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ommaren går mot sitt slut,
kommunhuset är åter fullt
av engagerade medarbetare
och våra verksamheter är
bemannade med ordinarie
personal. Till alla er sommarvikarier vill jag framföra ett stort tack för
era insatser. Jag hoppas att ni känner er
välkomna åter.
Kommunen är just nu inne i en tuff
ekonomisk period. Precis som 110
andra kommuner i landet spås vi göra
ett minusresultat när året är slut. Detta
minus skall sedan betalas av under tre
år. I dagsläget jobbar våra verksamheter
stenhårt för att både på kort och
lång sikt göra kostnadsminskningar,
införa ny teknik, nya arbetssätt och
helt enkelt anpassa vår kostym efter
rådande behov. Detta är inte helt
enkelt och skall vi lyckats måste vi
vara förändringsbenägna, lyhörda,
vara beredda att bryta tidigare invanda
mönster och i enkelt tal ”mätta mun
efter matsäcken”. Det kommer att bli
konsekvenser men jag vet samtidigt
att det jobbas hårt för att göra
konsekvenserna så små som möjligt.
Samtidigt som det skall ”sparas in”
är det viktigt att vi tänker tillväxt och
framtid.

Innehåll i detta nummer

Och visst händer det många positiva
saker i Storfors just nu. Projektering av
ny skola och idrottshall i Kyrksten pågår
för fullt. Djupadalsgatan kommer att
blir tryggare för cyklister och fotgängare
samtidigt som den får en rejäl
ansiktslyftning. Under hösten återupptas
den efterlängtade processen kring att
dra fram fiber i olika delar av kommunen.
Gällande området fritid kommer
storforsaren snart att kunna spela tennis
på banorna i Rönningen igen, vilket ligger
i linje med att skapa ett friskare Storfors
och erbjuda aktiviteter som främjar vår
folkhälsa. Just folkhälsa är ett ämne
som just nu diskuteras mycket globalt
– så även i Storfors. Nya siffror visar att
väldigt få yngre barn är anslutna till en
idrottsförening i Storfors. Av de barn som
går i åk 2, ca 50 stycken, är enbart tre
barn inskrivna i en idrottsförening. Detta
är enligt min mening alarmerande! I den
bästa av världar vore alla barn anslutna
till någon form av idrott. Föreningslivet
ger oerhört mycket till våra barn och
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även till oss vuxna.
Därför hoppas jag att vi
omgående kan vända
denna negativa trend.
Mitt råd till dig som
är förälder till barn i
åldrarna 5-18 år är att
investera i ditt/dina
barns idrottande och
Mats Öman
engagera dig i någon
förening, mycket eller
lite. För att vända den negativa trenden
i vår kommun behövs ett bredare
föräldraengagemang som stimulerar
barn till ett aktivare och hälsosammare
liv.
Blev dock riktigt glad när jag nyligen läste
en artikel om att innebandyn har dragit
igång igen och har anmält ett lag till
seriespel. Detta beror som nästan alltid
på att en engagerad förälder har tagit ett
initiativ (eloge till dig Pierre!). Ett annat
glädjeämne är det tjejgäng som håller på
med käpphästträning och tävling. Något
lite okänt för mig, men toppen då denna
aktivitet innebär både rörelse och flera
utmaningar.
Även vissa lag inom fotbollen har fått
ett lyft i Storfors och enligt uppgift
beror även detta på att det finns flera
engagerade personer runt föreningen.
Vem vet, kanske vi nästa år får se
Storfors FF spela i en högre division.
Förutom fotboll, innebandy och käpphäst
finns det mycket annan idrott att
utöva i Storfors men även här saknas
det i flera fall ledare och ett bredare
föräldraengagemang. Arenorna finns och
väntar på att fyllas av mera skratt, lek,
utmaningar, hejarop och engagerade
ledare som peppar, utbildar och
stimulerar våra barn till att hålla på med
idrott i många år. Det är dessa som på
sikt kan bli våra framtida ledare.
Jag har själv idrottat i hela mitt liv, varit
med i flertalet föreningar och är nu
både tränare och styrelseledamot i en
förening. Visst tar det tid och innebär att
andra saker inte hinns med. Men det är
det värt, alla dagar i veckan. Det ger så
otroligt mycket positiv energi tillbaka.
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Daniel Winkler, från
Enersize föreläser om
tryckluftsoptimering.

Företagslunch med
tryckluft som tema

Helena Hammar, Robin Qvarfordt och Sofie Nyman är tre av de lärare som framgångsrikt jobbat med
träningsläger i kärnämnen. 
FOTO: Eva Wiklund

Unik metod lyfte skolelever

Elva Storforselever riskerade att inte få godkända
slutbetyg i nionde klass.
Då satte skolan in ett
unikt träningsläger i
svenska, matte och engelska.
- När de vanliga metoderna inte räcker
måste man tänka utanför
boxen, säger rektor SvenErik Rhen.
Det skulle visa sig bli ett
lyckosamt drag. Så lyckosamt
att nästan alla elever klarade
godkända betyg och därmed
fick behörighet till gymnasiet.
Precis som många andra
kommuner erbjuder Storfors
möjlighet för elever på högstadiet att gå på lovskola under några sommarlovsveckor.
Dessutom
arrangerade
skolan träningsläger både på
höstlovet 2018 och på sportlovet 2019 för niondeklassare
som behövde jobba för godkända betyg.
Efter de nationella proven
på våren såg lärarna att elva
elever ändå riskerade att inte
få godkända betyg i något av
ämnena matte, svenska eller
engelska. Då satte man in intensivundervisning i det aktuella ämnet med en timme om

dagen under sex veckor.
- Jag stortrivs verkligen. Jag
- Eleverna fick ett anpas- hade inte trott att det skulle
sat schema och tog stort an- kunna vara så här roligt men
svar, säger Helena Hammar, vi har ett jättebra ledarskap
som jobbade med eleverna i och en härlig sammanhållning
svenska.
bland kollegorna,
För vissa elever
säger han.
innebar träningsRobin jobbade
lägret utökat scheockså med träma, men det fanns
under
Det blir skillnad ningslägret
också möjlighet att
sportlovet tillsamfå hoppa över lek- när man får en mans med Sofie
tioner i ämnen där
dusch i ämnet Nyman.
man redan låg så
- Vi startade med
varje dag
bra till att betygen
frukost och elevvar klara.
erna jobbade sedan
- Det blir skillnad när man fram till lunch. Det blev både
får en ”dusch” varje dag i det familjära och intensiva veckor
ämne man har svårt för, säger med rejäl utveckling, säger
Helena, som vet att eleverna Sofie.
var mycket glada över den
Hur gick det då för de elva
chans de fick.
eleverna?
Robin Qvarfordt underviMotivationen var hög liksade i engelska och säger att som närvaron och de tog stuhan kunde se stor utveckling dierna på stort allvar. Åtta av
hos sina elever tack vare att de elva lyckades få godkända
träningen blev så intensiv.
betyg och fick alltså behörig- Lektionstimmen låg all- het till gymnasiet trots att det
tid på förmiddagen eller mitt sett mörkt ut efter de natiopå dagen för att eleverna inte nella proven.
skulle vara för trötta. Det var
- När både elever och läväldigt givande att få fokusera rare tror på något, så blir det
på några få elever på det här väldigt bra. Tack vare den här
sättet, säger Robin, som gör typen av satsningar har vi hög
sitt första år som lärare just på behörighet till gymnasiet, säVargbroskolan.
ger rektor Sven-Erik Rhen.
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EVA WIKLUND

Den 16/10 bjuder klimatoch energirådgivare
Hanan Othman in till en
kostnadsfri utbildning
där du får tips om hur
ditt företag kan spara
pengar på att effektivisera
tryckluftssystemet.
Föreläsare är Daniel
Winkler, från Enersize som
har mångårig erfarenhet
av läckagesökning,
optimering och mätning
när det gäller tryckluft.
Träffen startar kl 12.00
med kostnadsfri lunch
på Folkets Hus Pizzeria
och Restaurang. Efter
föreläsningen blir det
praktisk genomgång
på något näraliggande
företag.
Anmälan görs till: hanan.
othman@storfors.se eller
via telefon 0550-65174
senast den 11 oktober.

Kvarnvägens
öppnande
Det finns nu ett framtaget
detaljplaneförslag
för området kring
Kvarnvägen. Förslaget
har passerat kommunens
ledningsutskott, KSLU,
och är på väg till
kommunstyrelsen, KS,
för beslut. Därefter
ska förslaget ställas ut
under tre veckor. När
tiden för överklagan är
passerad kan arbetet med
Kvarnvägen påbörjas.
Pengar finns avsatta för
2020 då vägbanan ska
åtgärdas samitdigt som
det också blir en gång- och
cykelväg samt belysning.
Ambitionen är att dessa
arbeten ska komma igång
under mars-april 2020.
När det är slutfört kan
Kvarnvägen öppnas
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Tuff ekonomisk verklighet i Storfors
Precis som många andra kommuner brottas Storfors nu med en tuff
budget för 2019 och 2020.
- Vissa saker jobbar vi hårt med
att åtgärda, andra ligger utanför vår
egen kontroll, säger ekonomichef
Ingela Bergare.
Prognosen för första kvartalet visade ett
underskott på drygt elva miljoner kronor.
Siffrorna för delårsbokslutet var ännu inte
klara vid tidningens pressläggning, men
ekonomerna ser inga stora tendenser till
förändringar.
- Vi har inte sett några jättestora förbättringar, säger Ingela Bergare.
Kommunchef Mats Öman menar att han
som högsta tjänsteman i en politiskt styrd
organisation naturligtvis är bekymrad över
situationen.
Att hitta kostnadsreduceringar är ett tufft
jobb, som både han och övriga tjänstemän
varit medvetna om en längre tid.
- Jobbet att skära i kostnader, effektivisera och öka samverkan på olika sätt har
pågått löpande under lång tid ute i våra
verksamheter. Vi har också levererat flera
positiva resultat tack vare detta arbete.
Utan det hade underskottet säkerligen varit
ännu större, säger han.

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr, kommunchef Mats Öman och ekonomichef Ingela Bergare
jobbar intensivt med budget för både 2019 och 2020. 
FOTO: Eva Wiklund

Ett annat område är vård och omsorg där
Storfors inte har delade turer och samtidigt
har en hög ingångslön för undersköterskor.
Dessutom finns en ambition att alla ska få
hög sysselsättningsgrad.
- Som kommun värderar vi yrkesgruppen
högt, men det gör också att vi har en högre
kostnad per utförd timme inom exepelvisMånga faktorer
Varför ser det då ut som att Storfors kom- hemtjänsten, säger Ingela.
Jämfört med ”toppåren” har kundundermun använt elva miljoner kronor mer än
laget inom hemtjänsten minskat med cirka
man har budgeterat för?
Enligt ekonomichefen kan man se många 25 procent. Därför har man tappat fördelar
med vissa ”storskalighetslösningar” .
faktorer som påverkar årets resultat.
- Arbetet blir mindre flexibelt eftersom
Fler externa placeringar och en ovanligt
hög ärendemängd har gjort att individ- och vi är små. Det ställer till det en del i våra
scheman, säger Ingela.
familjeomsorgen, IFO, kan
För hemtjänstens del handlanda på ett underskott på närlar det om ett hotande undermare tre miljoner kronor.
skott på 3,5 miljoner kronor.
Ett faktum är också att bilInom särskilt boende och
liga bostäder och kanske framDet finns också korttidsplatser kan underskotför allt tillgång på bostäder,
tet bli så stort som sex milgör att fler familjer som behöen styrka i att
joner kronor. Ett exempel på
ver ekonomiskt understöd sövara en liten
hur sårbar en liten kommun
ker sig till mindre orter.
kan vara är till exempel att en
För skolans del handlar det
kommun
enda svårt sjuk person kan beom ett underskott som kan
komma att landa på två miljoner kronor. tyda en årlig kostnad på drygt tre miljoner
Det beror delvis på att man satt in resurser kronor. Kommunerna har ansvar för vård
för elever som behöver extra stöd och på och omsorg för alla över 65 år som inte är
så akut sjuka att de behöver sjukhusvård.
allt fler studerar på GrundVux.
- För en stor kommun med 400 miljoner
- GrundVux blir en kostnad för kommunen, men samtidigt är det positivt att fler i vårdbudget är detta inget problem, men
studerar och kan komma ut i egen försörj- när hela budgeten för vård och omsorg ligning. Så även om det blir dyrare nu så gyn- ger på 31 miljoner kronor blir det kännbart, säger Ingela.
nar det kommunen på sikt, säger Ingela.

