadalsg 12 ,
tel +46(0)10-410 96 00
l Alkhatebs Livs, Djupadalsgatan 9
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
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.

Lundsbergs
golfklubb

Petra Svärd, Ulf Jansson och Camilla Wirås betonar att de har roligt i klubben. 

FOTO: Eva Wiklund

Succé för gratisgolf i Lundsberg
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 närmare 300
medlemmar. Förra säsongen var
en riktigt bra säsong med många
gästspelare och en förhållandevis fin bana.
- Vår bana klarade sig riktigt
bra trots torkan, troligvis beroende på att den ligger på gammal åkermark, säger ordförande
Joakim Kristoffersson.
Klubben är aktiv och många
medlemmar deltar i torsdagsgolfen som är en klubbtävling
över hela säsongen. Onsdagarnas damgolf lockar också
många som vill spela tillsammans.
- Vi har jätteroligt. Här kan
man vara sig själv och vi har
ingen särskild klädkod, säger
Petra Svärd.
Camilla Wirås håller med och
säger 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 nybör-

Information:
www.lundsbergsgk.com
Klubbens ordförande
Joakim Kristoffersson,
tel 004670-567 79 02
Juniorträning
Söndagar under sommaren
Joha Raskinen,
tel 070-377 03 84
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,
värmlandsjuniorer gratis.

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

Ett enkelt café med självservering finns vid banan.

Ulf Jansson och Anders Pettersson sköter tisdagsträningarna.

Klubbens ordförande, Joakim
Kristoffersson.

jare, säger hon.
Banan har nio hål och är så
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.
Inför säsongen 2019 har klubbens medlemmar röjt sly och
öppnat upp ännu mer för sol och
för utsikten mot sjön Matlången. Man har också grävt upp och
totalrenoverat en green på hål

nummer två samt byggt några
nya utslagsplatser.
- Vi strävar efter att man ska
kunna spela banan med fyra olika längder genom att göra fler
utslagsplatser, säger Joakim.
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. Han
kan även låna ut klubbor till den
som inte har egna.
EVA WIKLUND

Free golf for
beginners
The golf
course at
Lundsberg
has nine holes and is
situated in very peaceful
surroundings. You do not
often have to wait to get
out to play. Each hole
have four different tees. A
small cafeteria at the golf
course is also avaliable.
Every Tuesday evening,
the golf course is open to
beginners or those who
want to get started. Clubs
are available to borrow,
and instructors are in
place. No fee.
Info: Ulf Jansson
tel 070-203 38 87
www.lundsbergsgk.com
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Med
husbil
och båt
till Bjurbäckens
slussar
Redan den 1 maj vällde
det in folk till Slusscaféet
i Bjurbäcken.
- Det var ju marknad vid
Kvarnen, men vi var inte
beredda på att folk skulle
knacka på här, så vi fick
improvisera, skrattar Pia
Pullola.
Hon och maken Mathias tog
över driften av Slusscaféet i
våras och under den senaste
månaden har de hunnit bygga
om och göra köket mer arbetsvänligt med fina arbetsbänkar.
Under högsäsongen kommer
man att vara sju personer som
jobbar här, alla från familjen.
- Det är bland annat våra
döttrar som har jobbat här tidigare så de vet vad som väntar,
säger Pia.
Under högsäsongen brukar det vara hårt tryck och
förra sommaren kunde det bli
långa väntetider eftersom över
15 000 besökare hittade hit.
- Vi kommer att ha ett annat
arbetsflöde nu och en lite enklare meny för att minska väntetiderna, säger Mathias.

På menyn finns makarnas
stora räkmacka men också andra smörgåsar och baguetter
med tonfiskröra eller kyckling
och curry. Någon sallad ska
man också kunna få liksom
fikabröd och Slusscaféets lyxglass.
- Våfflor kommer vi också
att grädda på löpande band,
med exempelvis hjortonsylt,
grädde eller glass, säger Pia,
som köpt in flera våffeljärn för
att gräddningen ska gå snabbt
och smidigt. Både våfflorna,
grädden och det mesta i caféet
är laktosfritt. Man har även ett
par sorters laktosfri kulglass.
- Vi satsar på att ha både
smör, grädde och annat laktosfritt. Det blir enklare så och
det uppskattas av många, säger
Pia.
Redan under maj har många
husbilar parkerat på ställplatserna nattetid, och många av
gästerna är lyriska över miljön
och nyfikna på de nya arrendatorerna.
- Vi är själva helt lyriska
över hur vackert det är här.

Tomas Rundh guidar vid Bjurbäcken.
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Slussarna i Bjurbäcken
l Grävdes för hand på 1800-talet.
l Slussning kl 13 varje dag i juli, samt
övriga tider efter beställning i juni, juli
och augusti.
l Ställplats för husbil, gästbrygga
l Hyr kanot eller trampbåt för tur på
kanalen
l Start för flera vandringsleder

Midsommarfirandet 

Helst skulle jag vilja bo kvar
när arbetsdagen är slut, säger
Mathias, som bor med familjen i Brattforshyttan.
Från juni håller makarna öppet klockan 11- 18 varje dag
och de ser fram emot en hektisk period.
- Vi tar det som en utmaning.
Vi gillar att träffa folk och blir
sporrade när de tycker att det
är bra här, säger Pia.
Under sommaren kommer
de att arrangera loppis på den
stora gräsplanen vid ett eller
flera tillfällen. De har också
köpt in spel som kan användas
på gräsytorna och en helt ny
trampbåt som passar perfekt
för en tur på kanalen.
- En hel familj får plats och
det går jättebra att få med en
fikakorg och fika vid Källsfal-

FOTO: Kristina Elmström

Trampbåt blir en ny aktivitet på
kanalen.

Slussvaktarstugan är numera
café.

let tre kilometer bort. Där finns
en fin rastplats med bord och
stolar och man kan även ta sig
ner i vattnet för ett dopp i sjön
Aspen, säger hon.
EVA WIKLUND

Bjurbäckens
slussar

FOTO: Eva Wiklund

Locks at Bjurbäcken
The Filipstads
Bergslags Canal
with the Bjurbäcken and Asphyttan locks, is one
of the best preserved transport
routes for ore, pig iron, wrought
iron and passengers in the midSweden mining region.
The facilities were built in
1854–57 and were part of
a unique transport route via
lakes, canals and horse-drawn
railways down to the port in
Lake Vänern.
Today the canal and its locks
are a tourist attraction and
cultural landmark.
The locks at Bjurbäcken are
located in a beautiful setting.
You can see boats at the canal
or try to pass through a lock in
a borrowed boat yourself every
day in July at 13. Here are also
boats and canoes for rent.
A nice cafeteria is open every
day 11 Am - 6 PM in the former
lock-keeper cottage.
You can book a guided tour of
Bjurbäckens cultural area.
Book at tel +4670- 840 32 79
or +46550-630 26.
Event
June 21 midsummer celebration at the lock café at 12
o’clock, flower picking and tractor transport for the children,
music, dance, cafe etc.
August 4 Bjurbäcken’s day at
14 pm food and entertainment

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.
Flera vandringsleder utgår
härifrån, bland annat
den promenadstigen
på kanalbanken och
Rövarleden som går till
Hornkullens silvergruvor.
Nybyggda Järnsjöleden
löper över den unika
Lungälvsmossen ner till
Lungsund och sedan
vidare mot Nässundet.
I Bjurbäcken finns sex
ställplatser för husbilar
och en liten gästhamn.
För den som är mycket
intresserad av området
kan en guidad tur på
bruksområdet i närheten
kanske locka. Tomas
Rundh från Bjurbäckens
Byalag guidar gästerna på
vandring mellan de gamla
byggnaderna och berättar
många anekdoter. Turen
bokas i förväg.
Slusscaféet har öppet
varje dag kl 11 -18, juniaugusti. Tel 0550-630
26, 070-356 98 79.
Slussning kl 9-16 efter
kontakt med slussvakten
på tel 073-957 39 75
två timmar i förväg.
Slussning kl 13 i juli - följ
med i slussvakternas båt
kostnadsfritt och prova på
hur det känns att slussa.
Guidning av bruksområdet med kvarn,
smedja, tvättstuga,
stenbro. Bokas på telefon
070- 840 32 79 eller
0550-630 26.

I Bjurbäcken slussar man i tre steg.

FOTO: Eva Wiklund

Evenemang:
Fred 21 juni midsommarfirande vid slusscaféet.
Start kl 12, blomsterplockning och traktortransport för barnen,
musik, dans, servering
mm.
Söndag 4 augusti
Bjurbäckens dag kl 14 vid
Bruksområdet med grillat
och underhållning.
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Vi fyller
25 år!
Tack alla kunder. Vi ser
fram emot att serva
och reparera era bilar
i minst 25 år till.
Välkommen.

Storfors
Industrigatan 8
0550-622 22

Öppettider
Mån–tor 07.00–16.00
Fre
07.00–13.00
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Vilgot kastar sig ut i ett hopp från taket. 

FOTO: Eva Wiklund

Bastuflotten
lockar till lek
för stora & små
- Det är ju här ute på flotten
jag helst träffar mina vänner
under varma sommarkvällar,
säger Linn Wirås.
Och nog har flotten, som
byggdes av 14 unga grabbar
i Svenska Kyrkans regi, blivit
hela bygdens flotte.
Vilgot och Vidar Österberg kastar sig utan att tveka i det kalla
majvattnet med kompisarna Carl
Eriksson och Loke Westerling.
Det blir många turer upp och ner
på stegen och många snabba åkturer i rutschkanan. Ett och annat
hopp blir det också.
För Carl och Loke är det första
gången, medan de andra grabbarna vet att det är kul eftersom de
testat många gånger förr.
- Det här var riktigt häftigt, säger Carl.
Uppe på övre däck har de vuxna
dukat upp picknick på det rymliga
trägolvet. Det är sällan man får
kvällsfika med bättre utsikt.
Flotten ligger förtöjd i sjön Öjevettern året runt och vem som helst
kan boka tre timmar i taget. Egen

ved måste tas med och att man städar efter sig är en självklarhet. Det
kostar bara 50 kronor som swishas
direkt till kyrkan som använder
pengarna till underhåll. Den som
inte har egen båt kan hyra både
kanoter och båtar av Pensionat
Lungsund eller Badsta Camping.
Från och med i år bokas flotten
digitalt via:
boka/storforsbastuflotte.se
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.
EVA WIKLUND

Sauna raft

There is a sauna raft in
the lake Öjevettern. It is
open to the public and can
be booked via internet;
boka/storforsbastuflotte.se
Visitors must bring their own firewood.
Kanoes and boats can be rented
via pensionat Lundsund or Badsta
Camping.
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De har hittat lugnet och
- Jag är ju uppvuxen i
Storfors, men jag har
aldrig tänkt att jag skulle
flytta tillbaka.
Det säger Jonas Carlberg, som tog över föräldrahemmet när föräldrarna ville flytta till något
mindre.
- Allt är bättre här. Både
vi vuxna och barnen stortrivs, säger han.
Jonas och Elin träffades när
de båda pluggade på Lärarhögskolan i Stockholm. Efter
några år i Stockholm flyttade
de norrut till Elins hemtrakter
i Luleå.
- Vi skulle få vårt första
barn och ville komma närmare
Elins familj, berättar Jonas.
De båda läste klart till lärare, men för att hitta de jobb
de ville ha blev det nödvändigt
med ytterligare en flytt. Den
gången gick flyttlasset till Örebro där familjen bott i radhus
de senaste sju åren.
Jonas har vuxit upp med åtta
syskon i ett stort hus strax utanför Storfors centrum. När
de sista småsyskonen var på
väg ut blev huset för stort för
föräldrarna och plötsligt blev
frågan aktuell. Skulle Jonas
och Elin ännu en gång dra
upp bopålarna för att flytta in
i barndomshemmet? Den här
gången tillsammans med tolvåriga Alex, nioåriga Matilda
och femåriga Maja? Samtidigt
som huset blev ledigt blev
också en tjänst som speciallärare på Kroppaskolan och
Bjurtjärns skola ledig - just en
sådan tjänst som Jonas letat
efter. Dessutom fanns det ett
lärarjobb till Elin på Bjurtjärns
skola.
- För oss kom frågan precis i det skede när vi började
tröttna på att bo i en storstad,
och plötsligt kändes det rätt
att flytta tillbaka. Inte minst
med tanke på att vi då skulle
bo granne med mina föräldrar
som flyttat in i grannhuset, säger Jonas.

Maja och Matilda gillar att
plocka blommor.