”
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När det gäller särskilt boende sålde
Storfors kommun några platser till Kristinehamns kommun under 2018 och våren
2019. Allt tydde på att detta skulle fortsätta, men plötsligt minskade behovet från
Kristinehamns sida.
En annan faktor är att ombyggnationen
av Kroppavägen 5 blivit försenad. Detta har i sin tur betytt att man inte kunna
samplanera nattbemanningen på kortidsboendet Smeden, eftersom ingen ska behöva jobba ensam även om patienterna är
få. I väntan på renovering av boendet på
Kroppavägen 5 finns korttidsplatser kvar
på Smeden.
- Dessutom har det tagit lite tid att hitta
rätt när det gäller bemanningen på nybyggda Sjögläntan, säger Ingela.
Liksom många andra små kommuner
har Storfors tagit emot många nyanlända.
Kommunen har lyckats förhållandevis bra
när det gäller att slussa ut till egen försörjning. Flera framgångsrika projekt har gett
goda effekter, men det stora mottagandet
innebär fortfarande kostnader för kommunen eftersom det för vissa grupper tar
väldigt lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden.
Stärkt basverksamhet
Under några år har de överskottspengar
som genererats genom mottagandet av
nyanlända använts för att stärka upp basverksamheter som vård, skola och omsorg
- till gagn för alla medborgare.

kommun
- Vi har helt enkelt haft möjlighet
att ge extra god service. Nu måste vi
anpassa oss till en nivå där vi får ge
god service, säger Ingela Bergare,
som trots det tuffa läget ser ljust på
framtiden.
- Vi hoppas naturligtvis på det nya
kostnadsutjämningsbidraget som
ännu inte är beslutat i riksdagen.
Om det går igenom kommer det att
ge små kommuner bättre möjligheter. Det finns också en styrka i att
vara en liten kommun med korta
beslutsvägar, stor flexibilitet och
där många brinner för att bygga ett
tryggt och bra samhälle, säger hon.
Lätt att samverka
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr
ser också stora fördelar med arbetet
i den lilla kommunen.
- Det är lätt att samverka och för
personalen att hjälpa varandra över
verksamhetsgränserna. Det sker
ofta i Storfors och skapar en mer
effektiv och stödjande organisation,
säger hon.
På kommunens ekonomiska pluskonto finns ökade intäkter när det
gäller skatteintäkter och lägre lånekostnader än beräknat.
- Som det ser ut kan vi göra drygt
två miljoner kronor plus där, säger
Ingela Bergare.
I mitten av september kommer
delårsbokslutet att vara klart.
- Då kommer vi att ha en mycket
mer detaljerad bild, säger kommunchef Mats Öman, som är imponerad
över enheternas arbete.
- När jag för dialog med mina
kommunchefskollegor i länet så är
situationen ungefär den samma och
även tuffare på flera håll. Men jag är
övertygad om att vi kommer att fixa
detta tillsammans i Storfors eftersom det finns en härlig laganda och
öppen dialog med chefer och beslutsfattare här, säger Mats Öman.
Ett kommunalt underskott måste
återställas inom tre år vilket betyder
att budgeten de kommande åren blir
ännu tuffare om det uppstår ett underskott.
Storfors kommuns totala årsomsättning är 330 miljoner för 2019.
EVA WIKLUND


Under hembygdsdagen 2019 utsåg Storfors hembygdsförening Susanne Wernström till Årets
Storforsare. Priset delades ut av föreningens sekreterare Agneta Svanlund.
FOTO: Eva Wiklund

Prisas för bygge av gym

Susanne Wernström
hade en dröm, massor
av energi och en stor
dos ”jädraranamma”.
Hon byggde inte bara
sin egen dröm - utan
också många andras.
Nu prisas hon som
Årets Storforsare 2019.
- Jag är ju ingen person
som gillar att vara i rampljuset, men det känns som
en väldigt stor ära att få ett
sådant här pris, säger Susanne, som menar att hon
delar priset med alla sina
entusiastiska instruktörer.
- Vi bygger ju detta tillsammans hela tiden. Utan
instruktörerna och utan alla
trogna deltagare skulle det
inte finnas något gym, säger hon.
Det var för tre år sedan
som Susanne och dåvarande make Jimmy bestämde
sig för att våga språnget.
Gymfabriken föddes i en
lokal på Östra Industriområdet och verksamheten
blev snabbt populär.
- Det verkar som att vi
fyllde ett stort behov, säger
Susanne, som numera är
ensam ägare till gymmet.
Men att bygga upp en
verksamhet från grunden
har inte bara varit lätt. Det
mesta av Susannes lediga
tid har spenderats på gymmet och den övriga familjen

har också hjälpt till.
- Det har varit riktigt tuffa
år med långa dagar, men
inte en enda dag har jag
vaknat och känt motstånd
att gå till jobbet. Det känns
som att jag får leva med
min hobby, säger hon.
Till gymmet har många
olika grupper hittat. På förmiddagarna trivs många seniorer med lugnet och gott
om plats. Då används konditionsmaskiner och andra
fasta maskiner mycket. På
eftermiddagarna kommer
högstadieeleverna som fått
köpa subventionerade gymkort via skolan.
- Det är så härligt att
gymmet också kan få vara
en samlingsplats. Många
ungdomar kommer hit och
”hänger” för att träffa sina
vänner medan de tränar, säger Susanne.

På kvällarna är tempot
högre och i regel erbjuds
3-4 olika pass. Det är också
populärt att träna i crossfitdelen samt med fria vikter.
Förhoppningen är ännu
fler fasta kunder ska hitta
till Gymfabriken för att hon
ska kunna utveckla verksamheten.
- Vi vill ju framåt hela tiden. Att kunna köpa in mer
utrustning och att satsa på
fler pass blir möjligt när
deltagarantalet ökar, säger
hon.
I genomsnitt har gymmet
250 kunder med årskort,
men många kommer också
till enstaka pass eller använder tio-kort.
- Jag är så glad att jag vågade starta Gymfabriken,
säger Susanne Wernström.
EVA WIKLUND

Hembygdsföreningens motivering
Du är verkligen en företagare med ett engagemang utöver
det vanliga. Med entusiasm och massor av ”jädraranamma”
inspirerar och peppar du andra att tänja sina gränser och
klara av saker som de inte trott varit möjliga.
Det krävs både mod och styrka för att starta en anläggning
av ”fabrikens” storlek. Att dessutom fortsätta att driva och
utveckla verksamheten med framgång under flera år visar
på berömvärd uthållighet.
Du har inte bara inspirerat många – du har också
förverkligat en dröm som många ortsbor haft länge.
Gymfabriken har startat en folkrörelse, lyft Storfors som
ort och gett många invånare en viktig mötesplats och en ny
gemenskap.
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Välkommen
in till oss!
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Loppis & guide när Spruthuset återinvigs
Värmlands Brandmuseum i Storfors för en
något tynande tillvaro.
Det vill två entusiaster
bakom muséet gärna
råda bot på.
Lördag den 12 oktober
blir det återinvigning
med familjevänligt program.
Under de senaste två åren
har Värmlands brandmuseum, som ligger i Spruthuset
vid branddammen, bara varit
öppet för grupper. Flera försök har gjorts för att skapa
intresse med hjälp av studiecirklar och träffar, men förutom en handfull entusiater
som bor på annan ort, har intresset varit svagt.
Nu vill ordförande Björn
Albinson och Anders Nilsson, tidigare förbundschef i
Bergslagens Räddningstjänst
skapa mer aktivitet i museet.

Björn Albinson och Anders Nilsson röjer och fyller på prylar inför
återinvigningen den 12 oktober kl 13-15.

Lördag den 12 oktober arrangerar man en återinvigning klockan 13-15 tillsammans med räddningstjänsten
som kan visa hur det är att
vara deltidsbrandman i Storfors. Dagen kommer att bjuda
på loppis på överblivna föremål, tävlingar med mera.

I muséet finns numera en
nyrenoverad stegbil av modell Ford F600 som rullat i
Arvika fram till 1979.
- Den har en maskinstege
på 24 meter, berättar Björn
Albinsson.
De båda arrangörerna betonar att det finns mycket att se

för den som är intresserad av
brandhistoria. Alla samlingar
kommer att sorteras under
elva teman och på så sätt vill
man erbjuda bättre överblick.
För de yngre finns kläder
att prova och även en brandbil att provsitta.
Vissa saker har plockats
bort ur byggnaden, men å
andra sidan skulle man gärna
vilja få tag på ett lagom slitet skrivbord från 20-30-talet,
helst med tillhörande kontorsstol. Där ska brandtelegrafen
placeras.
För framtiden hoppas föreningen att det skulle kunna
skapas en grupp Storforsare
som vill vara med och utforma en plan för hur muséet
skulle kunna användas.
EVA WIKLUND

Information:
Björn Albinson 054 - 21 27 49
Anders Nilsson 072 - 238 24 87

Fiberbygget i sydöstra Storfors drar igång
Inom kort drar fiberbygget i området Storfors
sydost igång.
Målet är att hushållen
ska ha fiber indraget senast under våren 2020.
- Anslutningsgraden har
varit relativt hög med 136
hushåll, men det finns fortfarande ett 30-tal hushåll som
skulle kunna få anslutning,
säger bredbandssamordnare
Jan Svärd.
Just nu erbjuds anslutning
till kampanjpriset 19 900 kronor, en summa som man kan
dela upp på flera betalningar.
- Den som inte bokar nu
utan vill ansluta sig i efterhand får ett högre pris. Just
nu ligger kostnaden för efteranslutning på 34 900 kronor,
säger Jan Svärd, som tillträdde som bredbandssamordnare
i början av året för Storfors,
Kristinehamn och Filipstad.
Han har en bakgrund som
IT-konsult för utvecklings-

Fiberbygget startar i sydöstra
Storfors (område C) där 170
hushåll har möjlighet att bli
anslutna.
Bredbandssamordnare Jan Svärd och Katarina Östling från IP Only
ser fram emot byggstarten i Storfors.

projekt på Eriksson och Tieto.
- Det känns roligt att få vara
med i den här viktiga resan,
säger han.
I centrala delarna av Storfors pågår fiberutbyggnaden
till särskilda boendet Sjögläntan och till Norra Industriområdet. Ytterligare två
områden kring Bjurbäcken,
Lungsund och Hytte kommer

att anslutas under 2020 och
2021.
- Det tar tid att få alla markavtal i ordning, men vi räknar
med att område Väst A och
Väst B ska påbörjas 2020, säger Jan Svärd.
I område A har 138 hushåll
tackat ja medan 38 har tackat
nej. I område B har 158 tackat ja medan 36 har tackat nej.

På de flesta ställen förbereds nu för fiberindragning
även om man tackar nej, så
att en senare ägare ska ha
möjlighet till anslutning även
om det då blir dyrare.
Inom kort kommer hushåll
i område Storfors sydost att
få kallelse till ett informationsmöte som hålls i mitten
av oktober.
EVA WIKLUND

Information:
Jan Svärd tel 073-033 37 60
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Dags för mârken & minijogg 21 september
Den 21 september arrangerar Storfors FF
Storforsmârken för 36:e
gången i ordningen.
Dryga 60-talet knallar väntas liksom andra
aktiviteter.
Eftersom Djupadalsgatan
byggs om just nu så kommer
marknadsgatan att placeras
på Stationsgatan.
Baptistkyrkan håller öppet
med servering och underhållning då och då under dagen,
Kulturcaféet i Kulturhuset är
öppet och även där kan man
vänta sig en aning underhållning och även kika på fotoutställning.
Pizzeria Folkets Hus håller
öppet liksom Taverna längre
upp på Stationsgatan för den
som vill slå sig ner för lunch.
I år kommer även Snickargården att hålla sin köksutställning öppen på Forsbro-

8

Minijoggen brukar vara ett riktigt populärt inslag i Storforsmârken.

gatan 2 från 13.00 till 17.00.
- Vi tänker att det kanske
finns många hemvändare som
vill kika in till oss efter en
tur på marknaden, säger Dan
Holmberg.
På kvällen vankas traditionsenligt marknadsdans i
Kulturhuset klockan 22-02,
den här gången till bandet

Poptimisterna. Dansen arrangeras av Folkets hus Resaturang och Pizzeria.
En annan tradition som troget återkommer är Minijoggen. Den kommer att hållas
på samma ställe som vanligt
med start på gatan bakom
kommunhuset.
- Vi har kollat läget med
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vägbygget och blivit försäkrade om att det fungerar med
vår bansträckning, säger Marita Sjöberg från Föreningen
Storfors Skidor som arrangerar loppet. Alla barn upp till
tio är välkomna. Starten, som
går klockan 11.00, kostar 20
kronor och då får alla festis
och medalj.
EVA WIKLUND

Förstudie för nya skolan pågår
Trots kommunens tuffa
ekonomiska läge så ser
man fortfarande att det
kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt
att bygga en ny skola i
Kyrksten.
Arbetet med förstudien
pågår för fullt och under
hösten kommer en arkitekttävling att äga rum
Kommunfullmäktige i Storfors har fattat beslut om att
sätta igång projektering av en
ny skola i Kyrksten som ska
ersätta skolan i Bjurtjärn samt
de två förskolorna i Kyrksten/
Bjurtjärn.
Redan i slutet av maj drogs
arbetet igång genom ett startmöte med all personal, den
upphandlade projektledningen från bolaget EFK AB samt
styrgrupp och projektgrupp.
Arbetet som lokal projektledare för att ta fram underlag för den nya skolan delas
av Gunnel Eriksson, rektor
för Bjurtjärns rektorsområde
och EFK. I samspel med
kommunchefen leder Gunnel
projektgruppen som består av
representanter från EFK, planarkitekt Per Ratsman samt
Tommy Svärd, enhetschef för
teknisk drift.
Både skolan och den planerade sporthallen ska kunna
användas av olika grupper
utanför skoltid.
-Vi tänker exempelvis att
man inreder matsalen med
en köksavdelning som kan
användas både för undervisning i hemkunskap och av
allmänheten för tillställningar
där man vill servera mat,
säger Gunnel Eriksson.
Under försommaren genomfördes studiebesök på
olika skolor tillsammans med
personalen. En geoteknisk
undersökning av det tänkta
markområdet i Kyrksten har
också gjorts.
- Det finns en stor entusiasm kring projeketet i hela
personalgruppen. Man har

Djupadalsgatan
blir trafiksäker

Gunnel Eriksson, rektor för Bjurtjärns rektorsområde, samt
Tommy Svärd, enhetetschef för tekniska enheten, finns med i
projektgruppen för nya skolan i Kyrksten. 
FOTO: Eva Wiklund

Djupadalsgatan, som är
bred och lockar trafikanter
att hålla för hög hastighet,
byggs just nu om. För att få
sänkt hastighet och högre
trafiksäkerhet kommer
den att smalnas av och
få en gång- och cykelväg
längs hela sträckan från
Resecentrum till riksväg
26 där aven belysningen
förstärks.

Byalag bjuder in
till ovanlig konsert
Den nya skolan är tänkt att ligga centralt i Kyrksten.

många idéer, men tänker både
ekonomiskt och praktiskt utan
att bygga luftslott, säger Gunn
Elevunderlaget i området
ser ut att öka något de kommande åren. En ny skola
kommer att bli mer kostnadseffektiv både när det gäller
uppvärmning, bemanning och
flexibel användning. För Storfors kommun är det en stor
vinst att elever i kommunens
utkant fortsätter att vara elever i Storfors, att familjer trivs
och vill bo kvar i området och
att inflyttningen ökar.
Skolan är tänkt att byggas
för 150 elever.
- Idag finns drygt 100 elever
i skola och förskola, men vi
ser ju en liten ökning framåt
och måste även bygga för in-

flyttning, säger Gunnel, som
set det som en stimulerande
utmaning att få vara med och
leda processen.
- Det som verkligen är unikt
är att våra politiker kan tänka
sig att bygga en riktigt effektiv skola för 150 elever. När
vi försöker hitta jämförelseobjekt finns det bara jättestora
skolor, så det här kommer att
bli något helt nytt.
I projektet finns många delar som ska belysas och när
arkitekttävlingen är klar måste man också få en prislapp att
ta ställning till.
- Det finns så mycket vilja
och energi i det här arbetet,
därför är det också lätt att vara
med och leda, säger Gunnel.
EVA WIKLUND

Lördag den 26 oktober
bjuder Bjurbäckens byalag
in till en annorlunda
konsert i Lungsunds
kyrka. Marie Bergman
underhåller med en så
kallad toningskonsert med
klangresa och allsång.
Hon har gjort många
liknande ljudtoningar med
klangskålar i Katarina
Kyrka i Stockholm. ”Marie
spelar på sina antika
klangskålar med ljuvliga
toner som både ger kraft
och sinneslugn”, skriver
byalaget, som menar att
konserten ger en stilla och
annorlunda stund.
Inträde 180 kronor, förköp
hos byalaget med swish
till 1230741298. Efter
konserten bjuder man in till
buffémiddag på Pensionat
Lungsund till en kostnad av
150 kr.
Info: Camilla Degerstedt
070-341 82 58.
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After school varje måndag
Pizza, föredrag och umgänge i Kulturhuset.
Det bjuder Röda Korset in niondeklassare och gymnasieungdomar till
under 14 måndagar.
Satsningen kallas ”After School” och drivs
på många ställen i Sverige med hjälp av statliga pengar och engagemang från Röda Korset.
I Storfors samlas man Folkets Hus Restaurang
och Pizzeria för ett litet föredrag, intressanta
diskussioner och pizza.
- Egentligen är målgruppen ensamkommande ungdomar, men här i Storfors vänder
vi oss till alla intresserade ungdomar som går
i nian eller i gymnasiet, säger Berit Rodéhn,
från Storfors Rödakorskrets.
Föredragen handlar om det svenska samhället och frågor som kan intressera unga medborgare.
- Den här typen av projekt har varit väldigt
lyckade på andra håll i landet, säger Olivia
Mortensen, som är ansvarig för satsningen i
Värmland där tio kommuner deltar.
I Storfors är det Folkets Hus Restaurang
och Pizzeria som fixar maten och man utlovar att det finns något som passar alla smaker.

After school är en populär satsning över hela
Sverige i samverkan mellan Röda Korset och
Studieförbundet Vuxenskolan.

För ungdomarna som deltar är det hela kostnadsfritt och man måste inte binda sig för att
komma ett visst antal gånger.
- Det är ju jätteroligt om man vill vara med
på alla träffar, men det är inget krav, säger Olivia Mortensen.
Program för Storfors hittar du i spalten
till höger. Man behöver inte föranmäla sig
utan bara komma till träffen på Folkets Hus
Restaurang och Pizzeria kl 16.00. EVA WIKLUND

Röda Korset söker volontärer i Storfors
Vill du hjälpa till? Röda Korset i Storfors
söker nu fler volontärer som vill jobba med
att besöka äldre i olika former.
- Det kan handla om enstaka insatser eller att man
hjälper till regelbundet - det är helt valfritt, säger
Berit Rodehn, som sitter i Röda Korsets styrelse.
Röda Korset har träffar för att prata om det viktiga volontärarbetet och hur just du skulle kunna betyda mycket för någon annan - och samtidigt få nya
kunskaper och vänner inom Röda Korset.
Information: Berit Rodéhn tel 070-756 00 00.

Diplomerad massör

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

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.

Program för
After School
Tid: Kl 16-19
Plats: Folkets Hus
Restaurang & Pizzeria
Måndag den 9 september
Integration - hur ska vi leva
tillsammans?
Föreläsare: Rani och Olivia
Måndag den 16
september
Röda Korset och Röda
Halvmånen finns överallt
Föreläsare: Röda Korset
Storforskretsen
Måndag den 23
september
Den stora risken med
spelberoenden
Föreläsare:
Meddelas senare
Måndag den 30
september
Din hälsa
Föreläsare:
Hannah Johansson
Måndag den 7 oktober
Vad är hatbrott?
Föreläsare:
Brottsförebyggande
Centrum, BFC
Måndag den 14 oktober
Var är min bror?
Eftersökning och
familjeåterförening
Föreläsare: Inga-Lena
Nilsson, Röda Korset
Karlstad
Måndag den 21 oktober
Därför bekämpas
våldsbejakande extremism
Föreläsare:
Brottsförebyggande
Centrum, BFC
Måndag den 28 oktober
72 timmars krisberedskap Föreläsare:
Civilförsvarsförbundet
Måndag den 4 november
Otrygga miljöer i Storfors
Föreläsare: Polisen
Måndag den 11 november
Hur många föreningar är
du med i?
Föreläsare:
Meddelas senare
Måndag den 18 november
Hedersvåld - varför?
Föreläsare:
Meddelas senare
Måndag den 25 november
Har kvinnor och män
samma makt?
Föreläsare:
Meddelas senare
Måndag den 2 december
Pride och HBTQ
Föreläsare: Anna Ströander
Måndag den 9 december
Avslutning
Föreläsare: Rani och Olivia
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Monika Karlsson och Minna Rudnick från Integrationsenheten samverkar med Anders Johansson, rektor för SFI.

De lotsar till bristyrke

I projektet Match2job samarbetar ett antal kommuner i Värmland om utbildning för nyanlända.
För att få gå ”yrkes-SFI” krävs att man har
tillräckliga kunskaper i svenska, att man är lämpad för yrket och att det finns stor motivation.
Före antagning görs flera urvalstester och de som är
mest lämpade för respektive utbildning plockas ut.
- För en del handlar det om att man måste slutföra sin
utbildning med hjälp av lån och bidrag från CSN, och då
måste det finnas stor motivation, säger Monika Karlsson,
som leder projektet ”Match 2 Job” i Storfors.
Många börjar sin utbildning inom etableringstiden som
är två år. Då har den nyanlända sin försörjning säkrad via
statlig etableringsersättning, men därefter måste var och
en försörja sig själv. I Storfors finns ett 30-tal personer
som kan vara aktuella och av dem har elva hittills tagits
ut till utbildning inom industri, svetsning, bilverkstad och
vård. Några av dessa har dessutom redan fått jobb.
- Jag tycker att det är fantastiskt bra jobbat att klara
en yrkesutbildning på gymnasial nivå medan man fortfarande lär sig svenska, säger Monika.
Minna Rudnick, enhetschef för integrationsenheten, ser
värdet för hela samhället.
- Dels är det bra för varje person, men man får också
tänka på att för varje person som kommer ut i eget arbete
så har vi kanske en hel familj som inte behöver försörjningsstöd. Dessutom ökar sannolikheten att man trivs och
vill bo kvar i Storfors”, säger hon.
Utbildningar inom Match2job syftar alltid till att utbilda för bristyrken och startas under hela året.
I projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden, deltar även Kristinehamn, Filipstad, Karlstad, Hammarö, Kil, Arvika och Torsby. Eleverna från Storfors
studerar i flera olika kommuner eftersom varje kommun
startar lite olika utbildningar där elever från samtliga deltagande kommuner kan ansöka.
- Just nu har vi en ny utbildning på gång inom träteknik
via Karlstads kommun. Efter den kommer man att kunna
jobba inom allt från sågverk till finsnickeri, säger Monika
som uppmuntrar intresserade att kontakta henne för att
undersöka sina chanser att utbilda sig inom ett bristyrke.
EVA WIKLUND

Essam Shikh- Hassan, Najat Biqar och Olha Holovash är tacksamma över chanse

Skillnad för Storfors
Essam Shikh - Hassan, Olha
Holovash och Najat Biqar är
tre nya storforsare som hittat
nya yrkesinriktningar tack
vare Match2job.
Najat är klar med vårdbiträdesutbildningen, Essam har
en termin kvar och Olha har
fått jobb som CNC-operatör.
Alla tre har familjer med barn i
Storfors och alla vill gärna bo kvar
här. Olha, som var civilingenjör
inom textilindustrin i Ukraina har
utbildat sig till CNC-operatör och
fått jobb i Kristinehamn.
- Jag hade praktik både på Structo
och Albin Components och trivdes
jättebra. Precis när jag var klar blev
det ett jobb ledigt på Albin som jag
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fick, berättar Olha, som gärna
vill bo kvar i Storfors med tanke
på bra förskola och skola.
Najat har jobbat som barnsköterska och biträde på gyn i
Marocko och därför kändes det
naturligt att läsa till vårdbiträde
här. Hon har jobbat som vikarie
i Storfors under sommaren och
pluggar nu vidare till undersköterska med lån från CSN.
Najat är gift med Lourans Alchamsini som startat egen firma
som massör och de båda har en
dotter tillsammans. Från början
bodde de i Karlskoga, men när
de hittade ett hus till bra pris i
Storfors gick flyttlasset hit och
det har de inte ångrat.