Oron gällde främst barnen.
De hade att bra socialt liv i
Örebro, men var ändå positiva
till en flytt.
- Självklart är det jobbigt att
lämna sina vänner, men det
har gått så mycket bättre än
vi kunde drömma om, berättar
Elin.
Barnen fick kompisar redan
från första dagen, och uppskattar dessutom att kunna springa
över till farmor och farfar efter
skolan.
- Det är jättebra i Storfors,
säger Maja, och räknar upp en
lång rad kompisar som är roliga att leka med.
Och trots att utbudet på aktiviteter är mindre än i Örebro,
så gör familjen fler saker tillsammans nu.
- Här utnyttjar man verkligen de aktiviteter som finns,
och det är lätt att få information om vad som händer. Vi
går oftare på bio och barnen
är med på zumba, innebandy,
gympa och fotboll. Dessutom
är den lilla skateparken välbesökt, säger Elin.
Både Elin och Jonas trivs på
sina arbetsplatser och menar
att kortare beslutsvägar, stabil
personalsituation och en stor
portion ordning och reda är
positiva faktorer.
- Jag har ju själv haft SvenErik Rhen som rektor och flera
andra lärare är kvar vilket betyder massor av kompetens.
Dessutom känns det som att
mycket utveckling är på gång
och att det finns öppningar för
nya idéer, säger Jonas.
Och det är inte bara på arbetsplatserna som de blivit
varmt emottagna.
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Familjen Carlberg består av Jonas och Elin samt barnen Maja 5 år, Matilda 9

- Folk i samhället är glada
att vi flyttat tillbaka och det
känns som att det är ganska
lätt att komma in i en gemenskap, säger Elin som umgås en
del med sina kollegor och som
tränar på gymfabriken.
Fritiden tillbringar familjen
gärna hemma där man har nära
till sjön, men också i skogen
där barnen kan bygga kojor
och grilla korv.
- Det finns ett annat lugn här.
Familjen mår helt enkelt bättre
tillsammans, säger Jonas

Ett nytt gemensamt fritidsintresse har de också fått.
- Vi har rustat upp ett uthus
och alla är väldigt entusiastiska eftersom vi ska kläcka
kycklingar, säger Elin, som
också ser fram emot sommaren och badmöjligheterna.
- Vi har nära till Badsta camping där det finns sandstrand,
bryggor och glasskiosk, men
det är också fint vid Jordkullens sandstrand lite längre
bort, säger hon.

EVA WIKLUND

fått mer tid för familjen

år och Alex 12 år. Numera bor de i Jonas gamla barndomshem, ett stenkast från Baggtjärn.

Både Jonas och Elin är lärare. Elin jobbar som klasslärare i Bjurtjärn
medan Jonas jobbar som speciallärare både i Bjurtjärn och på Kroppaskolan.

FOTO: Eva Wiklund

Alex, Matilda och Maja saknar kompisarna i Örebro, men ångrar
ändå inte flytten till Storfors. Här finns närheten till farmor och
farfar och de har fått nya vänner i Storfors.

I frêske lufta nr 4 l 2019 Sommartidning för Storfors kommun 9

Pensionat Lungsund
& Camping
Café & restaurang med öppet kl 11-18 alla dagar.
Melodikrysset med frukostbuffé alla lördagar efter
midsommar. Seniorlunch på tisdagar. Vi har också
catering med buffér och smörgåstårtor.
Välkommen till oss i sommar! På anläggningen finns
camping, stugor och rum, badplats, äventyrsgolf, gästhamn, kanotuthyrning, båtuthyrning, boulebana.
I närheten finns även golfbana,
Bjurbäckens slussar, bastuflotte och flera fina vandringsleder.
Information:
www.pensionatlungsund.se
Tel 072-238 43 00. Du kan
även följa oss på facebook!

•

TREVLIG

Bjurbäckens Slusscafé
Välkommen till oss i slussvaktarstugan för fika eller
en lätt lunch i fantastiska omgivningar. Vi har fikabröd, baguetter, sallad, smörgåsar, vår stora räkmacka och lyxiga glassar - det mesta är laktosfritt.
Du kan även hyra kanot eller trampbåt för en tur på
kanalen. Låna gärna ett metspö eller ett sommarspel
som kan användas på våra stora grönytor.
Varje dag i juli visar vi hur slussning går till klockan
13.00, då får den som vill följa med i slussvakternas
båt kostnadsfritt. Vi har också en liten loppis.
Öppet: Kl 11-18 varje dag under juni, juli & augusti.
Information: www.kanalcafe.se.
Tel 0550-630 26, 070- 356 98 79.

SOMMAR!

ÖPPET
HELA SOMMAREN

MÅN-FRE
15-18
HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45
10 I frêske lufta nr 4 l 2019 Sommartidning för Storfors kommun

•

ERBJUDANDEN
HITTAR NI PÅ

ELON.SE
www.elon.se

Tips på fka & mat
n Pensionat Lungsund

& Camping
Glasskiosk, café,
restaurang & catering.
Öppet alla dagar kl 11-18.
Tel 072-238 43 00

Lådor i massivt trä.

Hela huset är utställningslokal.

Fin lösning för hörnskåp.

Besök ett kök i sommar
Planerna har funnits
länge och sommaren 2019
sjösätter Snickargården
äntligen en köksutställning i två plan.
- Det känns väldigt roligt
att vi äntligen fått möjlighet att göra detta, säger
Dan Holmberg, som driver
familjeföretaget tillsammans med sonen Henrik
Holmberg.
I slutet av maj pågår uppbyggnadsarbetet för fullt, men
redan finns ett par visningskök
på plats. Huset är stort och visningen kommer att sträcka sig
över två plan med många rum.
Här finns inte enbart kök utan
även exempel på en lång rad
olika möbler som också kan beställas via Snickargården Storfors.
Till en början kommer man
att ha visningen öppen på onsdagar i juli mellan klockan 10
och 13. Andra tider kan också
avtalas och det går alltid bra att
svänga förbi verkstaden som
ligger strax intill visningshuset.
- Om vi är här och har möjlighet att visa utställningen så gör
vi självklart det, säger Dan.
På sommarens onsdagsvisningar blir det även kaffe och
nybakade bullar till gästerna.
- Det är ju inte fel att gästerna
får känna hur det skulle kunna
vara att slå sig ner i det nya köket med en kopp kaffe, säger
han.
Snickargården har en gedigen
referenslista med nöjda kunder;
Inredning till Prins Eugen på
Waldemars udde, dopfunt och
altarbord i Gustav Vasa kyrka i
Stockholm och ett klimatsäkert
förvaringssystem för 1600-talskläder i Adolf Fredriks kyrka är
bara några exempel.
- Vi jobbar en hel del med

n Lundsbergs

golfklubb
Enkelt café med
självservering.
Tel 070-567 79 02.

n Slusscaféet

i Bjurbäcken
Öppet alla dagar
kl 11-18 under juni-aug.
Ställplats för husbil.
Tel 0550-630 26, 070356 98 79

n Kulturcaféet

i Kulturhuset
Storfors Centrum.
Öppet månd-torsd
kl 12-16, fred kl 12-15,
OBS! STÄNGT 1-26 juli
Tel 073-275 63 15.

n Badsta Camping
Dan Holmberg visar en av utställningsmiljöerna. 

FOTO: Eva Wiklund

i Storfors
Sommarcafé
1/6-15/8 kl 8-22.
Lekbana för barn,
kanotuthyrning
och badplats.
Tel 070-68 34 333.

n Prästbäcksrasta
Kallskafferi kan byggas i köket.

Många möbler i utställningen.

riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen, säger Henrik Holmberg, som också betonar att man
bygger helt vanliga kök, möbler
och garderober till privatpersoner.
- Efterfrågan på kök till vanliga villor har verkligen ökat.
Vi är naturligtvis lite dyrare än
Ikea, men vi bygger kök i massivt, formstabilt poppelträ som
håller en livstid. Dessutom är
det klimatsmart och innehåller
inga farliga lösningsämnen, säger han.
Kök och möbler byggs och
måttanpassas i fabriken i Storfors, men de flesta kunder finns
i Stockholm där det redan finns
en visningslokal. Nu hoppas
man på ännu fler lokala kunder
genom visningslokalen i Storfors.
- Vi vill ge folk här i trakten
eller besökare som är på geneomresa, möjlighet att titta och

känna på våra kök där vi har fabriken, säger han.
Snickargårdens populäraste
kök heter Farstavik
- Ett perfekt kök ska inte bara
vara praktisk och trivsam, det
ska även vara en fröjd för ögat,
säger Henrik, som poängterar
att köket kan anpassas både för
små och stora utrymmen.
Det finns många olika valmöjligheter. Med stommar och
lådor i massivt trä, samt bänkskivor i sten eller ek bygger
Snickargården kök som ska
hålla i generationer framöver.
- Stommarna kan väljas med
pärlspont eller plana ytor. Skåp
finns med luftig spröjs. Spotlights eller ljuslist under skåpen ger en varm och hemtrevlig
känsla, säger Henrik.
EVA WIKLUND

ÖPPEN VISNING:
Alla onsdagar i juli kl 10-13.
Annan tid kan bokas.
Information: 0550-612 40

Norr om Storfors längs
väg 26. Lunch, glass.
Öppet varje dag.
Ställplats för husbil
& husvagn.
Tel 0590 - 413 88.

n Folkets hus

Pizzeria restaurang
Kulturhuset, Storfors
Centrum. Öppet måndfred kl 11-22, lörd - sönd
kl 12-22.
Tel 0550-600 06.

n Taverna Restaurang
& Pizzeria
Ligger mitt emot ICA
vid riksväg 26,
Öppet mån-fre 11-22,
lör-sön 12-22.

n Storfors frikyrko-

församling
Rörverksgatan 7.
Här finns stor loppis
och ett mysigt café
med hembakat.
Öppet onsdag-fredag
kl 13-17 samt lördag
kl 10-13.
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Öppen trädgård
Öppen trädgård:
15 juni, 13 juli och
10 augusti kl 12-17.
Fri entré och fika på
glasverandan eller i
trädgården. Man får
gärna skänka en slant
till Världens barn.
Även uthhyrning av rum &
stugor. Soppa till kvällsmat
och frukost kan bokas.
Info: www.villafuruvuik.se,
073-081 02 72

Villa Furuvik
Villa Furuvik
is a large
garden that
dates back to 1907.
There is a nice park with
many different flowers
and a tree house to
climb. Also rental of
rooms and cottage.
Järnsjöleden hiking trail
passes just outside the
garden. Villa Furuvik
offers light evening meal
and breakfast if you book
in advance.
Open garden
June 15, july 13 and
august 10 at 12-17
Free admission with
coffee. Collection for
”Världens barn”.
Address: Furuvik,
Lundsberg.
Info: +4673-081 02 72,
www.villafuruvik.se

Komposten måste skötas noga.

Många gammeldags växter finns i trädgården.

Årstidernas växlingar följer
I sommar kan man följa
årstidernas växlingar på
11 000 kvadratmeter i
Trädgård Villa Furuvik,
Lundsberg.
Öppen trädgård den 15
juni följs av ytterligare två
tillfällen under juli och
augusti.
- Vi har förstått att det finns
ett intresse av att få komma flera
gånger under sommaren och se
hur trädgården förändras, säger
Kerstin Wålstedt.
Vid det första visningstillfället i maj var det vårblommor
som dominerarde i trädgården,
även om vissa sorter blommande mycket tidigt under den
varma perioden i april. I växthuset har Kerstin dragit upp 2000
plantor och de flesta kom i jorden under maj.
- Jag har planterat både grönsaker och blommor, men det
blev lite senare än normalt i år
eftersom det var så kallt i början
av maj, säger Kerstin, som ser
fram emot att få visa trädgården
vid flera tillfällen.
Trädgården är stor och det
finns en karta att följa så att man
säkert hittar trädkojan, tropiska
hörnan, växthuset, udden, promenadstigen och allt det andra.
Efter avslutad tur bjuder Kerstin
på fika med kaffe och hembakat
på glasverandan eller i trädgården.
- Vi har fri entré, men den som
vill kan lägga en valfri slant till
Världens barn i vår bössa, sä-
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Med hjälp av kartan hittar man lätt alla fina skrymslen i trädgården

ger Kerstin och berättar att två
av hennes favoritblommor står i
blom i maj.

- Jag gillar verkligen lunddockan och hundtandliljan, säger hon.

Öppen trädgård är en populär aktivitet.

Villan stod klar 1907.

man gärna vid Villa Furuvik
Tillsammans med maken Yngve
har hon rustat trädgården för våren
och sommaren och makarna hyr även
ut en villa och två små stugor. Villan
kan man hyra via Airbnb och stugorna passar perfekt för den som kanske
vill ta en tvådagarstur på Järnsjöleden
som passerar precis förbi.
- Vi hyr ut för att det är roligt. Vi har
fått träffa så många spännande och intressanta människor, säger Kerstin.
I sommar väntar hon gäster från Island och inom kort kommer ett äldre,
norskt par som valt just Lundsberg eftersom de gillar geocaching, en slags
modern skattjakt med GPS.
- Tydligen finns det så många skattgömmor här i trakten att de vill bo här
för att ge sig ut och leta, säger hon.
Villa Furuvik ingick i uppbyggnaden av Lundsbergs skola efter en
brand 1906 då skolan totalförstördes. Den byggdes av skolans grundare William Olsson, som gav den
i bröllopspresent till sin svägerska
och svåger 1907. Villan har haft ytterligare ett par ägare innan makarna
Wålstedt köpte den 1988. När huset
byggdes var endast ett mindre område
trädgård, men på 1930-talet anlades
rabatter och man planerade många
sorters olika träd. 1988 var trädgården dock så igenväxt att man inte
kunde se vattnet. 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 växEVA WIKLUND
ter i rabatterna. 

Kerstin och Yngve Wålstedt trivs i Villa Furuvik och vill gärna låta fler njuta av den vackra trädgården. 
FOTO: Eva Wiklund

I maj öpnnade trädgården för säsongens första visning.
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Inga-Lill och Lasse Nilsson löser melodikrysset
med Annsofie Åsberg och Mathias Södersten.