Ninni Andersson jobbar med att matcha nyanlända mot företagens behov av arbetskraft. 
FOTO: Eva Wiklund

Arbetskraftsreserven
kan lyfta ortens företag

en att studera ett yrke samtidigt som de läst svenska på SFI.

FOTO: Eva Wiklund

med lyckat projekt
- Vi trivs jättebra i Storfors
och här finns ju Sveriges bästa
skola. Förskolan är också fantastisk, säger hon.
Essam kommer från Syrien
där han jobbat många år med
äldre på ett av de största sjukhusen i Damaskus.
För honom kändes det också
naturligt att utbilda sig till vårdbiträde när han fick chansen. I
sommar har han vikarierat på
särskilt boende i Storfors.
- Jag har haft jättebra arbetskamrater som verkligen har
stöttat mig, säger Essam, som
nu studerar tre dagar i veckan
och jobbar fyra dagar.
Han har också siktet inställt

på att plugga vidare till undersköterska när vårdbiträdesutbildningen
är klar.
- Jag är färdig i december och då
ska jag fortsätta, säger Essam, som
tycker att det har varit perfekt att
både studera och jobba.
- I början var det lite svårt med
svenskan och kanske svårt för de
äldre, men jag har lärt mig svenska
mycket snabbare än jag skulle ha
gjort annars, säger han.
De andra två håller med. Genom
att både studera och jobba lär de
sig svenska på ett naturligt sätt och
kontakterna med svenskar blir fler.
- Jag är väldigt glad att jag har
fått den här chansen, säger Najat.
EVA WIKLUND

Integrationsenheten i Storfors kommun har fått
400 000 kronor i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att driva projektet ”Etablerad i
Storfors”.
Nu är Ninni Andersson i full gång med att
koppla samman kompetens med näringslivets
behov.
Eftersom Storfors är en liten kommun jobbar man tätt
tillsammans både från skolan, olika projekt, arbetsmarknadsenheten och Nyföretagarcentrum.
Ninnis jobb är nu att ta över där skolan är klar - när
utbildade personer ska vidare in på arbetsmarknaden. En
stor bit är att matcha nyanlända mot behovet hos företagen i närområdet - och att få hela familjer att välja Storfors som bostadsort.
- Jag jobbar med alla kategorier, från holländare som
kommer hit och vill starta eget till ensamkommande ungdomar eller personer som gått utbildning via Match2job,
säger Ninni Andersson.
Hon har ett förflutet som ansvarig för projektet ”Jobb
helt enkelt” där man matchade kompetens helt anonymt.
Det är en metod som hon kommer att fortsätta med.
- Då fick vi ut ungefär 75 procent av alla deltagare i
projektet till jobb och de flesta var kvinnor. Arbetsgivarna
fick avidentifierade kompetenspresentationer där varken
kön eller etnicitet fanns med och det blev väldigt lyckat,
säger hon.
En stor del av projektet är att kartlägga företagens behov av arbetskraft - både i Storfors och i kringliggande
kommuner. Nästa steg är att presentera rätt person utifrån
företagets behov.
Projektet drogs igång i början av augusti och ska pågå
till juni 2020.
- Just nu har jag tio personer i projektet, men ett 30-tal
är målet, säger Ninni, som tror att projektet kan göra stor
skillnad både för den enskilde och Storfors som ort.
- Jag brinner för att Storfors ska utvecklas och då måste
vi ta tillvara på den här arbetskraftsreserven, säger hon.
EVA WIKLUND
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En vecka med fokus på hälsa för alla
För nionde året i rad arrangeras Hälsoveckan i Storfors.
I år är temat jämlik hälsa.
- Vi vill arbeta och inspirera
för en god och ökad jämlik
hälsa på lika villkor för hela
befolkningen i Storfors kommun, säger folkhälsosamordnare Kicki Karlsson.
Tillsammans med hälsokonsulent Pia Aspvik arrangerar Kicki
årets vecka som kommer att innehålla publika delar men också
aktiviteter i skolan. På skolorna
arrangeras bland annat aktivitetsdagar med fysiska aktiviteter och
utomhuslunch.
- Det är lätt att tänka enbart på
vad vi äter och om vi motionerar,
men folkhälsa är så mycket mer.
Det är exempelvis arbete, fritidsaktiviteter, delaktighet och påverkan i samhället, trygghet, någon
att prata med, familjesituation,
samhällsplanering samt alkoholoch tobaksvanor. Det handlar om

Söndag 29/9

l Storfors skidor bjuder in till promenad och frukost vid
Elljusspåret. Kl 9.00-11.00

Måndag 30/9

l Lunchpromenad längs Hälsans Stig. Välj mellan 3 km
och 6 km. Gemensam start vid Kulturhuset kl 12.00.
l Fritidsbanken har öppet kl 14.00-19.00.

Tisdag 1/10

Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson och Hälsokonsulent Pia Aspvik
håller i trådarna för Hälsoveckan.

hur nöjd man är med olika delar av
sitt liv, säger Kicki Karlsson.
Hon menar att folkhälsoarbete
handlar om att jobba förebyggande och långsiktigt på många olika
fronter som Storfors exempelvis
gör med seniorträning, frukost på
skolorna, subventionerade gymkort till högstadieeleverna och
många olika träffpunkter i samhälEVA WIKLUND
let.
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l I samarbete med Telia: En dag för att minska det
digitala utanförskapet. Lär dig att hantera mobiltelefoner,
surfplattor och datorer. Inga förkunskaper krävs!
Kulturhuset, Stora Galejan kl 13.00-15.30. Fika!
l Rollatorservice med kommunens rehabteam i
Kulturhuset kl 13.00-15.30.

Onsdag 2/10

l Promenad med anhörigkonsulent Ann Westerlund.
Start kl 10.30 vid skidstugan, intill elljusspåret.
l Löparskola med Malin Lindh, fd Friidrottstränare på
elitnivå om löpteknik, motivation, övningar, skador mm.
Vid Vargbroskolans gymnastiksal kl 17.30 -19.30.

Torsdag 3/10

l Storforsmästerskap i boule. Kl 9.00-12.00 i Ravinen.

Lördag 5/10

l Heldagsretreat för kropp och själ i Lungsunds
församlingshem. Info 0550-60 42.
Fler programpunkter tillkommer. Utförligt program finns
på kommunens hemsida storfors.se

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2019

Kanalen
En tidning för Storfors församling l Nr 5 l 2019 l årg 14

Trivsamma sommararrangemang

Sommaren 2019 bjöd på många trivsamma arrangemang. Här
är ett axplock av några.
Kolbullekvällen på Berget var välbesökt liksom konserterna
med Standard Collektion och Furuviks Kapell i Lungsunds
kyrka samt vandringsgudstjänsten runt Hållsjön. Sommaren
bjöd även på konsert i Linrothska kapellet i Bjurtjärn med
Mikael Björk och Wiggo Öberg.
Många sommargäster passade också på att besöka kyrkan i
Lungsund som stod öppen under vardagarna.

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

Verksamheter för vuxna
Tisdagar
l Tisdagsträffen på Seniorernas Hus
kl 14.00-16.00
l Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn: 8 okt, 5 nov
och 10 dec kl 11.00.
l Skapande möte i Lungsund, varannan
tisdag kl 18.00 med start 17 sept.
l Bibelsamtal i Storfors, start 24 sept. Info
lämnas av Elsie SchwabHollsten.
Onsdagar
l Syföreningen i Bjurtjärn träffas kl 13.30
varannan onsdag. Start 11 sept
l Arbetskretsen i Storfors träffas kl 14.00
varannan onsdag. Start 18 sept
l Kyrkokören i Bjurtjärn träffas och övar
kl 19.00.
l Storforsträffen, varannan onsdag
kl 14.00.
24 sept
OBS en tisdag, deltar vi i modevisningen
på Galejan med PRO och SPF.
25 sept
Trio Retur underhåller
9 okt
OBS kl 12.00 Lunchmusik med Ulrika
Wiström, soppa.
23 okt
Bengan Trio från Karlstad.

Berättarafton i Bjurtjärn om urmakarsläkten Smedberg
Torsdag 3 okt kl 18.00 i Bjurtjärns
församlingshem får vi dela minnen
och information med varandra om de
olika personerna i Smedbergssläkten.
De första uren tillverkades i slutet av
1700-talet. Man har bott och verkat i
bl.a Bjurtjärn och Lungsund. Det blir
även visning och försäljning/auktion
av tavlor som Maj Smedberg och
hennes far Emil Smedberg har målat.
Intäkterna delas lika av Bjurtjärns
hembygdsförening och Bjurtjärnsdelen
av Storfors församling. Kaffeservering.

Torsdagar
l Kyrkokören i Storfors träffas och övar
kl 18.45.
l Andrum i Bjurtjärns församlingshem
kl 18.00: 26 sept, 31 okt och 28 nov.
För frågor och mer info, kontakta någon
av oss som finns på telefonlistan.

Elva lag tävlade när p.a.X-games invigdes i maj
Fredagen den 24 maj invigdes paX-games för första gången. 11 lag från Storfors och Filipstad
tävlade om förstaplatsen och den åtråvärda p.a.X pokalen. Efter den pampiga invigningen
tävlades det i grenar som Innebandy med förbundna ögon (en spelare, två som guidar),
tankekluringar och skidlöpning på gemensam skida (hela laget på ett par skidor) med
mera. Pokalen gick till Filipstad, men, eftersom det är tänkt att p.a.X-games skall vara årligt
återkommande ligger Storforslagen redan nu i hårdträning för att vinna tillbaka pokalen nästa
år.

Almanackan
Storfors

Invigning av nya dopträden
Hans Brokvist, tillverkaren, finns med när
de nya träden invägs. Det sker den 6 okt
kl 11.00 i Lungsund vid musikgudstjänsten
samt den 13 okt kl 11.00 i Bjurtjärn i
samband med gudstjänsten med små och
stora.