Norska familjen Sandvik har stuga i trakten.

Lotta lloyd Gregard är entusiastisk.

Familjen Askerskär testar äventyrsgolfen.

En varm fläkt av kustsommar
Förra sommaren låg en
fläkt av kustsommar över
hela Lungsund.
Gästhamnsbryggan var
fullbelagd för det mesta,
på badplatsen myllrade
lokalbefolkningen tillsammans med turisterna,
glassförsäljningen slog
nya rekord varje dag och
på caféverandan sökte
sig gästerna till skuggan
under segeldukstaken.
På badplatsen satt norska familjen Sandvik som består av
flera syskon med familjer och
mumsade på glass. De trivs i
Lungsund och Bjurbäcken där
de har sommarhus.
- Det här stället är fantastiskt.
Vi njuter av att vara tillsammans och av lugnet här, sade
Asle.
I vattnet låg många länge. Familjen Lindell/Hagerö som bor
i Karlstad, hittade Bjurbäcken
och Lungsund via Google när
de sökte efter utflyktsmål.

- Det här området är nytt
för oss och jättehärligt. Räkmackorna var dessutom väldigt
goda, sade Åsa Lindell, innan
hon tog hela familjen ut på en
simtur.
Simmade gjorde även grabbarna Edvin och Rasmus Johansson som stortrivs med
bryggorna där det blir många
hopp.
- Vi gillar den här badplatsen.
Det är jättebra och tryggt med
bryggorna, sade mamma Maria
Johansson.
På området finns inte bara
badplats. Familjen Askerskär
hade valt att starta med äventyrsgolf innan det blev dags
för bad. Svårare än vanligt minigolf, men samtidigt roligare
intygade hela familjen.
Emelie Askerskär bor i Karlstad med familjen, men tillbringar gärna tid hos mamma
Åsa i sommarhuset i Lungsund.
- Jag älskar lugnet som finns
här, man kan koppla av på
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riktigt. Samtidigt finns det så
mycket att göra att man aldrig
får långtråkigt, sade hon, innan
hon visade familjen hur en riktig putt ska sättas på banan.
Lotta och Michaels första år
som arrendatorer har varit som
en berg- och dalbana om de får
beskriva själva.
- Det här är så galet roligt att
jag nästan tror att jag drömmer, säger arrendatorn Lotta
Loyd Gregard, som i år driver
camping och pensionat för andra säsongen tillsammans med
maken Michael. Förra året drev
hon även caféet i Bjurbäcken,
men den här säsongen fokuserar hon helt på Lungsund.
- Det är alltid någon av oss
som bor på pensionatet, så att
vi kan finnas till hands. Det
händer att vi får göra femton
räkmackor efter stängningsdags, skrattar hon.
På campingen rullar den ena
efter den andra husbilen och
husvagnen in och här har också

antalet säsongscampare fördubblats på ett år, och många
kommer för lugnet.
Susanne Eriksson och Ulf
Svensson tillbringade sin första säsong här 2018 och ångrar
inte valet av plats.
- Det här är perfekt. Lugnt
och skönt och dessutom på cykelavstånd från både Storfors
och Kristinehamn, säger Susanne.
Inne i pensionatet ilar personalen fram och tillbaka med
sallader, pajer, smörgåsar, disk
och massor av iskalla vattenflaskor.
Altanen har fått segeldukstak, men många gäster väljer
också att svalka sig en stund
inomhus.
Sommaren 2019 blir det servering både i restaurangen och
i caféet. Utomhus finns äventyrsgolfen och en nybyggd
boulebana. Personalen hjälper
också gärna till att boka bastuflotten som ligger i Öjevettern

Söndagsfika på
Berget i Lungsund

Det finns en gästhamn i Lungsund och även en sjösättningsramp. 

Familjen Lindell/Hagerö åkte från Karlstad.

FOTO: Eva Wiklund

Edvin och Rasmus Johansson stortrivdes i vattnet.

lockar till fina Lungsund
och hyr ut båt eller kanot så att
gästerna kan ta sig dit.
Förra sommaren blev melodikrysset med tillhörande frukostbuffé en riktig succé, därför fortsätter Lotta att hålla öppet varje
lördag efter midsommar med
frukost och krysslappar.
Många gäster landar i Lungsund för en natt på väg genom
Sverige, men en del stannar
längre.
- Det som lockar är framför allt
vandringslederna och naturen.
Många turister har också en anknytning till trakten, säger Lotta
som är mer än nöjd med första
året.
- Vi jobbar verkligen hårt för
att förverkliga vår dröm och för
att göra det bra för våra gäster,
säger hon.
EVA WIKLUND

INFORMATION
Tel 072-238 43 00
www.pensionatlungsund.se
pensionatlungsund på facebook

I Lungsund finns Hembygdsgården Berget, som
varit både kronotorp och
gästgiveri. Här finns över
800 föremål samlade och
förutom jordbruksredskap
kan man kika på ett
vargspjut eller en vargfälla.
Berget håller öppet varje
söndag hela juli och första
helgen i augusti med
servering och en liten
loppis.
Söndagsservering
perioden 1/7 – 5/8 kl
14-17.
Kôlbullekväll: 11 juli kl
18.00, i samarbete med
svenska kyrkan.
Jul i Juli 27/7 kl 12,
Värmlandstomten och
massor av julstämning.
Hembygdsfesten:
Lördag 10 augusti kl
15. Servering, lotterier,
hästskokastning,
underhållning.
Information:
070-24 93 193.

Öppen kyrka med
guidad tur

Michael Lloyd Gregard serverade ett oräknerligt antal räkmackor.

Beautiful Lungsund
In beautiful Lungsund there is much to do. Take a dip at the
popular bathing area, play crazy golf or hike through the forest
to Hållsjön or the locks of Bjurbäcken. You can also walk through
Masmästarmossen to Storfors center. The tour is five kilometers and passes a
beautiful bog and along small roads. 1600-century church in Lungsund is open
every weekday and on Sundays in July the homestead is open with flea market
and homemade coffee and cake from 2 pm to 5 pm.
Restaurant and cafe is open every day 10-18. Info +4672-238 43 00

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.

I frêske lufta nr 4 l 2019 Sommartidning för Storfors kommun 15

TE:s

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

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

Egen tillverkning och försäljning
av olika chokladprodukter,
bl a handgjorda praliner.
Pralinprovningar.
OBS! Öppet endast efter
överenskommelse och förbokning. Även mindre grupper.
Vi finns norr om Nässundets station,
med avfart från riksväg 26.
Välkommen att höra av dig!

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
Webb: www.lbsmorgasnissechoklad.se
Mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

Fina sommarblommor!
Alltid hos oss - direktimporterade
kvalitetsblommor till priser som
gör dig förvånad.
Vi har fina sommarblommor,
studentbuketter, gratulationskort
och presentartiklar.

Följ oss gärna på
Facebook under
Sommarstängt 8 juli - 19 aug.
Storfors
Spån &
Vi önskar alla våra kunder en trevlig
sommar!
Foder

Tel: 070-549 03 04
Louise Bergström

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.

Helianthus Blomsterhandel
Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15
Öppet: Tisd-fred 10-18, Lörd 10-14
www.heliantus.se

Apoteket Humlan

STORFORS

Det är lätt att
hitta till oss!

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

Riksväg 26

Stationsgatan

ICA

Buss& tågstation

Handla
lokalt - stor
egenvårdsavdelning

SLIPP VÄNTETID! Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se.
Logga in med ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill
hämta på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och
skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT!
Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15).

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

Köpa fiskekort
Försäljningsställen

Fiskekort köps på olika
ställen, se respektive fiskevårdsområde. Vissa fiskekort
säljs även via www.ifiske.se.
Barn under 16 år gratis!

Veckofiskekort

För mete och spinnfiske finns
ett samlingskort för större
delen av Bergslagskanalen
för 200 kr. Köps på
Pensionat Lungsund, vid
Bjurbäckens slussar samt av
Lennart Johansson tel 073083 39 43.

Fiskevårdsområden

n Lungsunds FVOF

Bröderna Jan och Pär Sjöberg njuter av sjölivet tillsammans med Pärs son Carl. 

FOTO: Eva Wiklund

I Östersjön trivs gösen
Sedan 2009 har Nykroppa
Storfors Fiskevårdsförening planterat in 65 000
gösyngel.
Projektet har gett stor
effekt - både för fisket och
för medlemsantalet.
Tack vare gösprojektet har
medlemsantalet ökat och dessutom har man fått många besökare som kommer med båt på
trailer. Gösynglen har satts ut i
Mögsjön och i Östersjön.
De senaste somrarna har klubbens medlemmar fått många
gösar på runt 2 kilo, vilket visar
att ynglen överlevt. Klubben är
också aktiv på många andra sätt.
I sjön Skärjen sätter man varje
år ut två ton regnbågslax med
isättning var tredje vecka och
där finns även båtar att hyra, fina
bryggor och grillplatser.
I fiskevårdsföreningens 70-tal
sjöar är det fortfarande mycket
billigt att fiska och trolla. Alla
får köpa ett års medlemsskap för
200 kronor.
Jan Sjöberg är en av de pådrivande bakom gösprojektet. Till
en början fanns ett visst motstånd, men de senaste åren har
man bara mötts av hejarop. Det
har visat sig att gösen trivs och
växer i sjöarna.

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
n Nykroppa-Storfors
Fiskevårdsförening
Har ett 70-tal fiskevatten.
Harry Rajala 070-318 70 52.

Ädelfisk

Carl Sjöberg trivs med ett kastspö i handen.

n I Västra Skärjen kan
man fiska regnbåge och
man kan även hyra en
roddbåt. Fiskekort köps i
Prästbäcksrasta tel 0590413 88 eller via www.ifiske.se.
Fiskeklubbar

n Storfors Flugfiskeklubb

Linda Gustavsson
070-526 65 46.
n Storfors Sportfiskeklubb
Roland Byström
070 288 28 83.
Fina sommarkvällar samlas man
gärna på bryggan vid Riddarön.

Vid sjön Skärjen finns roddbåtar
att hyra.

- Det är ju en riktigt god matfisk och den är rolig att fiska
också. Den går djupt så länge
vattnet är kallt, säger han och
berättar att gösen är fredad i
Östersjön fram till midsommar.
I samarbete med ”Föreningen
levande bygd runt Bergslagskanalen” har båtklubben utvecklat
Riddarön där det idag finns fina

bryggor, utedass, vindskydd och
en grillplats. Det finns också
plats för kanotister att dra upp
kanoter och kajaker och att slå
upp ett tält.
- Vi har fått en riktigt fin plats
där folk gärna träffas och det är
Nykroppa båtklubb som förvaltar den, säger Jan.

EVA WIKLUND

Fishing license
Fishing license,
200 SEK, is
valid for one
week for lots of lakes in
Bergslagskanalen.
Info: +46730-83 39 43.
Youth up to 16 – free
fishing. In the lakes you can
find Pike, Pike-Perch and
Perch. Rainbow trout can be
fished in the lake Skärjen
100kr/day, buy licens at
Prästbäcksrasta.
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Hitta hit: Från Storfors, kör ca 5 km mot
Karlskoga. Från Karlskoga, kör ca 28 km
mot Filipstad. Sväng av där det står Åsjöhyttan/Bygdegård på vägskylt.

PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
BÖRJES
I SOMMAR
BJURTJÄRNS HÄNDER
HEMBYGSFÖRENING
bjuder
in till:

Måndag 6 juni kl 18.00 har vi Nationaldagsfirande, med folkdans, tal, Servering.
Hembygdsdagar
på Börjes hembygdsgård 5-7 juli
Fredag 1 juli kl 1700 är det Show med Per Henning och vänner med grillkväll.

Fredag 5 juli
12.00-16.00 Marknadsdag med Söndag 7 juli kl 11.00:
Fred-sönd 8-10
juli Bygdedagar, detaljerat
program kommer senare.Sommargudstjänst.
kl 17.00 Grillkväll med grillat att
försäljning av alster från vår
köpa; korv,
Servering av kyrkkaffe och
 Tema ”Internationella
skogsåret 2011”
vävstuga,sytt, stickat, silversmihamburgare, samt kaffeservedärefter ”historisk vandring” i
de, honung, träarbeten. Barn Utställning
och försäljning av många hantverkares alster.
ring. Musik.
området kring hyttan med Nicke
aktiviteter, ponnyridning mm.
Larsson som kan berätta en
 Bonnauktion, gudstjänst med kyrkkaffe.
Servering av” Bjurtjärnshare”,
Kl 19.00 Bjurtjärns teaterförlång rad historier om sådant
kaffe med bröd, grillat. Bakluck Servering
Bjurtjärnshare,
m.m.
eningav
med
farsen Guldfeber.korv, glass
som hänt på Börjes och i hyteloppis, kom och sälj (50 kr)
Inträde 100 kr inkl fika.Bjurtjärns eller
tan. Teaterinslag av Bjurtjärns
Hembygdsförening
köp på vår parkering.
Lördag 6 juli
kl 11.00 Agnes Westholm Lind
och Elin Gustavsson arrangerar
käpphästtävling med startavgift
10 kr. Anmälan görs på plats eller via sms till 070-770 56 22.