19 sept
16.30 Messy Church
22 sept
15.00 Söndagsgudstjänst
25 sept
8.00 Morgonmässa
29 sept
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsmässa
6 okt
15.00 Söndagsgudstjänst
13 okt
15.00 Gudstjänst med
små och stora
20 okt
15.00 Söndagsmässa
27 okt
11.00 Mässa på finska

27 okt
15.00 Temagudstjänst –
kopplad till utställning av
knyppelgruppens alster
30 okt
8.00 Morgonmässa

Bjurtjärn

17 sept
16.30 Messy Church
26 sept
18.00 Andrum
13 okt
11.00 Gudstjänst med
små och stora. Invigning
av dopträdet som Hans
Brokvist har tillverkat.
31 okt
18.00 Andrum

Med reservation för ev ändringar

Lungsund

22 sept
11.00 Söndagsgudstjänst
5 okt
9.00 Retreat – en dag för
kropp och själ. Läs mer på
annan plats i Kanalen
16.00 Taizémässa
6 okt
11.00 Musikgudstjänst
med sångare från
Lungsund, samt invigning
av dopträdet som Hans
Brokvist har tillverkat. Vill
du vara med och sjunga
eller spela, ta kontakt med
Marianne Karlsson 070355 78 90.
20 okt
11.00 Söndagsmässa
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Åt skogen med biskopen....

Konfirmandgrupperna startar
Nu sätter årets konfirmationsläsning igång!
Ungdomarna får välja mellan veckoläsning och läsning på sommarlovet.
Veckogruppen träffas på onsdagar under
höst- och vårtermin med konfirmation
i maj. Sommargruppen träffas under
sommarlovets första tre veckor och
konfirmeras i juli. Än är det inte försent att
komma med i gruppen! Är du intresserad
och vill veta mer så hör av dig till Karolin.

Nej, det är inte så illa
som det låter! Egentligen riktigt trevligt.
Onsdag den 11 sept
kl 13.30, kommer
biskop Sören Dalevi till
Trettondetjärnen för
att inviga platsen som
kyrkoreservat.

Det är egendomsnämnden i Karlstads stifts
skogsexkursion som besöker vårt östra skogvaktardistrikt och invigningen gäller även Paddtjärn
utanför Karlskoga.
Temat för dagen är
skogsbrukshistoria och
rekreation. Skogsbrukshistoria i Norden, Sverige
och Värmland kommer
att belysas av bl.a Lars
Klingström från Skogshistoriska sällskapet.
Vid Trettondetjärnen
får vi lite mer lokal historia med berättelser om
livet på just den platsen.
Sällskapet börjar dagen

Aktiviteter för barn och ungdom
Kyrkvärdarna Marie-Louise och Magnus Liljekvist lästeskapelseberättelsen vid friluftsgudstjänsten 16 juni. Då
var skogvaktare Benny Olsson med och berättade om
kyrkoreservaten.

med att besöka skolskogen vid Bjurtjärns skola,
kl 9.30.
Skolskogen ligger efter
skogsvägen norrut i Tåbäckskorsningen. Där ska
berättas om möjligheter
och utmaningar med att
bruka skogar i närheten
av skolor och annan bebyggelse.

Gud sade: Jorden skall
ge grönska: fröbärande
örter och olika arter av
fruktträd med frö i sin
frukt skall växa på jorden.” Och det blev så.
Jorden
frambringade
grönska: olika arter av
fröbärande örter och olika arter av träd med frö i
sin frukt. Gud såg att det
1 Mos 1:11-12
var gott.

Frågor? Ring Gunilla
Bengtsson 0550-658 58.

Tisdagar:
l Babysång (0-3 år) kl 10–11.30, Storfors
OBS! Anmälan till Karolin 073-078 24 05
l Tisdax (mellanstadiet) kl 13.30–15,
Storfors
l p.A.X (från åk 6) kl 16–19, Storfors
l Miniorer (7-9 år) kl 16.30 – 18, Bjurtjärn
Onsdagar:
l Konfirmander kl 15.30–17.30, Storfors
l Barntimmar (3-6 år)16.30-18, Bjurtjärn
Torsdagar:
l Arken JR (4-6 år) kl 15–16.30, Storfors
l p.A.X (från årskurs 6), kl 16–19, Storfors
Fredagar:
l Arken (7-9 år), 15.30 – 17, Storfors
l Tjejgrupp (åk 7), kl 17–18.30, Storfors
l p.A.X (åk 7 och uppåt), kl 19–23,
Storfors

Nyhet! Babysång på tisdagar

Tisdag den 3 september 10.00-11.30
startade babysång i Storfors.
Vi sjunger, fikar och pratar. Passar för barn
ca 0-3 år tillsammans med förälder.
Anmäl dig till Karolin 073 – 078 24 05
Välkommen!!

Sommarens våffelcafe lockade stort

En dag för kropp & själ den 5 okt

Under flera onsdagar vankades det våfflor i
församlingshemmet i Storfors under sommaren.
Det lockade både turister och storforsbor som gjorde
tummen upp för det trivsamma arrangemanget.

Behöver du kyrkskjuts?

En stilla stund i kyrkan

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

Varje helgfri onsdag kl 9.00 inbjuder
vi till morgonbön i Storfors kyrka. Den
utökas till att vara morgonmässa,
enkelt nattvardsfirande, sista
onsdagen i månaden. Då startar det
kl 8.00. Välkommen att samla dina
tankar inför dagen som har börjat.

En dag för kropp & själ = en
heldagsretreat! Unna dig en dag där du tar
hand om dig själv, drar dig tillbaka i stillhet
med stunder av tystnad, promenader,
fördjupning och eftertanke.
Lördag 5 okt samlas vi kl 9.00
i Lungsunds församlingshem.
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 kronor. Anmälan senast 30 sept till
pastorsexpeditionen 0550-600 42
Varmt välkommen!
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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
0550-658 63, 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 072-550 67 90
cecilia.boberg@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent - finsk verksamhet,
Merja Piispanen 0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Administratör
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 (sjukskriven)
0550-612 06, 070-668 03 05
andris.viduss@storfors.se
Tf ordförande Kyrkorådet
Anders Nordell 070-675 11 72
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42,
Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

Om höst och nystart

Dagarna är fortfarande långa, men det är
ett faktum att sommaren går mot höst.
Möjligen kan vi fortfarande njuta av
varma dagar med härlig luft.
Vi har återvänt från resor och sommarstugor. Badkläder och sommarleksaker
kanske är undanstoppade nu. Semestrarna är slut och jobbet och skolorna har
börjat. Förhoppningsvis har vi något mer
energi nu än innan ledigheten. Trots att
vi säkert var många som längtade efter
ledighet så är vi nog också några stycken
som ser fram emot höstens nystart.
Jag minns med glädje den här tiden
när skolan började igen. Vi var i Karlstad och köpte papper till skolböcker
och bänk, ett nytt pennskrin och andra
saker som behövdes inför skolstarten.
Med åren byttes bänkpapper till litteratur som skulle köpas inför en stundande
termin på universitetet. Nu i mitt arbete
som präst ser jag fram emot en ny termin med fler möten med människor, en
ny kull konfirmander, barn och vuxna
som återvänder till sina grupper och så
vidare.
Det är något visst med det där att få
starta om. Att få göra ett slags avstamp
i det förgångna, att summera, sätta nya
mål och köra igång med ny kraft och energi. Det blir lite som ett andra nyår med
dess löften och förväntningar.

För en del är mötet med hösten förknippat med vemod. För många är mörkret en utmaning och andra trivs bra med
det. Vi får heller inte glömma att hösten
för många kan innebära nystart i form av
förändringar i livet. Det är inte ovanligt
att sommaren med dess påfrestningar
innebär att par väljer att bryta upp och
gå skilda vägar med allt det nya som det
innebär. Det är också tyvärr ett faktum
att en del barn återvänder till skolan med
oro för mobbing och utanförskap.
När Jesus sänder ut sina lärjungar så
handlar det också om en slags nystart.
De skickas ut i något som för dem var
nytt och ovant. Då avslutar Jesus med att
säga följande ord:
”Och jag är med er alla dagar till tidens slut”. 
(Matteusevangeliet 28:20)
Det tänker jag är ett löfte som inte bara
rörde lärjungarna då, utan också oss här
och nu. Vad vi än står inför, vare sig det
är sommar, höst, vinter eller vår så är
Gud med oss i det. Jesus finns där tätt
intill varje dag och natt. Kanske som en
hejarklack när vi utmanar oss själva eller
som en tröstande och omhuldande vän
när livet är tufft. Oavsett vilken nystart
vi står inför så är det goda ord att bära
med sig in i det nya.
Karolin – präst

Minst två språk talas i Storfors församling
I Storfors församling talar vi minst två
språk, finska och svenska. Många i Storfors
har finska som modersmål, därför har
vi gudstjänst, samtalsgrupp, hembesök,
begravningar, dop och vigsel på finska.
Varför församlingsverksamhet på finska?
Jo, många i Storfors ha finska som
modersmål, deras hjärtas och vardagsspråk
är finska. Dessutom har Svenska kyrkan ett
särskilt ansvar att erbjuda verksamhet på
minoritetsspråken, varav ett är finska.
Den finskspråkiga verksamheten är samma
verksamhet som den svenskspråkiga, fast vi
talar finska. Vi använder samma psalmbok
och gudstjänsthandbok, fast på finska.
I Storfors träffas samtalsgruppen en måndag
i månaden, samtalar, ber, diskuterar och
sjunger. Sista söndagen i varje månad firar vi
gudstjänst kl. 11 i Storfors kyrka.
För den som önskar, erbjuder vi dop, vigsel
och begravning på finska. Vi gör hembesök
för dem som inte kan eller orkar komma till
kyrkan.
Vi som arbetar på finska i Storfors församling
är Merja Piispanen, diakoniassistent,
tel. 0586-68830, merja.piispanen@
svenskakyrkan.se

Jonatan Edlund, präst, tel. 0586-68841,
jonatan.edlund@svenskakyrkan.se
Eila Backelin, assistent tel. 0550-60042,
eila.backelin@svenskakyrkan.se
Lämpimästi tervetullut! Varmt välkommen!
Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin

Jonatan Edlund

Nu kan du betala
kollekten med swish
Nu kan du skänka din gåva/kollekt
via swish. Beloppet bör vara swishat
innan söndagens slut var vecka
för att gå till veckans
kollektändamål, i annat
fall går det till nästa
veckas kollektändamål.
Vårt Swishnummer är:
123 211 15 16

Öppna förskolan en mötesplats
I Storfors finns Öppna
förskolan som en mötesplats för alla föräldrar
med små barn.
- Hit kan man komma
och pyssla, sjunga, leka
eller delta i någon av
våra tematräffar, säger
Maria Åhs.
Öppna förskolan är till för
alla föräldrar och barn och
finns på familjecentralen i
Storfors. Den ligger i Hälsans
Hus på Hammargatan 3, och
har en egen ingång på norra
gaveln.
Här har man öppet på onsdagar och torsdagar mellan
kl. 9.30- 11.30, samtidigt som
BVC och MVC.
På öppna förskolan arbetar
en pedagog och en socionom.
- På onsdagar brukar vi ha
en sångstund och det är möjligt att pyssla för de som vill.
Många uppskattar att bara få
komma hit och träffa andra
föräldrar, säger Maria Åhs.

Öppet: Onsdagar och
torsdagar kl 8.30-11.30.
Onsdagar: Sångstund,
pyssel och fika.
Torsdagar: Tema enligt
nedan:
Info: Maria Åhs
tel 070- 663 62 23.

Öppna förskolan bjuder på gemenskap, fika lek. sång pyssel och
temadiskussioner. 
FOTO: Eva Wiklund

På torsdagarna kan man
självklart också leka och träffa andra, men då brukar man
också ägna en liten stund åt
ett tema. Ofta kan det vara
någon som kommer och föreläser innan man fikar tillsammans.
Höstens temadagar bjuder
på allt från skuldrådgivning
och bära barn i sjal till infor-

mation om kemikalier i vardagen och klädbytardag.
Det är också på Öppna förskolan som alla föräldrar med
nyfödda barn (eller barn upp
till ett år) kan passa på att fotografera sig och bli publicerade i I frêske lufta.
Under hösten kommer även
en kurs i spädbarnsmassage
att genomföras.
EVA WIKLUND

Höstprogram för Seniorernas Hus
Seniorernas Hus ligger på Parkgatan 14
Information: Folkhälsosamordnare: Kicki
Karlsson tel 0550-651 21

Måndagar

n PRO-damerna har
hobby-verksamhet
mellan kl 14.00-16.00
Info: Eva Karlsson
0550-61103
n Dragspelsklubben
har öppen träning
från kl 17.30. De
bjuder på kaffe och
dragspelsmusik.

Tisdagar

n Öppet hus mellan
kl 14.00-16.00.
Arrangör: Storfors
församling.Kaffe,
bingo, filmvisning m.m
Info:
Gunilla Bengtsson
0550-658 58.
n Handarbetscafé
med Storfors
hembygdsförening

Program för
Öppna förskolan

kl 17.00-20.00.
Trevlig samvaro & fika.
Info: Agneta Svanlund
070-393 12 58.

Torsdagar

n Styrketräning
för seniorer i
Kommunhusets
källare.
Grupp 1 kl 9.00-10.15
Grupp 2 kl 10.4512.00

Fredagar

n Styrketräning
för seniorer i
Kommunhusets källar
kl 9.00-10.15
Styrketräningsfika i
Seniorernas Hus.
Kaffe och smörgås
efter träningen
varannan vecka
kl 10.30-11.15.
(jämna veckor)

Spela boule med oss!

Måndagar: SPF, samling i
Ravinen kl 09.30.
Info: Lennart Svensson
0550-61516
Onsdagar: PRO, samling i Ravinen kl 09.30.
Info: Ingemar Axen 073-1593536
Torsdagar: Inomhusboule i Kulturhuset kl 15.00
Info: Barbro Hagström 070-155 85 51

Anhörigträffar:

Anhörigstödet bjuder in till
anhörigträffar i Seniorernas
Hus. Du som stöttar eller
vårdar en anhörig i hemmet
är välkommen att sitta
ner och prata med personer som är i samma
situation. Du erbjuds också stöd av kommunens
anhörigkonsulent som finns på plats.
Aktuella datum för träffarna är 25/9, 23/10,
20/11 och 10/12 kl 10-11.30.
Information: Ann Westerlund 0550-652 54.

Nostalgiafton:

Datum: Fredag 25 oktober kl 17.30
Pris: 50 kr ink mosbricka och en dryck.
Anmäl dig på lista som ligger på Seniorernas
Hus eller på 0550-651 21.

Torsdag 19/9
Fotografering av förälder
och baby/barn födda
2019, publiceras om
så önskas i tidningen ”I
freske lufta”. Det är möjligt
att få bilderna via mail.
Torsdag 3/10
Kommunens kostchef
Malin Larsson pratar om
och visar exempel på
nyttiga mellanmål för barn
och föräldrar.
Torsdag 10/10
Föreningen Föräldrastödet
i Värmland och pratar om
och visar hur man kan
bära barn i sjal och sele.
Torsdag 17/10
Budget/skuldrådgivare
Lennart Appelgren
pratar om budget- och
skuldrådgivning.
Torsdag 24/10
Vi tittar på en kort film om
förlossningsdepression
och diskuterar sedan.
Vecka 44
Skolorna i kommunen har
höstlov, vi erbjuder pyssel
för olika åldrar på temat
Halloween.
Torsdag 31/10
Pyssel samt baby/
barnfotografering för barn
födda 2019.
Torsdag 7/11
Kvinnojouren i Filipstad
och Storfors berättar om
sin verksamhet.
Torsdag 14/11
Om vikten av att läsa
böcker och barns
språkutveckling.
Torsdag 21/11
Om kemikalier i vardagen
och vad man kan tänka på
som förälder.
Onsdag 27/11
Skolan har studiedag och
vi erbjuder pyssel för barn
i olika åldrar.
Torsdag 28/11
Klädbytarförmiddag
Torsdag 5/12
Julpyssel. Vi sjunger och
tränar på julsånger.
Torsdag 12/12
Julavslutning med go´fika.
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Kulturbidrag lyfte biblioteket
Nu har Storfors bibliotek
fått flyttbara hyllor – och
dessutom är ett bidrag
på en halv miljon kronor
ytterligare på väg från
Kulturrådet.
- Det känns jätteroligt.
Nu kommer vi att satsa
på teknisk utrustning,
som exempelvis utlåning av surfplattor, säger
bibliotekschef Michael
Nordeman.
Genom satsningen på nya
hyllor kan man numera lätt
frigöra en yta så att 70-talet
personer kan gå på föreläsning. Med de nya pengarna
från Kulturrådet kommer man
bland annat att köpa in en
projektor, ett antal surfplattor
och en självbetjäningsautomat
med sökfunktion.
- Vi vill erbjuda folk möjligheten att själva söka och låna
de böcker som de är intresserade av. Det är inte alla som
vill skylta med vad de läser.
Dessutom får vi då mer tid att

Maria Treiberg.

Öppen föreläsning
om övergrepp

Biblioteket har blivit flexibelt med flyttbara hyllor och nu väntar
fler satsningar. 
FOTO: Eva Wiklund

hjälpa dem som vill ha hjälp,
säger Michael.
Numera finns tidskrifter,
hela Värmlandssamlingen och
pärmar med Storforsbilder i
foajén – där det är öppet när
Kulturhuset är öppet.
- Det har blivit väldigt uppskattat. Nu kan man ju läsa
tidningar och även söka bland
storforsbilder även när biblioteket inte är öppet, säger han.
Barnavdelningen kommer
att göra ytterligare lite mer

mysig och man kommer även
att köpa in någon form av
spelkonsol.
Michael Nordeman stortrivs
med jobbet som bibliotekschef och han säger att det lilla
biblioteket har stora fördelar.
- Det finns en närhet till oss
som jobbar här och möjlighet
att vara med och påverka utbudet. Är det något som saknas så hjälper vi gärna till med
de resurser vi har, säger han.
EVA WIKLUND

Barberare har öppnat ny salong i Storfors
I juni fick Storfors en
barberare med öppet sex
dagar i veckan.
Zuher Ommar pendlar
från Kristinehamn för
att hålla Salong Storfors
öppen.
- Jag erbjuder både damoch herrklippning, men har
också som specialitet att
klippa och forma skägg, säger Ommar och visar en tunn
tråd som kan användas för att
ta bort hår i ansiktet på både
män och kvinnor.
Han har jobbat som frisör
i tolv år och de senaste sex
åren har han varit anställd på
Salong Vintergatan i Kristinehamn.
- Eftersom det redan finns så
många frisörer i Kristinehamn
valde jag att prova i Storfors.
När jag jobbade i Kristinehamn hade jag många kunder

Zuher Ommar har öppet sex dagar i veckan. 

från Storfors, säger han.
Salongen ligger på Djupadalsgatan 9 och har öppet
både på vardagar och lördagar
fram till klockan 15.
- Jag har ledigt lördag eftermiddag och söndag, det räcker. Nu vill jag ge den här firman en chans, säger Ommar,

FOTO: Eva Wiklund

som gillar att träffa människor
och beskriver sig som en social person. Han hoppas på att
bygga upp ett stadigt kundunderlag i centrala Storfors.
EVA WIKLUND

Information: 076-564 41 50

Brottsofferjouren Östra
Värmland, som har
upptagningsområde
Kristinehamns, Storfors
och Filipstads kommuner,
jobbar förebyggande
mot brott och stöttar
brottsutsatta, anhöriga
och anhöriga till
gärningsmän oavsett
ålder, religion, etnisk
bakgrund och sexuell
läggning. Under en period
har allmänheten, yrkesverksamma och politiker i
Kristinehamn och Filipstad
haft möjligheten att
delta på en föreläsning
om sexuella trakasserier
mot barn och unga. Nu
har turen kommit till
Storfors kommun där
Maria Treiberg kommer
att dela med sig av sina
erfarenheter.
Maria är förskolechef på
Södermalm i Stockholm
och har 20 års erfarenhet
av att arbeta inom
barnomsorgen. 2015
blev hon utsedd till ”Årets
Bamsepedagog” för sitt
arbete med Önskedagar –
en unik metod för trygga
och sedda barn.
Hon har själv fått uppleva
en otrygg barndom,
med gränslösa vuxna
på förskolan och med
sexuella övergrepp inom
familjen. Hon ger en
personlig workshop där
hon blandar fakta med
egna upplevelser.
Brottsofferjouren
Östra Värmland bjuder
på föreläsningen
kostnadsfritt.
Datum: 26/9 – 2019
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Kulturhuset,
Centrumplan 1, Storfors.
Brottsofferjouren bjuder
på kaffe, te och smörgås.
Anmälan och besked om
specialkost skickas senast
den 19/9 till:
info@o-varmland.boj.se
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Köksdrömmar?
Vi hjälper dig gärna!
Öppen köksvisning under marknadslördagen
21 september kl 13-17! Vi bjuder på fika.
Välkommen till vårt stora visningshus med kök och möbler
i två våningar. Hos oss kan du 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

22 I frêske lufta 5 l 16 sept 2019 Informationstidning för Storfors kommun

Guldregn över Storfors Pistolskytteklubb
Det klirrar när Peter Piscator, Magnus Larsson
och Patrik Fält kommer
gående.
Det är inte bara vapnen
som väger tungt för trion
som under sommaren
bärgat en hel hög medaljer i ädla valörer.
- Vi är så pass jämna i vår
klubb att vi har chans till
medalj i alla klasser när det
gäller lagtävlingar, säger
Magnus.
I sommar har klubben bland
annat deltagit i SM i Mag- Många medaljer från 2019.
numprecision i Örnsköldsvik olika tävlingar är en stor del
av drivkraften,
och Fältskytte i Kalix.
- Det är en jätterolig bit att
I SM-lagtävlingen i Magnum fältskytte, som har sju träffa folk från andra klubbar. Vi blir som
olika klasser, tog
ett sammansvetsat
klubben ett guld,
gäng, säger Patrik.
fyra silver och ett
En stor fördel
brons.
Individumed skyttet är att
ellt tog Magnus
ett brons, Peter en Man känner en man ser resultat difjärdeplats och Pat- dålig avfyrning rekt, menar Peter.
- Man känner
rik silver och brons
redan innan en dålig avfyrning
i precision samt
redan innan skottet
guld och brons i
skottet når
når tavlan, säger
fältskytte.
tavlan
han. Att kunna beFörutom
den
hålla lugnet även
lyckosamma trion
finns en fjärde medlem i klub- i röriga omgivningar och när
ben som satsar på tävlings- det går dåligt är en stor fördel.
Varje måndag och torsdag
verksamhet; Per Nordengren.
Att få åka Sverige runt och klockan 18, året runt, tränar
träffa andra likasinnade på klubben på pistolskyttebanan.

”

Magnus Larsson, Peter Piscator och Patrik Fält har lyckats bra
under säsongen.
FOTO: Eva Wiklund

Pistolskytteklubben tränar två gånger i veckan året runt.

På torsdagar är även nybörjare välkomna och klubben har
vapen att låna ut.
-Vi hjälper självklart till
med instruktion för den som
är intresserad, säger Peter.
Tjejer är särskilt välkomna

eftersom de är så pass få inom
pistolskyttesporten.
- De tjejer som börjar brukar bli väldigt duktiga, säger
EVA WIKLUND
Peter.
Information: Per Nordengren,
tel 070-663 49 71.