HA EN
SKÖN
NTMARKNAD
SOMMAR!
riktigt

FORS 25-26 MAJ!

g 25-26/5 har vi stor uteförsäljning av
ån Jensens Blommor!

Öppet
Lördag 26/5
alla
dagar
bjuder vi på kaffe

9-20

teaterförening. Fri entré.

16.30 Bjurtjärns teaterföreningspelar farsen
Guldfeber. Inträde 100 kr inklusive fika

Information: Nicke Larsson
070-374 86 01.

Varmt välkomna!

Sommartider hej hej!
Under perioden 10 juni - 12 augusti har
kontoret öppet kl 09.00 - 15.00,
med möjlighet att boka tid efter kl 15.00.
Kontoret håller stängt
vecka 28-30, 8 - 26 juli.
Tänk på att vår bankapp och
internetbanken alltid har öppet!

med dopp!

99k
PLANTJORD

Coop Änglamark. 40 liter.

Vi önskar alla en riktigt

Trevlig sommar!

3 FÖR

Välkommen
till Coop
COOPStorfors
Storfors
Välkommen till
Djupadalsgatan
12 personal!
önskar Emma med
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Finska hästsporten ökar flåset
Vem kunde tro att ett hemmasytt hästhuvud på pinne skulle
lägga grunden för en sport som
kräver både snabbhet, styrka
och kroppskontroll?
Men nu är den här - sporten
som kom från Finland och som
nu ökar lavinartat.
När åtta snabba tjejer samlas på
gräsplanen mellan skolan och Mögsjön blir det massor av skratt och en
del flås.
Först ska hindren placeras ut och sedan värmer gruppen upp. Hoppningen
börjar på låg nivå, men efter några
varv närmar sig pinnarna toppen och
tjejerna lägger kraft i sina hopp.
Flera av dem rider också och tävlar
på ”vanliga” hästar, men de ser många
fördelar med käpphästhoppning eller
de andra grenarna som distansrytt och
dressyr.
- Det här är jättekul och det är ju en
perfekt sport för den som är allergisk,
säger Ozzylinn.
- Ja, och det är billigt också. Man
behöver inte köpa foder eller ha ett
stall. Alla kan vara med, säger Vilda.
Mammorna Desiré Lavén och Sandra Holmén ser också stora fördelar
med flugan som spridit sig via klipp
på youtube från grannlandet i öster.
- Det här är helt perfekt. Nu är tjejerna ute på ett helt annat sätt. De har
insett att det krävs kondition för att bli
bra på att hoppa och det händer att de
tar sina hästar och springer ett varv
runt sjön, säger hon.
Det finns särskilda käpphäststall
och med hjälp av mammorna funderar
tjejerna nu på att starta en käpphästklubb i Storfors.
- Fler får gärna vara med, säger Alicia.
En grupp som är lite svårflörtad är
jämnåriga killar.
- De retas och kallar oss för töntar,
men det struntar vi i, skrattar Emelie.
Tävlingar som DM och SM arrangeras och i sommar blir det en lokal
tävling den 6 juli vid hembygdsgården
Börjes under hembygdsdagarna.
Käpphästar syr man ofta själv och
det finns mängder av instruktionsvideos på nätet. Även hindren är hemmabyggda.
- Det var en enkel match och inte
särskilt dyrt, säger Desiré Lavén.
Information: 073-3638730

Snabba käpphästryttarna Alicia Holmén, Emelie Persson, Vilda Thornberg, Beatrice
Holmén, Ozzylinn Engen Lavén, Engla Lindgren, Noelle Thornberg och Emma Lundin med
kelgrisarna Spira, Viol, Bindi, Fluffy, Ronja, Sockervadd och Sally. 
FOTO: Eva Wiklund

Sporten kräver definitivt god kondition.

Käpphästmammorna Desiré Lavén och
Sandra Holmén.

Emma Lundin hoppar högt och säkert.

EVA WIKLUND

Ozzylinn Lavén var en av de första att börja med käpphästridning i Storfors.
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Enkla övningar för
din sommar form

Armhävningar kan göras med fötterna
i backen eller genom att stå på knä.
Tränar hela överkroppen.

Knäböj tränar lårmusklerna.

Situps tränar magmusklerna.

Utfallsgång tränar balansen, rumpan
samt fram- och baksida av låren.

Chins - använd en bänk eller stol. Tränar armar, axlar och bröstmuskler.

I höst har Gymfabriken i Storfors funnits i tre år.
- Det har varit en fantastisk
resa. En del saker har blivit så
mycket bättre än vi hade vågat
hoppas, säger ägaren Susanne
Wernström.
Gymfabriken ståtar med en lokal
på 500 kvadratmeter där det ryms
stort gym med moderna maskiner,
crossfit-avdelning, avdelning för fria
vikter och en sal för olika typer av
pass.
- Vi har nått vårt mål när det gäller
antalet sålda årskort. Men självklart
ser vi gärna ännu fler deltagare så att
vi kan utveckla verksamheten mer,
säger hon.
Under terminstid är pass som
crossfit, tabata, danzy oftast fullbokade. I takt med att sommarvärmen
smugit på, avtar också antalet som
tränar.
- Vi har två typer av kunder. De
som tränar för att bli bättre fortsätter
att komma hela sommaren, medan
motionärerna ofta tar en sommarpaus, säger hon.
För att hålla formen uppe även under sommaren tipsar Susanne om att
ta alla tillfällen till fysisk aktivitet.
- Cykla istället för att ta bilen, ta
handjagaren till gräsmattan istället
för gräsklipparroboten och se till att
ta långa promenader eller löpturer.
För att komplettera konditionsträningen kan man använda de fem
enkla övningarna som Susanne visar
här intill.
- Se till att göra tre eller fyra konditionskrävande pass i veckan. Komplettera med övningarna som du gör
i tre omgångar med tio repetitioner.
Det kommer att ge dig energi och bra
form, säger Susanne, som hälsar att
alla naturligtvis också är välkomna
till Gymfabriken när andan faller på.
Sommartid flyttar man ofta ut passen på bakgården - när vädret tillåter.
Då rullas det gröna konstgräset ut.
EVA WIKLUND

Öppettider under juni, juli & aug:
Måndag - torsdag 9-20, lördag stängt,
söndag 15-20.
Information: www.gymfabrikenab.se,
tel 070-467 32 32.
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Nicke Larsson berättar den spännande historien om hemby

Semestertid är

Kristina Elmström på Berget i Lungsund med barnbarnen. Både lotteri, fika och hästskokastning lockade.

Förra sommaren korades Gun-Britt Huth till Årets Storforsare vid Hembygdsgården Hagen.

Hembygdsgården
Börjes, Bjurtjärn
Fredag 5 juli
17.00 Grillkväll. Föreningen
säljer nygrillat.
19.00 Farsen ”Guldfeber”
med Bjurtjärns teaterförening,
Lördag 6 juli
11.00 Käpphästtävling, alla
klasser, Hembygdsgården
Börjes kl 11
12.00 Marknadsdag fram till
klockan 16.00.
16.30 Farsen ”Guldfeber”
med Bjurtjärns
teaterförening,
Söndag 7 juli
ca 12.30 Historisk guidning
kring Åsjöhyttan med Nicke
Larsson. Teaterinslag.

Hembygdsgården
Berget i Lungsund
Torsdag 11 juli
18.00 Kôlbullekväll

ygsgården börjes och Åsjöhyttan. Och han får god hjälp av några skådespelare. 

FOTO: Eva Wiklund

högsäsong för hembygden
Sommartid är högsäsong
för både hemvändare och
hembygdsarrangemang.
Storfors kommun är inget
undantag, här trängs marknader, loppisar, musik och
annat som hör sommaren
till.
Först ut för sommaren är hembygdsgården Börjes i Bjurtjärn,
där man firar i dagarna tre.
Marknadsdagarna inleds med
en grillkväll redan på fredag den
5 juli, då spelas också farsen
Guldfeber av Bjurtjärns teaterförening.
- Vi har dubblat föreställningen
som nu är en timme lång. Det
har bland annat tillkommit fler
sånger och en elak handlare, berättar Nicke Larsson, som håller
i trådarna.
Han garanterar skratt och trivsamma tillfällen att träffas.
Dagen efter blir det repris på
föreställningen men också marknadsdag och en käpphästtävling
med alla klasser.

-Vi ser att det är många som
kommer hem och hälsar på föräldrar och släkt under sommaren,
säger Nicke, som menar att hembygdsföreningarna har en viktigt
funktion som samlingsplats.
- Många av våra aktiviteter ger
också en identitet till bygden,
man får veta hur det kunde vara
förr och hur bygden formats, säger Nicke, som även håller en
historisk guidning på söndagen.
Han kommer att berätta historien om Börjes med start redan
på 1500-talet och även om Åsjöhyttan där man 1872 tillverkade
2500 ton tackjärn.
- Det är helt otroligt. För varje ton järn krävdes en mila, det
betyder 2500 milor det året, sägerNicke. Med hjälp av teaterföreningen bjuder han på riktigt
dramatiska och roliga teaterinslag
under guidningen.
I augusti blir det fler hembygdsfester i Bjurbäcken, Kväggeshyttan, Lungsund och Storfors.
Storfors
hembygdsförening

Lördag 27 juli
12.00 Jul i juli,
Värmlandstomten besöker
Hembygdsgården Berget
i Lungsund där det är full
julstämning med 150 dagar
kvar till julafton
Lördag 10 augusti
15.00 Hembygdsfest med
underhållning, försäljning,
servering och lotterier.

Bjurbäckens Byalag
Söndag 4 augusti
14.00 Bjurbäckens dag vid
Kvarnen med, underhållning
& grillat.

Bjurtjärns Byalag,
Kväggeshyttan
Lördag 13 juli
11.00-15.00 Loppis vid
bryggan i Kväggeshyttan
Söndag 25 augusti
15.00 kakfestival i
bygdegården.
Agnes Westholm Lind och Elin Gustavsson arrangerar käpphästtävling
den 6 juli i ett helt nytt inslag under
Bygdegdagarna i Bjurtjärn.

korar traditionsenligt Årets Storforsare den 17 augusti och helgen
före kan man umgås och kasta
hästskor på hembygdsgården
Berget i Lungsund.
I spalten till höger hittar du datum och tider. Ta chansen att delta i trivsamma arrangemang som
drivs av många ideella krafter för
EVA WIKLUND
bygderna bästa.

Storfors Hembygdsförening
Lördag 17 augusti
Hembygdens Dag kl 14,
hembygdsgården Hagen i
Storfors, Årets Storforsare
koras, underhållning,
servering och aktiviteter.

Heritage days

Heritage Days
i arranged in
different places
with lot of activites. Tourist
information can help you.
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Övernatta
längs lederna
Villa Furuvik, Lundsberg
Två stugor. Här kan man
få både kvällssoppa &
frukost.
Info: 0730-81 02 72
Pensionat Lungsund
& camping
Boende i rum, stuga eller
på campingen. Café och
restaurang.
Tel 072-238 43 00

Fin grusväg genom Lundsberg.

Badsta Camping/stugor
Här finns stugor och en
kiosk/enkelt café.
Info: 070-683 43 33
Bergsmansgårdens
Gästhus, Asphyttan
Boende i fina lägenheter
med självhushåll.
Info: 0590-159 00

En paus på Lungälvsmossen.

Bjurbäcken
Här finns gräsytor där
man kan slå upp ett
tält samt ställplatser
för husbilar. Även ett
vindskydd.
Lårhöjden
Fin raststuga där man
kan rulla ut liggunderlag
inomhus.

Skiss över leder
Se nästa sida för skiss
över leder och service.

Several trails
for hiking
In the area
around
Storfors
there are several trails
for hiking through forests,
over mountains and near
water. Se small map on
next page. You can walk
between the silver mines
and locks or between
caves and steep river
gorges. Its possible to
make a circular threeday trip. Detailed english
version is avaliable at the
The Tourist Information.
Recreational Maps of
Storfors municipality
vicinity in scale 1: 50 000
are also available at the
tourist office for 20 SEK.
Badsta Camping and
Slusscaféet offers shuttle
service to the hiking trails.
Phone Badsta 0046-70683 43 33 or Slusscaféet
004672-238 43 00.

Jättestenen strax innan Lundsberg.

Skägglav indikerar ren luft.

Kom närmare naturen
- Man kommer inte bara närmare naturen när man är ute
på vandring, man kommer
också närmare sig själv.
Det säger Stina Kjellberg
från Göteborg, som nyligen testade Järnsjöleden i
Storfors.
Under 2019 byggdes sista etappen på Järnsjöleden och idag kan
man vandra på över tio mil sammanhängande ledsystem mellan
Kristinehamn och Karlskoga –
via Bjurbäckens slussar i Storfors.
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 Asphyt-
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tan, 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.
Första delen av leden går över
unika och naturskyddade Lungälvsmossen där närmare två kilometer spång ger chans att uppleva
mossen på nära håll. Här passeras
små gölar och ett par tjärnar innan man kommer fram till den 17
meter långa bron över vindlande
Lungälven.