Nellie och Viktor prisades för bästa kamratskap

Nellie Söderström och Viktor Thoresson tillsammans med
Örjan Alexandersson samt förra årets stipendiater Tuva
Eriksson och Max Björk. 
FOTO: Eva Wiklund

När skolbarnen i Bjurtjärn firade
skolavslutning så var det två
personer som kunde gå hem med
ett extra stort sommarlovsleende.
Fjärdeklassaren Nellie Söderström
och sjätteklassaren Viktor
Thoresson utsågs till Årets
kamrater och fick 1000 kronor
vardera i stipendium från
Sockenrådet.
Örjan Alexandersson från
Sockenrådet betonade att det
var skoleleverna i Bjurtjärn som
själva utsett de två personer som
skulle få ta emot stipendium som
Årets kamrater. Pengarna i fonden
skänktes för länge sedan av Johan
Petter Pettersson till förmån för

fattiga barn, men Sockenrådet
instiftade för några år sedan de
nya stipendierna för att stimulera
gott kamratskap. Förra årets
stipendiater, Tuva Eriksson och Max
Björk fanns på plats för att hjälpa
till med utdelningen och det var två
glada och överraskade pristagare
som kunde ta emot både diplom och
check.
I nomineringarna hade kamraterna
bland annat skrivit att Nellie bryr sig
om alla runt omkring sig själv, att
hon är ”supersnäll” mot de mindre
och att hon ”alltid finns där”. Om
Viktor hade kamraterna bland annat
skrivit att han är både snäll, rolig
och hjälpsam.
EVA WIKLUND
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Sommaren 2019 i Storfors l

Ett axplock l

Sommaren 2019 i Storfors l

Kyrkbåtsroddarna från Hälsingland lockade en hel del publik.

Ett axplock l

Sommaren 2

När den allra första kammarmusikveckan
i Lundsberg arrangerades av privata
initiativtagare blev det en rejäl succé med
välbesökta konserter veckans alla kvällar. Även
konstutställning och öppna Cafe Strömstaren
lockade besökare.

Högtryck vid Bjurbäckens slussar
Vid Bjurbäcken är det ofta fullt vid husbilsparkeringen och
Slusscaféet har haft gott om besökare hela sommaren.
- Fina dagar har vi haft flera hundra gäster, säger Mathias
Pullola som driver caféet tillsammans med hustrun Pia.
Besökarna kommer från trakten, men också från Karlstad och andra delar
av Värmland. Många turister hittar också till slussarna.
Sommaren 2019 bjöd också på ett ovanligt inslag då två stora kyrbåtar
med 16 roddare i varje passerade slussarna till publikens förtjusning
Mathias skulle gärna vilja utveckla verksamheten och efter säsongen blir
det tid för planering tillsammans med föreningen som driver slussarna.

Kanotuthyrningen vid Badsta Camping ökade med tio procent.

Badsta Camping rustar för 2020
Allt fler tyska kanotgrupper och ett ökande antal svenska
paddlare. Lägg därtill en ökning av antalet gästnätter i stugor,
tält, husbilar och husvagnar.
Så har sommaren 2019 sett ut för Badsta Camping.
- Jag har nog ökat kanotuthyrningen med tio procent jämfört med förra
året, och jag ser en tydlig ökning i antalet gästnätter också, säger Leif Persson som nu rustar inför nästa säsong.
Ett nytt dusch- och toaletthus med separata avdelningar för damer och
herrar är på väg att ta form.
- Jag siktar på att det ska vara helt klart inför 2020, och då är det också
dags att rusta upp det nuvarande servicehuset, säger han.
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Lungsunds hembygdsförening
arrangerade hembygdsdag med alla
traditionella ingredienser; hästskokastning,
underhållning, fika, loppis och fiskdamm.
Hembygdsföreningen har också haft loppis och
servering öppet varje söndag i juli.

När Storfors FF arrangerade fotbollsskola
sommaren 2019 blev det rusning och över
50 barn ville vara med. Årets fotbollsskola
ingick i Summercamp som finansierades av
kommunen. Summercamp bjöd också på
många andra kostnadsfria och populära
aktiviteter under sommaren.

Nationaldagen firades traditionsenligt vid
hembygdsgården Börjes med flagghissning,
nationaldagsbakelser, massor av gemyt och tal
till hembygden av Urban Lavén

019 i Storfors l

Ett axplock l

Sommaren 2019 i Storfors l

Ett axplock l

Sommaren 2019 i Storfo

87 löpare deltog i tredje Bjurtjärnsloppet
som blev en folkfest med fint väder och
trivsamt mingel. Segrare i de olika klasserna
blev Annika Kihlström, Josef Snellman, Viktor
Thoresson och Ida Bervenståhl.
Thommie Backelin och sonen Pontus lade till vid Lungsundsbryggan tillsammans med familjen Skog bestående av Daniel, Lucia och Leon.  FOTO: Eva Wiklund

Dubbelt upp i Lungsund

Trots att förra sommaren bjöd på högtryck på mer än ett sätt
har Pensionat Lungsund slagit rekord i sommar.
- Vi har mer än fördubblat antalet gästnätter jämfört med
förra året, säger Lotta Lloyd Gregard.
Med över 2000 gästnätter på två månader har man haft bråda tider.
Från gästerna på camping, hotell, restaurang och café/bar har makarna
fått nästan enbart positiv respons.
- Folk tycker att det här är en pärla och vi är positivt överraskade av
gensvaret, säger Lotta, som under hösten bland annat kommer att satsa på
pubkvällar sista lördagen i varje månad.

Att hålla trädgården öppen vid fyra tillfällen visade sig vara ett lyckat drag.

Trädgård sponsrar Världens barn
Över 200 personer att besöka Trädgård Villa Furuvik under
årets sista öppna trädgård, den fjärde i ordningen.
- Vi har varit här förut och vet att det är en underbar trädgård. Det här
ger ju inspiration till vår egen trädgård och dessutom är det ett underbart
hus, säger Annelie Delang.
210 besökare passerade under sista visningen och när makarna Wålstedt
räknat pengarna som besökarna skänkt till Världens barn under sommarens fyra tillfällen är summan uppe i hela 22 000 kronor.
- Vi är mycket nöjda med den här säsongen, säger Kerstin, som vill fortsätta att hålla öppet sommartid så länge hon och maken orkar.

Snickargårdens öppna köksvisningar
blev succé med mängder av besökare och
även några affärer. ” Vi är väldigt glada att vi
öppnade för visning”, säger Dan Holmberg.
Nästa tillfälle blir under marknadsdagen
lördag 21 september kl 13-17.

27 nya svenska medborgare välkomnades
under Familjedagen i Ravinen. Fint väder,
många aktiviteter och nöjda besökare
gjorde dagen till en riktig folkfest. Här fanns
Räddningstjänsten, hoppborgar, klättervägg,
servering, ansiktsmålning och mycket mer.

Många ville se Lundsbergs skola, som
arrangerade fem välfyllda visningstillfällen.
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IM-programmen lägger ner på topp
Från och med nästa läsår läggs IM-programmen
på Forsbroskolan ner i
Storfors.
Men programmen
avslutas med flaggan i
topp.
- Våra elever har verkligen gjort ett jättejobb
och lyckats ta sig vidare
till gymnasiet på den
beräknade tiden, säger
rektor Anders Johannesson.
IM-programmen är introduktionsprogram för dem
som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Programmen ska förbereda eleverna för ett nationellt
program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning och man kan studera
under maximalt fyra år. Alla
elever har en individuell studieplan och läser på heltid.
I Storfors har de flesta
elever studerat på inriktningen språkintroduktion, som
fokuserar på att lära ungdomar som nyligen anlänt till
Sverige det svenska språket.
Tanken är att eleven sedan
ska kunna gå vidare till högre
studier.
Förra året hade IM-programmen i Storfors 20 elever,
varav hälften gick vidare till
gymnasiet eller annan utbildning. I år läser de återstående
klart för att kunna ta sig vidare. Från och med 2020
får elever som behöver gå
IM-programmen söka plats
på något av gymnasierna i
Värmland, precis som övriga
gymnasieelever.
- Underlaget av elever till
de här programmen har minskat, speciellt till språkintroduktion där väldigt många
passerat de senaste åren. Det
är en anledning till att vi lägger ner i Storfors, säger Anders Johannesson.
En av nycklarna till de goda
resultaten i Storfors har varit

Nado Faarah och Nasim Heydari har klarat grundskoleutbildningen på ett par år och pluggar nu
vidare. I bakgrunden projektledare Joha Raskinen och rektor Anders Johannesson.
FOTO: Eva Wiklund

samarbetet med Vargbrosko- som ensamkommande unglan, som inneburit att elev- domar till Sverige.
erna inte enbart fått läsa kärNasim kom från Afghanämnen. Idrott, slöjd, musik, nistan som 14-åring. Då var
hemkunskap, modersmål och han analfabet och hade jobbat
alla laborationer i fysik och med billackering i hemlandet
kemi har eleverna fått läsa på eftersom familjen bara hade
Vargbroskolan.
råd att låta ett av fyra syskon
- Att få tillgång till hela studera. De första två åren
grundskolan har verkligen i Sverige var han placerad i
stimulerat våra elever och Göteborg och gick i skolan
hjälpt dem vidare,
där. Att lära sig läsa
säger Anders Johanoch skriva svenska
nesson.
var extra svårt för
En annan framden som inte ens kan
gångsfaktor är den I början var läsa och skriva på sitt
höga
lärartätheten
språk.
det så svårt eget
samt projektet Värm- I början var det
lands Nya. Via pro- att jag grät så svårt att jag grät,
jektet har eleverna
berättar han.
fått fördjupad yrkesNär han sedan flytintroduktion och hjälp med tades till Storfors av Migrastudietekniken.
tionsverket fortsatte utbild- Jag har försökt att visa en ningen på Forsbroskolan.
röd tråd så att eleverna för- Här var skolan ännu bättre
står varför de ska kämpa med och jag har fått massor av
matte och svenska i skolan. hjälp, säger Nasim, som på
Det gäller att se långt fram för bara fyra år lyckats lära sig
att förstå hur det hänger ihop läsa och skriva samt slutföra
med den svenska arbetsmark- hela grundskoleutbildningen
naden, säger projektledare med godkända betyg. Nu
Joha Raskinen.
pluggar han på fordonsproTvå av eleverna som är grammet på gymnasiet i Fimycket nöjda med sin skol- lipstad.
gång är Nado Faarah och
- Min framtidsdröm är
Nasim Heydari som kommit att bli bilmekaniker och att

”

skaffa en egen verkstad, säger
han.
Nado kom från Somalia till
Sverige och Storfors 2015
och kunde då läsa och skriva
somaliska och lite arabiska.
- Jag hade gått i koranskolan där man enbart studerar
koranen och språket, berättar
hon.
På Vargbroskolan fick hon
lära sig svenska under ett år
i den så kallade Slussen, och
efter två år på Språkintroduktionsprogrammet har hon nu
kommit in på vårdutbildning
på YrkesVux.
- Jag har sommarjobbat
med äldre och känner att undersköterska är ett jobb som
kommer att passa mig. Jag
tycker om att få hjälpa andra,
säger Nado.
Anders Johannesson är
mycket imponerad av ungdomarnas prestationer.
- Tänk dig att komma ensam och ny till ett land och
klara av hela grundskoleutbildningen på ett par år. Är
man dessutom analfabet från
början så är det helt otroligt
gjort, säger han.
Kvar på Forsbroskolan
blir nu SFI-utbildningen och
Grundvux samt Komvux.
EVA WIKLUND
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Katerina är Greklands etta och fortsätter
ännu en säsong i Storfors.

Sara Ramirez hade otur med skador förra
säsongen och vill nu ta revansch.

Koni spelar tillsammans med Katerina i
grekiska landslaget.

”Vi har byggt ett starkt lag”
Ganna ”Anna” Farladanska är vänsterhänt
och en knepig motståndare.

Judith Liu är en ung spelare med mycket
stor kapacitet som laget hoppas mycket
på.

Emmanuelle Lennon är en rutinerad och
stabil spelare med vass backhand.