- Vilken otrolig natur. Det här
ger ett meditativt lugn inombords,
samtidigt som man blir helt lycklig över allt det vackra och storslagna, säger Stina, som har
sällskap på vandringen av bland
andra Maria Garpebo, Carin Boellke och Siw Lystedt.
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 man inte
hellre väntar till den fina badplatsen i Lungsund där man även kan
äta lunch. Den som väljer att sova
över här kan också boka bastuflotten som ligger en bit ut i sjön
Öjevettern. Transport och ved kan
ordnas via Pensionat Lungsund
som hyr ut både stugor och rum.
Efter Lungsund löper leden genom skogsmark ner till Hållsjön

På väg ner mot Storlungen.

Rastplats vid Hållsjön där man även kan ta ett dopp.

På väg över Lungsälvsmossen på två kilometer spång. 

FOTO: Eva Wiklund

och dig själv på vandring
där en fin rast- och grillplats
väntar.
- Det här är nästan osannolikt vackert, säger Maria, som
också kan se Lundsbergs skola
på långt håll i änden av sjön.
Där har några av Sveriges prinsar studerat och där arrangeras
kostnadsfria visningar varje
onsdag i juli.
Siw passar på att ta ett
snabbdopp innan vandringen
fortsätter upp på Rävhöjden
och sedan ner mot Furuvik.
Här ligger Villa Furuvik idylliskt på en egen udde, mitt i
11 000 kvadratmeter trädgård.
- Här vill jag verkligen övernatta nästa gång, säger Stina,
och kikar in i enkla Sjöstugan
och den lite mer moderna stugan Paradiset som hyrs ut till
vandrare. En paus på bryggan
blir en njutbar stund.

Spången slingrar sig över vackra Lungälvsmossen.

- Vi tycker att det är roligt
med alla dessa möten med
nya människor, säger Kerstin
Wålstedt, som visar trädgården
kostnadsfritt vid några tillfällen under sommaren och som

också hyr ut stugorna och även
rum i ett hus strax intill.
Från Lundsberg går leden
vidare genom skogen, med utsikt över Matlången och sedan
längs Hyttsjön, där det också

FOTO: MIchael Johansson

finns en pytteliten badplats. I
Hytte slutar leden, men den
som vill kan fortsätta drygt två
mil på Järnleden och nå Kristinehamn vid Vänern.
EVA WIKLUND

I frêske lufta nr 4 l 2019 Sommartidning för Storfors kommun 23

Storfors
frikyrkoförsamling

Diplomerad massör

Jag erbjuder svensk klassisk massage, terapeutisk
massage och thaimassage men även hot-stonemassage, energimassage, koppningsmassage,
ansiktsbehandlingar och fotbehandlingar.
Välkommen in och testa! Vi har riktigt bra priser!

Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan
på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för alla
vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!
Söndag 16 juni kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg
Söndag 23 juni
Ej gudstjänst, vi hänvisar till
Torpkonferensen i Örebro och Nyhemsveckan
Söndag 30 juni kl 11
Gudstjänst med Karin Paulsson
Söndag 7 juli kl 11
Gudstjänst med Mikael och Marit Håkansson

Lourans Massage Djupadalsgatan 11 i Storfors, Hårcentrums

lokal. Tel 072- 929 19 92. Du kan även boka via min facebooksida;
Lourans massage, där du också hittar prislistan.

Låna fritids- och friluftsprylar i sommar!
Fritidsbanken har inte ordinarie öppettider under sommaren
men veckorna 25, 26, 29 och 30 är det öppet måndag &
torsdagklockan 12.00-18.00.
Vi tar också gärna emot alla typer av fritidsprylar som du vill
skänka!
Fritidsbanken finns i Sporthallen, Kroppavägen 7.

Söndag 14 juli kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson
Söndag 21 juli kl 11
Gudstjänst med Ulf Östeby
Söndag 28 juli kl 11
Gudstjänst med Stefan Thyberg
Söndag 4 augusti kl 11
Gudstjänst med Björn och Karin Magnusson
Söndag 11 augusti kl 11
Ekumenisk Gudstjänst i Lungsunds kyrka med sångare
från Norge. Se Svenska kyrkans program.
Söndag 18 augusti kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson
Söndag 25 augusti kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg
Det kan tillkomma aktiviteter under sommaren.
För mer information se;
www.kyrktorget.se/storfors.frikyrkoforsamling.
Storfors Frikyrkas Second Hand och Café,
Rörverksgatan 6
Onsd-fred kl 13-17 samt lördag kl 10-13.
Varmt välkomna!
Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen 0550- 619 73
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg
073-788 24 30.
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Välkommen att låna prylar hos Fr

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sportHär kan man låna utrustning för en aktiv fritid, so
skridskor, inlines, snowboards, och mycket mer.
Man kan utrustning upp till 2 veckor. Möjlighet t
Alla kan låna och allt är GRATIS!
Kom gärna in och kika på vad vi har - vi finns i S
Kroppavägen 7 intill Vargbroskolan.
Öppettider under jul och nyår:
27/12 kl 16.00- 19.00
29/12 kl 16.00- 19.00
2/1 kl 12.00-16.00 Extra öppet.
3/1 kl 16.00- 19.00

Övriga vardagar kan ni gärna ringa om ni vill bes
eftersom Sussie oftast är på plats. Telefon: 0550-

Köksdrömmar?
Vi hjälper dig gärna!
Öppen köksvisning varje onsdag i juli kl 10-13
i vårt stora visningshus. Kök och möbler i två våningar.
Välkommen att titta, känna och fundera!
Du kan också höra av dig för att komma en annan tid.

Forsbrogatan 2, tel 0550 – 612 40
Öppet 07.00 – 16.00
info@snickargardens-mobler.se
www.snickargardensmobler.se

HORNKULLENS
SILVERGRUVOR
Vandringsleder

Hornkullens
SIlvergruvor

Vägar
PRÄSTBÄCKEN

ASPHYTTANS
SLUSS

TC

Rövarkulorna

Östersjön

Rövarleden

BJURBÄCKENS
SLUSSAR

Bjurbäckens
bruksområde

Hättälvens
utlopp

Rövarleden

Skiss över
leder
att vandra
i Storfors

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

Bockafallshöjden

Lungälvsmossen

Rv 26

Mögsjön

Lårhöjdsleden

Järnsjöleden

Stora
Hättsjön

Storlungen

BADSTA CAMPING

STORFORS

Åsjöleden
Cykel - och vandringsled
LUNGSUND

Åsjön
Hembygdsgård

Öjevettern

Hållsjön
FURUVIK
LUNDSBERGS
SKOLA

Lundsbergs
golfbana

Ullvettern
Järnsjöleden

237

Åsjöleden
Rv 26

KYRKSTEN

Avstånd
Bjurbäcken slussar - Silvergruvorna ca 12 km
Bjurbäcken slussar - Badsta Camping ca 14 km
Bjurbäckens slussar - Asphyttan ca 4 km
Bjurbäckens slussar - Lungsund 14 km
Lungsund - Furuvik 4 km
Furuvik - Hytte ca 11 km
Lårhöjdsleden runt 13 km
Lårhöjdsstugan-Åsjöhyttan ca 15-16 km
Åsjöhyttan - Lunnedet ca 14-15 km
Plompen - Lunnedet 12 km
Hela Åsjöleden ca 26-28 km
Badsta Camping - Lungsund 9 km
Badsta Camping - Asphyttan 17 km

Hyttsjön
LUNNEDET
NÄSSUNDET

Från Lunnedet går vandringsled in till Karlskoga

Från Hytte (Nässundet)
löper Järnleden söderut
till Kristinehamn.
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Guidning
under juli
Öppna visningar av
skolan, kyrkan och
elevhemmen onsdagarna 3/7, 10/7, 17/7,
24/7 samt 31/7 med
samling vid skolans
entré klockan 13. Ingen
föranmälan behövs och
det är fri entré.
Info: 070-573 10 56.

Visit princes’
school in
Lundsberg
Lundsbergs Boarding
School was founded by
the businessman William
Olsson 30 January 1896.
The school commenced
in Lundsberg’s Herrgård.
However, as the student
number rose more
student housing, staff
buildings, and sport
facilities were built.
The Main Building was
constructed 1906-1907
under the drawings
of the architect Erik
Lallerstedts.The current
sports field was officially
opened 1923 by the then
Crown prince of Sweden
Gustaf Adolf, Duke of
Västerbotten.
At 1907 the school,
which was previously
owned by Lundsbergs
AB, was handed over to
the Lundsbergs School
Foundation.
Today there are 230
students in three
different programs.
The school also accept
students who do not live
in the boarding school.
The school is sometimes
called the ”princes’
school”. Prince Sigvard,
Prince Bertil, Prince
Gustaf Adolf and Prince
Carl Philip received their
education here. The
surroundings are very
beautiful and you can
swim from the jetties.
Guided tours: 3/7,
10/7, 17/7, 24/7 and
31/7 at 13.00. Meet
at the entrance. Free
admission.
Info: +4670-573 10 56.

Lundsbergs skola ligger vackert vid Hållsjön. 

FOTO: Eva Wiklund

Besök prinsarnas skola i
Idag är Lundsberg en modern internatskola med
elever från hela världen och
även närområdet.
Hösten 2019 har skolan
230 elever och dessutom
kö, men när skolan startade
1896 var det med bara fem
elever.
Grundaren, William Olsson,
föddes i London 1862, och skickades senare till Karlstad Läroverk
för att få en svensk utbildning.
Han hälsade ofta på sin farbror
som var komminister i Lungsunds
församling och det var i Lungsund han fann sin blivande fru;
Maria Bergman. Hon bodde med
familjen på Lundsbegs Herrgård,
och efter bröllopet 1887 flyttade
makarna till London där William
arbetade inom familjens träagenturfirma. 1896 flyttade de tillbaka
för att bygga upp starkare svenska
affärsrelationer.
Samtidigt startade William skolan på egendomen som han köpt
av svärföräldrarna fyra år tidigare. Hela skolan var då lokaliserad
till herrgården, som idag är ett av
skolans sex elevhem. De närmaste
åren tillkom elevhem, centralkök,
lärarbostäder och sjukstuga. Friluftslivet och idrotten var redan
från början centrala inslag och
liksom idag fick de olika elevhemmen tävla mot varandra. Den
nuvarande idrottsplanen invigdes
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Visningarna av elevhem och skola brukar vara väldigt populära.

1923 av dåvarande kronprinsen,
Gustaf Adolf.
Skolan kallas ibland för prinsarnas skola eftersom även Prins
Sigvard, Prins Bertil och Prins
Carl Philip fått sin utbildning här.
Rodd var en viktig idrottsgren
och än idag tränar eleverna kapprodd på vackra Hållsjön. Andra
idrotter är badminton, basket,
bordtennis, fotboll, friidrott, innebandy, längdskidåkning, skytte,
terränglöpning och volleyboll.
Idag finns även en modern gymnastiksal och ett helt nybyggt
gym.
Vid sidan av idrotten har musiken en central plats på Lundsberg.
Två musiklärare och en hel byggnad med möjlighet till övning och
inspelning ger en bra grund.
Idag erbjuder Lundsbergs skola

tre inriktningar på gymnasiet;
ekonomi, naturvetenskapligt och
samhällsvetenskapligt program.
Dessutom har man en full klass i
åk 9.
Internatelever betalar en avgift
för boende och mat, men själva
undervisningen är kostnadsfri.
Skolan tar även emot dagelever.
Varje sommar öppnar Lundsberg portarna för en intresserad
allmänhet som får en guidad tur
genom både skollokaler, aula,
kyrkan och elevhemmen. Kanske kommer en och annan att bli
förvånad över hur enkelt internateleverna bor. Det finns både enkelrum och dubbelrum och det är
relativt vanligt att två elever delar
rum.
- Vi vill verkligen bjuda in allmänheten att besöka oss och den

Vackra
kyrksalen

Lundsberg

Aulan
rymmer
många

Ett tidigt
roddarlag

Bad & rodd
Skolan
& kyrkan

Café Strömstaren
ligger vid ån

Hållsjön
här fantastiska miljön. Vi har fem visningstillfällen i juli månad, men om
vi har möjlighet öppnar vi naturligtvis dörrarna även på andra tider, säger skolans rektor Christer Carlsson.
Och skulle skolan vara stängd är
man välkommen att strosa runt bland
de fina husen, vandra på strövstigarna, kanske ta ett dopp vid roddbryggorna eller spela lite beachvolley.
- Folk ska känna sig välkomna här.
Man får gärna stanna för en picknick
eller ta ett dopp från bryggorna, men
camping är inte tillåten, säger Kristofer Sten.
Sommartid är det en hel del ungdomar på skolan eftersom man arrangerar både sportscamp, konfirmationsläger och musikläger. Till de populära
lägren kan vem som helst ansöka.
I sommar blir det också en kammarmusikvecka i Lundsberg den
7-14 juli, med utgångspunkt från kyrkan och den unika skolorgeln med 27
stämmor.
Mer om musikveckan finns på sidan 29.
EVA WIKLUND

Styrketräning

Huvudbyggnad
Kyrkan
Elevhem
Björke
Elevhem Forrest Hill
Elevhem
Klätten

Elevhem
Skogshult här bodde
Prins Carl
Philip

Elevhem
Herrgården

Elevhem
Gransäter
Musikstallet
Café Strömstaren

Lek & sport
på Summercamp
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Res med oss
till och från
Storfors

Tabelle
n
från 9 d gäller
e
tills vid c 2018
a
längst re, dock
till och
med
14 dec
2019.

Här kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som
åker till och från Storfors. För kompletta tidtabeller besök
Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!

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, 09.05, 13.15,
14.50, 15.15, 16.10, 18.20

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 11.15, 14.05,
16.15, 17.00, 19.00

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Karlskoga busstation är cirka 45 minuter.
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n 7 juli kl 19.00 Konsert, unga musiker &

tonsättare. Luc Goedert, orgel, Max MerazziJacobson, piano Lundsbergs kyrka
n 8 juli kl 19.00 Pianoafton Schubertiade,
Inese Klotina, Lundsbergs kyrka
n 9 juli kl 19.00 Orgelafton med Ragnhild
Pettersson, Lundsbergs kyrka
n 10 juli kl 19.00 Visafton Café
Strömstaren, Ingbritt Borg, sång, Leif
Holmberg, gitarr, Jan Olsson, sång och
Gunnar Johansson, dragspel

n 11 juli kl 14.00 Lunchkonsert i
Lundsbergs kyrka. Pierre Eriksson, dragspel.
Öppet för lätt lunch på Café Strömstaren från
12.00
n 11 juli kl 18.00 Kôlbullekväll vid
hembygdsgården i Lungsund
n 12 juli kl 19.00 Konsert med Standard
Collection, Lungsunds kyrka kl 19
n 13 juli kl 19.00 Konsert Cello & piano
Johannes Rydén, Max Merazzi-Jacobson i
Lundsbergs kyrka

n 14 juli 11.00 Gudstjänst i Lungsunds
Kyrka & tipspromenad till fots/ på cykel/med
bil runt Hållsjön, arr. Storfors församling
n 14 juli kl 19.00 Avslutningskonsert
Lundsbergs kyrka. Anouchka Evenhuis,
blockflöjt, Maria Jacobson Picasso, sopran,
Clas Andersson, orge, Silvio Merazzi, trumpet
n 7-14 juli Konstutställning i Galleri
Smedjan & öppet i Café Strömstaren, kl 1418 samt efter alla konserter.

Premiär för ny musikvecka
Bjurbäcken och även ett friDen här sommaren blir
tidshus i Lundsberg.
det premiär för en alldeKonstnären Marianne Roles speciell musiksatssander har också sommarhus
ning, ”Sommarmusik på
i Lundsberg och har koppling
Lundsberg” den 7 till 14
till skolan, där hennes morfar
juli.
var intendent.
Det blir en veckas
De flesta arrangkonserter med
emang under
Lundsbergs kyrveckan kommer
kas unika orgel
att ske i Lundsi centrum och
bergs kyrka, som finns
kammarmusik
på skolan, men Café
av musiker från
Strömstaren som ligmusikhögskolorna
ger på skolområi Stockholm och
det, kommer ockBasel. Kända
så att användas.
konsertpianisCaféet komten Inese Klotina
mer Lotta Lloyd,
bjuder också på en
som även driver
pianoafton.
Pensionat
LungBakom arrangsund, att ta hand
emanget står
om med öppet
producenten Karin
under eftermidMerazzi-Jacobson
dagarna och efoch konstnären
ter konserterna.
Marianne RosanArrangörerna:
Några programder tillsammans
Karin Merazzi-Japunkter
ingår även
med pensionatsencobson, Marianne
Rosander och
i Lungsunds kultreprenören Lotta
Lotta Lloyd Greturvecka. Flera av
Lloyd.
gard.
de medverkande
- Vi har pratat
om det här och tänkt att det har liksom initiativtagarna
vore roligt att göra något till- band till orten på olika sätt.
– Vi bygger något med det
sammans, säger Karin, som
själv har studerat på Lunds- som finns här på orten. Förbergs skola. Idag bor hon bor hoppningsvis kan det bli en
i Schweiz, men har rötter i tradition, säger Karin.

Konsertpianisten Inese Klotina bjuder på en pianoafton.

I Lundsbergs kyrka finns ett vackert fönster, skapat av Sigvard
Bernadotte, och en unik skolorgel med 27 pipor.

Galleri Smedjan kommer
att vara öppen samma tider
som Café Strömstaren. Där
finns Marianne Rosander med
måleri, foto/metall samt arbeten med färgflagor, Sven-Erik
Thor med design i trä, Inger
Boman med glaskonst och
Erna-Britt Karlsson med olja
på duk. Hela arrangemanget

kommer att ha fri entré, men
efter konserterna finns det
möjlighet att lämna en frivillig slant. Flertalet artister ställer upp gratis för att dra igång
kammarmusikveckan.
EVA WIKLUND

Detaljerat program:
www.rivgosch.ch/
sommarmusik2019
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Hyr en kanot
På Badsta Camping kan
man hyra kanot, tält och
annan utrustning. Man
kan även få hjälp med
skjuts och förslag på
turer.
Det finns en rad
olika kanotleder i
systemet och ett tiotal
lägerplatser som kan
användas av vem som
helst.
Badsta Camping har
även förslag på turer
i andra områden,
exempelvis längs
populära Svartälven.
Information:
070-683 43 33.

Rent a canoe
Bergslagskanalen is 65
km long and runs from
Karlskoga to Filipstad.
The canals that connect
the lakes and locks
were excavated in the
19th century to enable
easier transport of iron,
replacing transport
on inferior roads.
Iron was transported
on barges from the
factory at Lundsberg to
Sjöändan. The mill and
some buildings used
in the iron industry still
remain. The magical
Norsbäcks canal is
Värmlands oldest and
a favourite with boating
enthusiasts. The locks
at Bjurbäcken were
opened in 1857..
In this area there
are sixteen lakes, six
straits, four rivers, five
canals, six locks and
lots of picnic spots and
bathing places. There
are about 100 fishing
waters in the area with
good stocks of pike and
perch. There are lots
and lots of canoe trips
for you to do in the huge
lake system.
Canoes and cayaks can
be rented at Badsta
Camping not far from
the centre of Storfors.
The staff there will help
you to plan the tour
and provide you with
everything you need for
the trip.
Information:
+46-70-683 43 33.

Vid Hättälven kan man bada i naturens bubbelpool. Från Badsta Camping tar det några timmar att paddla hit. 

Leif tipsar om pärlorna

Sedan 1994 har Leif Persson i Storfors ägnat varje
säsong åt att förse turister
och ortsbefolkning med kanot, skjuts och tips på turer
i de vidsträckta sjösystemet. Förra året var ett bra
år och även i år är bokningarna många.
- Det är ett otroligt tryck. Mest
är det tyska grupper, men också
många holländare och norrmän,
samt en del svenskar, säger han.
Både kanoter och stugor på
campingen är bokade, men största delen av sommaren finns enstaka kanoter kvar att hyra. Större grupper behöver boka i förväg.

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

- Jag har möjlighet att ta hjälp
av andra uthyrare som jag samarbetar med, säger Leif.
Det som finns att veta om
rastplatser, fina ställen för bad,
ostördhet eller bra ställen att
campa på, det vet Leif.
De senaste åren har man renoverat lägerplatser och även byggt
nya. Idag finns ett tiotal fina rastplatser med vindskydd och eldplatser i systemet.
På något ställe får man en hel
liten ö för sig själv och på andra
ställen finns rastplatserna på uddar eller vid stränder.
Spännande kan det också vara
att slussa med kanot i Asphyttans

Canal tour

A cozy and
relaxed trip
that takes you
through cozy lakes and
canals with opportunities
to stay at beautiful
beaches and campsites.
You pass the locks in
Bjurbäcken and Asphyttan.
3 days.
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elelr Bjurbäckens fina slussar.
Leif kan också berätta för sina
gäster var man har störst chans att
få se bäver, älg eller varg och var
det nappar bäst. Fina fiskeplatser
prickar han gärna in på en karta.
- Jag delar gärna med mig av
det jag vet. Jag älskar naturen och
friluftslivet, säger Leif, som köpte sin första kanot som 14-åring.
Egentligen är Leif byggnadsarbetare, men arbetsskador och
slumpen ledde honom fram till
Badsta Camping som han idag
driver tillsammans med familjen.
Det är också på campingen som
kanotcentralen finns.

EVA WIKLUND

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.

Black River

There are
varied
scenery, nice
campgrounds and the
combination of both river
and lakes. Good fishing
water and also chances to
see, among other things,
the eagle. Three or seven
days.

Östersjön med fina Riddarön är ett trevligt etappmål.

Prästbäcken bjuder på en trolsk miljö.

FOTO: Eva Wiklund

Den som vill kombinera paddelturen med bad kan välja
att paddla till Jordkullens sandstrand.

Det går utmärkt att slussa med kanot.

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.

wilderness
route

Through the
tranquility and
silence you
paddle through lakes, rivers
and canals with a chance to
experience the wildlife, where
there can be bears, moose
and wolves. Seven days.

Lilla och Stora Älgsjön är vildmark i det lilla formatet.
Här finns också plats att tälta.

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.

Älvsjöhyttan

Between
Älvsjöhyttan and
Lesjöfors, it is as
close to the wilderness as you
can get in this area. Plenty of
both beaver, moose and deer.
Here are also osprey and herons
as well as plenty of fish.
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FunderarAlltdu
på att
för grillningen
hittar
ni hos oss!
sälja din
villa?

Grill!
g
n
o
s
ä
s

Just nu är det stor
efterfrågan och
Vi har köparna!
Välkommen!

Grill!
g
n
o
s
ä
s

ansa hejvilt. Men kanske
Välkomna in
atuerare, skaldjursbufféer
önskar Magnus

Som verkstadskund hos Bosch
Car Service kan du dela upp
räkningen räntefritt, om så
önskas. Assistansförsäkringen
garanterar er hjälp om olyckan
är framme. Kom ihåg att
nybilsgarantin bibehålls vid
bilservice hos Bosch Car Service!
Upplev magin, låt oss serva din

Allt för grillningen hittarbil.niVälkommen!
hos oss.
www.boschcarservice.se
Välkomna önskar Magnus med personal!

med personal!

an gör i livet. Så varför
FASTIGHETSBYRÅN
ljer?

I STORFORS
sta mäklare?TEL 0550-157 50,
ghetsbyrån.se
Mobil 070- 521 5751 eller 076-790 02 15.
FASTIGHETSBYRAN.SE
Tallbacksgatan
10, Storfors. Tel 0550-600 90

Öppet alla dagar 9-20

Dela upp betalningen
räntefritt!

Öppet alla dagar 9-20

Vi gör allt för din bil!

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90
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www.gasolbutiken.se
• Gasol på lösvikt
29:-/kg
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
• LPG-gas 10:-/lit

En del av

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

I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

Vi är certifierade enligt nya
lagkraven för AC service
i fordon och har lång
erfarenhet av AC- reparationer.

PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors
Tel. 0550 - 622 83
www.piscatorsbil.se
frêskelufta
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Platser för ett
sommardopp
Badsta Camping
Sandstrand med bryggor,
kiosk, toaletter och
kanotuthyrning. Ligger
en dryg kilometer utanför
centrum.
Jordkullen
Sandstrand ett par
kilometer norr om
Storfors Centrum.
Många ville delta i Cykelns Dag på den fina turen över Masmästarmossen.

Lungsundet
Fint bad från bryggor
och från stranden.
Sandbotten. Toaletter,
servering, äventyrsgolf
och camping.

Cykelvägen
tar dig över
mossen

Storlungen

Pensionat Lungsund
& camping

- Vi vill också slå ett
extra slag för ökad fysisk aktivitet och värdet av använda cykel
i vardagsmotionen, säger hälsokonsulent Pia
Aspvik som var mycket nöjd med dagen.
- Det var ett lyckat

Mo
t
Fili Bjurb
pst
ad äcken
,

Kyrksten
Bryggor och sandstrand,
grus och småsten i sjön
Alkvettern.

EVA WIKLUND

Badsta
Camping
Asp

Låna bok & spela

hyt

tan

Järnvägsstation
Apotek
Vårdcentral

Bro

STORFORS
Kommunhus
Järnväg

Öjevettern

och välbesökt arrangemang. Vi hoppas
att många fler hittar
den här genvägen till
Lungsund i sommar,
säger folkhälsosamordnare Kicki karlsson.

Brandstation

Masmästarmossen

LUNGSUND

Hembygdsgård

Mo
Fili t Bjur
pst bä
ad, cke
Sto n, A
rfo sph
rs
ytta

Leden
Cykelväg
Grusväg
Asfaltsväg

keltipspromenad från
Storfors till Lungsund.
50-talet
cyklister
startade från Storfors
båthamn och cyklade
den mycket fina cykelvägen över Masmästarmossen till Lungsund.
Framme i Lungsund
finns både badplats,
restaurang, café, äventysgolf och boulebanan
Syftet med dagen var
att visa den vackra cykelleden

n

Från Badsta Camping finns numera
en uppmärkt cykeloch promenadväg
till Lungsunds
camping.
Vägen är markerad
med gula band runt
stolpar och träd och
hela sträckan är 8 kilometer.
När Cykelns dag arrangerades under maj
månad användes delar
av sträckan för en cy-

Hättälven
Där Hättälven rinner ut
i Östersjön finns släta
klippor och sandbotten.
I själva älven kan man
bada ”bubbelpool”.

Biblioteket i Kulturhuset
är semesterstängt vecka
29 och 30 men i övrigt
kan du låna böcker som
vanligt hela sommaren,
måndag kl 11-18, tisdag
till fredag kl 11-16.
Tel. 0550-651 94.
Kulan i Kulturhuset
kommer att vara öppen
tisdag & onsdag
vecka 25, 26, 29 och 30
klockan 14-19.
Då kan man komma och
spela instrument och
sjunga tillsammans med
en musikledare.
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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

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

När du
behöver
vård

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

Välkommen till din vårdcentral!
Nu har vårdcentralen i
Storfors, liksom övriga
vårdcentraler i Värmland,
ett uppgraderat
telefonisystem.
Den som vill komma
i kontakt med oss
för tidsbokning eller
rådgivning ringer in och
bokar en tid för att bli
uppringd. Det innebär
att du inte behöver sitta
i telefonkö. Systemet
har testats med gott
resultat och införs nu

på alla landstingets
vårdcentraler.
En ny telefontid har införs
och det är under den
tiden du ska ringa för att
boka en tid.
Klockan 07.45-09.30 tar
vi emot din bokning på
samma telefonnumer
som tidigare, 055065702.
Glöm sedan inte att
acceptera föreslagen
telefontid genom att
trycka 1.

OBS! När vi sedan ringer
upp dig står det ”privat”
eller ”skyddat nummer”
på din display.
Vårdcentralen är
bemannad med läkare
och distriktssköterskor
mellan kl 08.00 och
15.45. Mellan kl 15.45
och 17.00 bemannas
vårdcentralen av
distriktssköterska.
Du hittar alla våra
kontaktvägar nedan.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:
Kontakt med läkare bokas via
sjuksköterska som kan boka telefonsamtal eller besök på vårdcentralen.
Bokning av telefontid
Varje helgfri vardag kl 07.45-09.30,
tel 0550-657 02.
Du blir sedan uppringd.
Glöm inte att acceptera föreslagen
telefontid genom att trycka 1.

Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten tel 0590-188 35.
Laboratoriet
Telefontid: Månd - fred
kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725.
Besök endast efter tidsbokning!
Samtalsmottagning
KBT terapeut och kurator Birgitta
Dahlman tel 0590-188 45. Telefontid
Måndag- fredag 8.30-09.00.

BVC Telefontider
Onsdag kl 08.30-09.00
Torsdag kl 13.00-13.30
BVC-sköterska 0550-657 14
BVC-sköterska 0550-657 08
Barnmorska Linda Martinsson
0550-657 04 Telefontid måndag
och torsdag mellan kl 08.30-09.00.
E-tjänster via 1177.se
Kontakta oss via www.1177.se

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast
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Kanalen
En tidning för Storfors församling

l

Nr 4 l 2019 l årg 12

Sommaröppet på
ungdomsgården Pax!
Under sommaren
kommer Pax ha öppet
följande datum:
Fredag 28/6
Fredag 19/7
Fredag 26/7
Fredag 2/8
Fredag 9/8
Fredag 16/8
Tiderna som gäller är
klockan 19-23!
Vi kommer varva vanligt
paxhäng med roliga
uteaktiviteter beroende
på väder, så följ oss
gärna på instagram,
snapchat och facebook
för att få information
om vad vi kommer göra
varje tillfälle, eller surfa
in på vår hemsida. Ni
som slutade 6:an är
självklart välkomna!

Pax Storfors
ungdomsgård

paxstorfors

paxstorfors

Arrangörerna provgräddar våfflor inför sommarens våffelcafé i Storfors kyrka.

Våffelcafé i sommarkyrkan ska locka hemvändare
Vid fem tillfällen i sommar bjuder Storfors församling in till våffelcafé
i Storfors kyrka.

Om vädret tillåter blir det
uteservering på kyrkbacken,
annars finns hela församlingshemmet att tillgå.
- Vi vill gärna att det ska finnas enkla tillfällen till gemenskap under sommaren också,
säger Brita Jansson, som tillsammans med Andris Viduss
och Toni Lysholm kommer
att hålla i trådarna. Vid de två
första tillfällena blir det även
tillverkning av munkar och
man hoppas på att kunna ha
musikunderhållning vid flera
tillfällen.
Arrangörerna tror att våffelcaféet kan bli ett tillfälle

Nygräddade våfflor ska serveras med sylt och grädde.

för hemvändare, som kanske
tillbringar delar av sommaren
i Storfors, att träffas.
- Det finns ju inte så många
möjligheter till fika här inne i
centrum, så detta kan vara ett
trevligt alternativ, säger Andris.
Våfflorna kommer att serveras med sylt och grädde till
självkostnadspris för vuxna,
men barn upp till tolv år äter
gratis. När man är mätt och

Brita Jansson, Andris Viduss och
Toni Lysholm gräddar våfflor.

belåten finns det även spel för
utomhuslek att låna.
- Vi har fina gräsytor här
som kan utnyttjas till kubb eller andra spel. Vi hoppas att
Storfors barnfamiljer också
hittar hit, säger Toni.
Våffelcaféet har öppet
onsdagarna 3 juli, 17 juli, 31 juli,
14 augusti samt 28 augusti kl
14.00-16.00.

Hela denna mittsektion är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 4/2019

Sommargudstjänster/ musik i våra kyrkor
Storfors

19 juni
09.00 Morgonbön
30 juni
15.00 Söndagsgudstjänst
3 juli
14.00 Våffelcafé
29 juli
14.00 Våffelcafé
På bussen står det paX för ungdomar i Storfors,
här har ett gäng mogen ungdom varit på resa.

HÖSTSTARTER

Höstens startdatum för våra verksamheter
för vuxna
Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn, tisdag 20 aug kl 11.00
Storforsträffen startar onsdag 28 aug kl 14.00
i Storfors församlingshem i samband med
sommarens sista våffelcafé. Gemenskap vid
kaffeborden. 11 sept kommer Andreas Rörkvist (son
till Ingemar Rörkvist) och sjunger och spelar.
25
sept kl 12.00 är det lunchmusik i kyrkan med
servering av soppa efteråt.
Tisdagsträffen på Seniorernas Hus startar kl 14.00
tisdagen 3 sept.
Syföreningen i Bjurtjärn, onsdag 11 sept kl 13.30
Skapande möte i Lungsund, tisdag 17 sept kl 18.00
Arbetskretsen i Storfors, onsdag 18 sept kl 14.00
Andrum i Bjurtjärns församlingshem kl 18.00
torsdagarna 26 sept, 31 okt och 28 nov.
Bibelsamtal i Storfors, tisdag 24 sept, info lämnas
av Elsie Schwab Hollsten
Kyrkokörerna börjar sina övningar i Bjurtjärn tisdag
28 aug kl 19.00 och i Storfors torsdag 29 aug kl
18.45. Nya sångare hälsas hjärtligt välkomna!
Barn- och ungdomsgrupper
Vi kommer erbjuda många grupper till hösten, inga
grupper har någon bestämd tid ännu utan kommer
bestämmas närmare hösten. Det går dock bra att
höra av sig och på samma gång gärna önska en tid
som skulle passa för passande grupp. Till hösten
kommer vi som vanligt att erbjuda konfirmandträffar
på veckorna, men det kommer också erbjudas
möjlighet till sommarläsning. Mer info om detta,
håll även utkik på vår hemsida för att alltid vara
uppdaterad med dom senaste nyheterna!
Barngrupper:
Barntimmar Bjurtjärn 4-6 år
Miniorer Bjurtjärn 7-9
Arken i Storfors 7-9
Arken Junior Storfors 4-6 år
Ungdomsgrupper:
Tjejgrupp
Killgrupp
Tisdax för mellanstadiet
Pax tisdag
Pax torsdag
Pax fredag
Konfirmandarbete:
Veckokonfirmander
Sommarkonfirmander
Unga ledare
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/storfors/pax
www.svenskakyrkan.se/storfors

21 juli
11.00
Friluftsgudstjänst
vid dammen på
kyrkogården
31 juli
14.00 Våffelcafé
4 aug
15.00 Söndagsmässa
14 aug
14.00 Våffelcafé
18 aug
18.00 Stilla mässa
25 aug
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsgudstjänst
1 sep
11.00 Upptaktsgudstjänst för alla
våra verksamheter

Lungsund

16 juni
18.00 Stilla mässa

11 aug

11.00 Ekumenisk musikgudstjänst sammanlyst med
Storfors Frikyrkoförsamling.. Vi får
besök av sångare och musiker från
Norge.
18 aug

11.00 Musikgudstjänst med
kör från Lödöse

Bjurtjärn
16 juni

11.00
Friluftsgudstjänst med Våga
Prova-gruppen vid Trett’tjärn, medtag
kaffekorg. Benny Olsson, skogvaktare
för stiftet, berättar om varför
Trettondetjärn och Paddtjärn har blivit
kyrkoreservat.

23 juni

18.00 Musik i sommarkväll.
”Jussi i våra hjärtan” tenor
Kent Lundberg, pianist Ulrika
Wiström. Utställning i Linrothska
kapellet av tavlor med Bjurtjärns
kyrka som motiv.
7 juli

22 juni, midsommardagen
16.00 Friluftsgudstjänst
på Ackkärrs herrgård
11 juli

11.00 Friluftsgudstjänst på
Börjes, kyrkokören, allsång
med läsarsånger. Kyrkkaffe och efter
gudstjänsten ca 12.30 ”Historisk
vandring med teaterinslag” runt
hyttområdet under ledning av Nicke
Larsson.

18.00 Kôlbullekväll på
hembygdsgården Berget

12 juli

19.00 Jazzinspirerad konsert
i Lungsunds kyrka med
Standard Collection som består
av: Dietmar Schmidt, StenÅke
Christiansen, Leif Edqvist och Leif
Hultin.
14 juli

4 aug
11.00 Söndagsmässa
11 aug

11.00 Vandringsgudstjänst
runt Hållsjön till fots, med
cykel eller bil med start i Lungsunds
kyrka

18.00 Musik i sommarkväll
i Linrothska kapellet. Wiggo
Öberg och Mikael Björk, Bjurtjärningar
med lång meritlista och varierat
program på repertoaren.

28 juli
11.00 Söndagsmässa

Med reservation för
eventuella ändringar
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Fritidsgården Pax firade tio fina år med nostalgikväll & röd matta
Den 10 maj firade
paX fritidsgård
10 år!

Sommarläger!
Du som går i lågstadiet
och mellanstadiet är varmt
välkommen att vara med på
läger!
V.26 ses vi mån-fre kl. 10.0013.00. Vi kommer hålla till
vid kyrkan i Lungsund och det
kommer bli en fartfylld vecka
med många roliga lekar, pyssel,
andakt, förhoppningsvis massa
bad om vi har solen med oss
och mycket annat roligt! Vi
bjuder barnen på lunch varje
dag och erbjuder även buss till
och från Lungsund.
All info som kan tänkas
behövas får man i samband
med anmälan som sker
direkt till Jenny Nilsson (se
kontaktlista), hör även av
dig om du har några övriga
funderingar!

Denna
fritidsgård
drivs av kyrkan tillsammans med kommunen.
Röda mattan rul�lades självklart ut en
kväll som denna, och
vi blandade liveframträdanden med mingel
och lekar.
Allmänheten var välkommen och tidigare
personal var vip-inbjudna till denna nostalgikväll!
Det blev många glada
återseenden och minnen som delades under
kvällen, och vi hoppas att ni precis som vi
hade en underbar kväll!

Konfirmander i Storfors kyrka 12 maj 2019

Nya dopträd
Hans Brokvist, Kväggeshyttan
i Bjurtjärn fick uppdraget att
tillverka dopträd till kyrkorna i
Bjurtjärn och Lungsund. I träden
finns plats för ljus som tänds
vid tacksägelse när någon
församlingsmedlem har avlidit.
Men huvuduppgiften för träden
är att bära de dophjärtan som
barnen får när de döps. Där står
barnets namn och dopdatum.
Vid Kyndelsmässodagens
gudstjänst i feb blir familjerna
inbjudna till gudstjänst med
små och stora, för att hämta
hem sitt hjärta.

Årets konfirmander hade sin högtid 12 maj i Storfors kyrka:
Högst upp från vänster: Patrik Lundberg, Holger Buhre, Elias Ekman
Mitten från vänster: Elvira Stenman, Kyle Rudnick, Elsie Schwab Hollsten (präst), Jenny Nilsson (konfirmandledare), Miglé Leckaité, Ida Levein, Alva Mård. Näst längst ner från vänster: Madde Persson,
Olivia Salo, Ella Jonsson, Linn Olsson, Ebba Löfgren. Allra längst fram: Clara Carlson
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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
0550-65863, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Komminister
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson
0550-65860, 0730-782 405
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se
Kantorer
Ulrika Wiström
0550-65854, 076-760 66 48
ulrika.wistrom@svenskakyrkan.se
Eva Lundell
0550-65856, 072-505 60 56
eva.lundell@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Gunilla Bengtsson
0550-65858, 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se
Församlingsvärdinna
Heléna Saha 0550-658 61
Barnledare/ungdomsledare
Jenny Nilsson
0550-65859, 072-504 05 59
jenny.nilsson2@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare
Cecilia Hellström-Brickner 0550-65855 072550 67 90 cecilia.boberg@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent - finsk verksamhet,
Merja Piispanen 0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Assistent
Eila Backelin 0550-658 51,
076-216 75 03 eila.backelin@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
Åke Gustafsson
0550-65862, 070-740 27 33
ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se
Arbetsledare/kyrkogård
Karin Sakuth
0730-26 34 18
Kyrkofullmäktiges ordförande
Peter Farrington
0586-10218, 070-641 69 85
peter.d.farrington@gmail.com
Kyrkorådets ordförande
Andris Viduss
0550-612 06, 070-668 03 05
andris.viduss@storfors.se
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42,
Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

Genom Emils lillasyster Idas sång, har
Astrid Lindgren lyckats att slå an en
sträng i allas våra hjärtan. Visan sjungs
på skolavslutningar, dopgudstjänster och
i många andra sammanhang där vi vill
hylla livet.

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nå´n sätter fart.
På sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna blommar.
Jag gör hela kohagen grön.
Och nu har sommaren kommit för
jag har just tagit bort snön.
Sommarens dagar fyllda av värme, glädje
och njutning uttrycks i Idas sommarvisa.
Vi längtar efter den här tiden då vi kan
sträcka på oss efter vinterns kurande.
Naturen har exploderat och för varje
dag kan vi skönja ännu mer grönska i
gräsmattor, buskar och träd.
Fruktträden blommar och livet är påtagligt
nära och visar sig från sin vackraste
sida. De små frön som planterades i
blomkrukor under vårmånaderna är
nu snart livskraftiga plantor klara att
planteras ut i våra blomsterrabatter,
grönsaksland eller växthus.
Och så kommer jag att tänka på, att söka
livsmening handlar om växande. Från frö
och späd planta till den mogna växt som
bär frukt. På samma sätt som det en gång
har såtts ett frö som pysslades om för
att så småningom kunna bli en livsduglig
planta, likaså är det också med vårt
andliga liv.
Guds kärlek är nedlagd inom oss, men vi
behöver vårda den och påminna varandra
och andra om Guds kärlek. Guds kärlek
som gör att Ida fortsätter sin sång med:

Jag gör mycket vatten i bäcken
så där så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden och små
fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen
för jag gör den alldeles skär.

Guds kärlek är som sommaren. Den ger
oss solens varma strålar. Den gör bäcken
porlande och fyller sommarkvällarna
med fågelsång. Och när solen går ner
vid horisonten efter en lång dag, så
finns Guds kärlek till sin skapelse i
solnedgången, men också i våra liv.
Guds kärlek är ovillkorlig och upphör
aldrig. Det är upp till dig och mig att ta
emot den, liksom Ida tog emot sommaren.
Guds kärlek och Guds närvaro finns här
för dig och mig liksom sommaren fanns
där för Ida.
Hon tog för sig och du och jag får också
ta för oss. Låta Guds kärlek växa inom
oss genom att låta den gro och mogna.
Att växa till i det andliga livet handlar om
att låta Kristus få ta plats och spegla våra
liv genom honom. En svindlande tanke
– men en verklighet, om vi tillåter Guds
kärlek växa inom oss.

Och smultron gör jag åt barna
för det tycker jag dom ska få.
Och andra små roliga saker som
passar när barna är små.
Och jag gör så roliga ställen där
barna kan springa omkring.
Då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.
Med Guds kärlek i våra hjärtan får vi
också ta emot Guds välsignelse den här
sommaren med öppna sinnen, nära Gud,
nära naturen och våra medmänniskor.
Med tillönskan om en fin sommar med
det du önskar dig mest.

Elsie - präst

En dag för kropp & själ 5 okt
Unna dig en dag
där du tar hand
om dig själv,
drar dig tillbaka
i stillhet med
stunder av tystnad,
promenader, fördjupning och eftertanke.
Passa på att redan nu skriva in
lördagen 5 okt i din almanacka. Då blir
det en heldags retreat från kl 9.00 i
Lungsund med församlingshemmet som
samlingsplats. Vi använder oss av kyrkan
och naturen om vädret så tillåter. Dagen
avslutas med en Taizémässa i kyrkan
kl 16.00. Kostnad för dagen med fika
och lunch är 100:-. Mer info kommer i
septembernumret av Kanalen.
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Dags att rensa vid graven
Kyrkogårdspersonalen hälsar, att det är
önskvärt att det plockas bort gammalt
granris och lyktor från vintersäsongen vid
gravarna på våra kyrkogårdar. Allt för att
det ska se snyggt och vackert ut.

Övernatta
Villa Furuvik, Lundsberg
Hyr ut hus med flera
bäddar samt två mindre
stugor med 2-3 bäddar
i varje.
Info: 0730-81 02 72
Stuga vid
Lerviksängens gård
Info: 0550-611 43
Pensionat Lungsund och
camping
Pensionat, camping,
stugor,
Info: 0550-702 77, 072238 43 00

Elene Malone är glad att hon fått vara med och öppna den gamla handelsboden igen. 

FOTO: Eva Wiklund

Handelsboden fick liv igen
Varje gång Elene Malone passerade den
övergivna handelsboden, på väg till och
från torpet i Bjurtjärn högg det till lite i
hjärtat.
- Det kändes så synd att det fina huset
skulle stå helt oanvänt, säger hon.
Idag är huset fyllt till bristningsgränsen
med prylar och kläder.
- Jag bor mycket i mitt torp eftersom vi håller
på att renovera det från grunden, och jag tänker
mig att ha öppet på helgerna, man kanske också
andra tider om jag är här, säger hon.
Inne i butiken trängs österländskt influerade
prylar med mormors finservis och gamla skivor.
Här borde finnas något för alla smaker.
- Man kan bara komma hit och fika också. Jag
har absolut inget köpkrav, det är bara kul att träffa
folk, säger Elene som tidigare drivit second handbutik i Karlskoga där hon bor. Många prylar har
fått följa med därifrån, men om någon vill skänka
saker tar hon emot.
- Jag köper inte upp saker och säljer inte åt an-

Stuga i Släbråten
Info: 070-516 08 78
Bo på lantgård i
Lungsund
Info: 0550-700 26,
0730-565 630
Bergsmansgårdens
Gästhus, Asphyttan
Info: 0590-159 00
Hus vid Ullvettern
eva.ingemar.widell@telia.
com

Det finns gott om utrymme i den gamla handelsboden där köpmannadisken finns kvar

dra, det blir alldeles för krångligt. Men vill någon
bli av med lite småprylar så går det jättebra att
lämna, säger hon.
För att få reda på när den före detta handelsboden håller öppet för loppis får man besöka
Elene Malones facebooksida eller facebookgruppen ”arrangemangsinformation i Storfors”.
Information 070-456 69 65.

Sommaröppen kyrkoloppis

I Storfors gamla Pingstkyrka driver numera Storfors
frikyrkoförsamling loppis
och café.
I år satsar man på sommaröppet.
I den gula byggnaden, ett
stenkast från ICA-butiken,
finns det stora utrymmen för
både prylar, möbler och kläder. Här finns också ett fik med
hembakat bröd.
Intäkterna från alla de prylar

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

som skänkts går till vattenledningar och förnödenheter i byar
i Burundi och till flickor som
flyr undan könsstympning i
Uganda. Via kyrkorna får flickorna hjälp till utbildning som
sömmerskor.
- Det känns bra att vi kan
hålla öppet för många bra syften, säger Kirsi Kotkamaa, som
nu är glad att man kan ta emot
både prylar och större möbler i
de rymliga lokalerna.

Hyr båt
Vid sjön Skärjen kan
man hyra roddbåt för att
fiska ädelfisk. Bokas
vid Prästbäcksrasta
tel 0590-413 88.
Badsta Camping hyr
ut en liten aluminiumbåt
med 2,5 hk motor samt
kanoter.
Tel 070-683 43 33.
Slusscaféet hyr ut
Roddbåt, trampbåt och
kanoter.
Tel. 072-238 43 00.

Liliana Astudillo ansvarar för
försäljningen i butiken.

Öppettider

Onsdag-fredag 13-17 samt lördag
10-13
Adress: Rörverksgatan 6, Storfors

Pensionat Lungsund
hyr ut liten motorbåt
samt kanoter.
Nässundet Kuriosa
och Antikt hyr ut
roddbåt.
Tel 076-84 332 12.
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Händer i Storfors sommaren 2019
Juni

15 Öppen Trädgård & servering, Trädgård
Villa Furuvik Lundsberg kl 12-17
15 Familjegrillkväll i Bygdegården Baracken,
Kungsskogen kl 18
21 Midsommarfirande Bjurbäckens slussar
kl 12
21 Midsommarfirande vi Kväggeshyttans
bygdegård kl 12-16

Juli

3 Visning av Lundsbergs skola, fri entré,
ingen föranmälan, start kl 13
3 Våffelcafé i Storfors kyrka kl 14-16.
3 Köksutställning & fika, Snickargården i
Storfors, fri entré kl 10-13
5 Grillkväll vid Hembygdsgården Börjes kl 17
5 Farsen ”Guldfeber” med Bjurtjärns
teaterförening, Hembygdsgården Börjes kl 19
6 Marknadsdag med massor av aktiviteter,
Hembygdsgården Börjes kl 12-16
6 Käpphästtävling, alla klasser,
Hembygdsgården Börjes kl 11
6 Farsen ”Guldfeber” spelas av Bjurtjärns
teaterförening, entré 100 kr ink fika,
Hembygdsgården Börjes kl 16.30
7 Historisk guidning kring Åsjöhyttan med
Nicke Larsson ca 12.30
7-14 Konstutställning Galleri Smedjan & Café
Strömstaren, Lundsberg, kl 14-18 samt efter
kvällskonserterna.
7 Konsert, unga musiker & tonsättare
Lundsbergs kyrka kl 19.00
8 Pianoafton Scuberttriade, Inese Klotina,
Lundsbergs kyrka kl 19.00
9 Orgelafton med Ragnhild Pettersson,
Lundsbergs kyrka kl 19.00
10 Visafton i Café Strömstaren, Lundsberg,
grupperna Trio Retur & Visa Upp kl 19.00
10 Visning av Lundsbergs skola, fri entré,
ingen föranmälan, start kl 13
10 Köksutställning & fika, Snickargården i
Storfors, fri entré kl 10-13
11 Lunchkonsert i Lundsbergs kyrka. Pierre
Eriksson på dragspel kl 14
11 Kôlbullekväll vid hembygdsgården i
Lungsund kl 18
12 Konsert med Standard Collection,
Lungsunds kyrka kl 19

13 Konsert Cello & piano Johannes Rydén,
Max Merazzi-Jacobson i Lundsbergs kyrka
kl 19
13 Öppen Trädgård & servering, Trädgård
Villa Furuvik Lundsberg kl 12-17
13 Traditionsenlig loppis vid bryggan i
Kväggeshyttan kl 11-15
14 Avslutningskonsert för Sommarmusik på
Lundsberg, Lundsbergs kyrka kl 19.00
14 Tipspromenad till fots eller med bil/cykel
runt Hållsjön i Lungsund, start direkt efter
gudstjänsten kl 12
16 Akustisk Blues med Libby Rae Watson och
Bert Deivert, Pensionat Lungsund
17 Visning av Lundsbergs skola, fri entré,
ingen föranmälan, start kl 13
17 Köksutställning & fika, Snickargården i
Storfors, fri entré kl 10-13
17 Våffelcafé i Storfors kyrka kl 14-16.
20 Tårtkalas, Kexsundspojkarna spelar
gladjazz Hembygdsgården Börjes kl 15
20 Familjegrillkväll i Bygdegården Baracken,
Kungsskogen kl 18
24 Visning av Lundsbergs skola, fri entré,
ingen föranmälan, start kl 13
24 Köksutställning & fika, Snickargården i
Storfors, fri entré kl 10-13
27 Jul i juli, Värmlandstomten besöker
Hembygdsgården Berget i Lungsund där det

är full julstämning med 150 dagar kvar till
julafton. Start kl 12
31 Visning av Lundsbergs skola, fri entré,
ingen föranmälan, start kl 13
31 Våffelcafé i Storfors kyrka kl 14-16.
31 Köksutställning & fika, Snickargården i
Storfors, fri entré kl 10-13

Augusti

4 Bjurbäckens dag, underhållning & grillat
med start kl 14
10 Öppen Trädgård & servering, Trädgård
Villa Furuvik Lundsberg kl 12-17
10 Hembygdsfest på Hembygdsgården
Berget i Lungsund kl 15
14 Våffelcafé i Storfors kyrka kl 14-16
17 Hembygdens Dag kl 14, hembygdsgården
Storfors, Årets Storforsare koras, servering,
underhållning och många aktiviteter.
25 Kakfestival med dignande bord,
Kväggeshyttans bygdegård kl 15
25 Frukostpromenad vid skidstugan, brasa.
Frukost 20 kr.
28 Våffelcafé i Storfors kyrka kl 14-16

September

21 Storforsmârken kl 10-17
21 Minijoggen i Storfors centrum, barn upp
till tio år, kl 11

Många aktiviteter
i Storfors hundklubb

Testa sommaryoga
i fina Asphyttan
I Asphyttan finns retreatcenter som
anordnar 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, 0703-75 16 27
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: Johanna Rundblad 073203 63 43, e-post: vovvis@hotmail.se.
Hemsida: storforshundklubb.se
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