När Pingisligan drar
igång för säsongen
2019-2020 är det med
ett till två tredjedelar
nytt lag som Storfors
BTK ställer upp.
- Det känns väldigt
bra. Vi har byggt ett
starkt lag, säger tränaren Anders Hulth.
Med tre SM-silver och
ett SM-guld i bagaget är
siktet åter inställt på den
ädlaste av valörer. Dit
hoppas man nå med två
av förra årets duktiga
spelare Katerina Toliou
och Sara Ramirez som
får sällskap av fyra nya
spelare.
Ganna ”Anna” Farladanska är en 30-årig
ukrainska som arbetar
som coach. Hon började spela som sexåring
hemma i Ukraina och har
som bästa slag en ryslig
backhandflipp. Hon har
tagit flera mästartitlar i
Ukraina och även gjort
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en del bra internationella
resultat.
Judith Liu är en 23-årig
fransyska som bor i Paris
och som spelar bordtennis i flera länder samtidigt som hon studerar.
Hon började spela som
sjuåring i Luoyang, Kina
och säger att bästa slaget
är hennes serve. I bagaget har hon medaljer från
franska nationella mästerskapet
Emmanuelle Lennon är
en 32-årig fransyska som
driver eget som personlig
tränare. Förutom att spela
själv jobbar hon som tränare åt paraspelare som
försöker nå olympiaden.
Hon började spela som
åttaåring och har som
bästa slag en farlig backhand.
Konstantina
”Koni”
Paridi är en 23-årig grekiska som nyligen tog sin
universitetsexamen. Hon
började spela som åttaår-

ing och har sin backhand
som starkaste vapen. De
bästa vännerna Katerina
och Koni, Greklands etta
och två, spelar i rivaliserande klubbar i Grekland
och tycker det ska bli riktigt kul att spela i samma
lag. Tränarna Tomas
Bergquist och Anders
Hulth är mycket nöjda
med årets lag.
– Emmanuelle är lika
rutinerad som Sara och
med Anna har vi en vänsterhänt spelare som kan
leverera knepigt motstånd, säger Tomas.
Tränarna menar att laget har fått både bredd
och spets.
- Vi har en starkare
trupp än förra säsongen
med 3-4 spelare som kan
vara ettor. De yngre kan
vara trygga eftersom det
också finns väldigt mycket rutin i laget, säger Anders Hulth.
EVA WIKLUND

Kulturhuset i Storfors
Kommer på Storfors biograf

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

Kulturcaféet har öppet
Måndag
tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Centrumplan 1. Kassa & kiosk öppnar 30 min före föreställningen.
Endast kontant eller swish. Senaste bioprogrammet: bioguiden.se

12-18
12-16
12-16
12-18
12-15

Biblioteket

20 sept
Rambo V: Last blood
kl 18.00, 100 kr

27 sept
Dora and the lost city
kl 18.00, 80 kr

4 okt Fåret Shaun –
Farmageddon
kl 18.00, 80 kr

9 okt
Joker		
kl 18.00, 100 kr

Bokcirkel i biblioteket

16 okt
Maleficent 2		
kl 18.00, 100 kr

18 okt Tills Frank
skiljer oss åt
kl 18.00, 100 kr

En gång i månaden
på måndagar
samlas man
till bokcirkel i
biblioteket.
Anmälan till
biblioteket krävs
i förväg,
tel 0550-651 94.
Höstens datum är
16/9, 14/10 och
18/11.

Händer i Kulturhuset

Följ oss på instagram

Lördag 21 sept
Under Storforsmârken är Kulturcaféet
öppet kl 10.00-16.00
Fotoutställning med Sari Sulkala.
Marknadsdans till Poptimisterna kl 22-02.

Storforsbiograf4k

Tisdag 24 sept
Workshop och träff med Storforsföreningarna.
Nu kan även din förening få hjälp
med en ny hemsida och en fantastisk
evenemangskalender. Kl 18.00 till 20.00 i
Kulturhuset.

”Skriv ditt liv” med ABF

Onsdag 25 sept
Träff med Storfors alla idrottsföreningar inför
årets Idrottsgala som hålls den 23 november.
Välkommen till Kulturhuset.kl 18.00.
Storfors Bildarkiv
Varje onsdag kl 13.00-15.00, året ut, kommer
Tomas Bergquist att hålla till i Kulturcaféet
och visa bilder ut Storfors bildarkiv. Detta för
att levandegöra bildarkivet och samla in mer
information om de bilder vi har.
Start onsdagen den 9 oktober.

kulturhusetstorfors
kulturverkstadenstorfors

ABF arrangerar
två studiecirklar
på temat ”Skriv
ditt liv ” Många
drömmer om att
teckna ner minnen
från sitt eget eller
sina anhörigas liv, men hur gör man
egentligen? Nu finns en studiecirkel
som ger starten. Dessutom föreläser
Örjan Alexandersson, som gett ut flera
egna böcker.
Startdatum 18 september,
tio tillfällen.
Onsdagar kl 17.30–19.45
Onsdagar kl 10.00-12.15
Plats: Valsaren, Kulturhuset
Pris: 100 kr
Information: ABF 010-460 67 55.

Öppettider: måndag kl 11-18,
tisdag-fredag kl 11-16.
Tel 0550-651 94.
Biblioteket i Storfors ligger i
Kulturhuset. På biblioteket kan
du inte bara låna böcker, utan
även ljudböcker, tv-spel, filmer och
daisyböcker (talböcker). Här finns
även ett antal databaser, samt
dagstidningar och tidskrifter.
På biblioteket finns datorer, trådlös
uppkoppling, kaffeautomat samt
ett mindre studierum. Kopior och
utskrifter kostar 2 kronor styck
(svartvit) eller 5 kr (färgbild).

Lär dig ett instrument!

Från och med årskurs 3 är du
välkommen med din anmälan
när som helst under året. Även
vuxna kan i mån av plats tas emot.
Anmälan görs via kommunens
hemsida storfors.se. Grupperna
följer skolterminernas tider.
Gitarr/Bas och gruppspel
Andreas Ohlsson 073-393 03 83
tisdagar och onsdagar i Kulan.
Piano
Eva Lundell tel 070-593 07 69,
Torsdagar på biblioteksvåningen.
Trummor
Robert Drewstad tel 076-239 17 40,
tisdagar i Kulan.

Kulturskolan
Öppna tider: Kom och spela/sjung
med ledare i Kulan (källarvåningen).
tisdagar kl 14.00 - 18.00 samt
onsdagar kl 16.00-20.00
Information:
Oscar Johansson,
tel 070-360 39 44.

Barn/jazzdans

Torsdagar
barn/jazzdans (start 26 sept)
18:00 mellanstadiet
19:00-20:00 högstadiet
I Lilla Galejan, kulturhuset
danslärare: Malin Ahlén.
Anmälan på plats. Välkomna!

Fritidsbanken
Sporthallen på Kroppavägen.
Öppet måndagar kl 14.00 – 18.00.
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Volontärjobb väg ut ur arbetslöhet
Storfors kommun har
under det senaste året
sänkt ungdomsarbetslösheten mest i hela
Sverige.
I maj förra året var
arbetslösheten för unga
mellan 18 och 24 år 14
procent jämfört med 6,7
procent i år.
En del av hemligheten kal�las tisdagsmodellen och är
ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, AME, och
Individ och familjeomsorgen,
IFO. Arbetssättet används
både för vuxna och ungdomar.
- Varje tisdag träffar vi på
AME tillsammans med en
handläggare på IFO de som
söker försörjningsstöd. Personen får berätta om sig själv
och vad han eller hon vill
göra och blir sedan inskriven
hos oss med en individuell
plan, berättar Åsa Askerskär.
Metoden har visat sig effektiv och med hjälp av AME
får den som söker stöd hjälp
att hitta snabbaste vägen tillbaka till egen försörjning.
Inom en vecka får personen
besked om sitt försörjningsstöd och på måndagen efter
den första träffen börjar den
som får stöd på AME med en
introduktion.
- Vi fångar upp många på
det här sättet, och den som
saknar försörjning riskerar

Åsa Askerskär och Annie Schallengruber har fokus på att minska
ungdomsarbetslösheten i Storfors. 
FOTO: Eva Wiklund

inte att hamna i passivitet,
säger Åsa, som också poängterar att en liten kommun har
många fördelar när det gäller
att arbeta med unga.
Samverkan är A och O när
det gäller arbetsmarknadsfrågor och i Storfors har flera
inblandade parter bra kontroll
på läget.
- Särskilt viktigt är samarbetet mellan AME, arbetsförmedlingen, skolan, IFO och
integrationsenheten,
säger
Åsa Askerskär.
Vilken hjälp får man då
på AME? Under åren som
gått har enheten deltagit i
flera olika projekt riktade
mot just ungdomar. Bland annat Värmlands Framtid och
Ung framtid. När dessa projekt – som gett goda resultat

– tagit slut startade man ett
eget; Storfors framtid. En av
de ansvariga är Annie Schallengruber.
- Vi ville inte tappa ungdomarna utan fortsätter nu
att jobba på samma sätt med
samtalskontakter, fikagrupper
och hjälp ut till praktik, studier eller arbete, säger Annie.
Inom AME finns flera olika
träningsstationer där man kan

träna för att komma igång.
Här finns snickeri, kök, skapande verkstad och även en
grupp som läser körkortsteori.
- För de ungdomar som
hoppat av studierna är målet
att orka ta sig tillbaka, säger
Annie, som i grunden är behandlingspedagog och bland
annat har jobbat med ungdomar på HVB-hem.
En annorlunda väg ut i
samhället kan vara att åka
iväg som volontär till ett annat land och få helt nya erfarenheter. Storfors kommun
har just blivit ackrediterad för
att få sända ungdomar mellan
17 och 30 år till ideell och offentlig sektor inom Europa.
- Genom ett sånt här projekt kan man utvecklas som
person, får massor av erfarenhet, bättre självförtroende
och vänner från andra länder,
säger Annie, som nu ser fram
emot att få skicka unga från
Storfors ut på olika uppdrag.
EVA WIKLUND

Åk som volontär ut i Europa
l Volontärtjänsten kan pågå mellan två veckor och ett helt år
och man kan exempelvis jobba med konst och teater, jobba
på en fritidsgård, hjälpa flyktingar, jobba med miljövård eller
arrangera evenemang. Man kan också åka flera tillsammans,
l Projekten drivs av Europeiska Solidaritetskåren med hjälp av
EU-medel och det finns många olika att välja på.
l EU-programmet betalar resa, boende, fickpengar samt
försäkring.
Information: Annie Schallengruber tel 0550-651 76.
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Kalendarium
September

Guldlaget (från vänster): Helena Sköld Lövgren, Rose-Marie Gustavsson och Emelie Nordgren.

Dressyrguld i division 1
När finalen i division 1 i dressyr för Värmland/Örebro/
Dalarna avgjordes stod ett Storforslag högst uppe på
pallen.
- Vi är stolta, det är första gången ett lag från Storfors
vinner Div 1, säger Helena Sköld Lövgren.
Under sommaren har Storfors ridklubb och Alkvetterns ryttarsällskaps allianslag gått obesegrade genom tre deltävlingar i
de olika länen. Under augusti gick finalen av stapeln i Sörmon,
Karlstad, och då stod det klart att Storforslaget tagit hem totalsegern. Segerlaget bestod av Helena Sköld Lövgren på Falcon,
Rose-Marie Gustavsson på El Lakrits och Emelie Nordgren på
Sanesco.

16 måndag Bokcirkel i biblioteket, anmälan 0550-651 94.
19 torsdag Fotografering av barn upp till ett år på Öppna
förskolan kl 10.
20 fredag Bio Kulturhuset kl 18, Rambo V Last blood.
21 lördag Storforsmârken kl 10-17.
21 lördag Minijoggen kl 11. Start bakom kommunhuset.
21 lördag Öppen köksvisning på Snickargården kl 13-17.
21 lördag Kulturcaféet öppet kl 10-16, fotoutställning med
Sari Sulkala.
21 lördag Marknadsdans i Kulturhuset, Poptimisterna 22-02
22 söndag Tipspromenad vid Bygdegården Baracken,
Kungsskogen, kl 14. Fika och lotteri med fina priser.
24 tisdag Modevisning i Stora Galejan kl 14.
24 tisdag Workshop och träff med Storforsföreningarna
i Kulturhuset kl 18-20. Få hjälp med ny hemsida.
25 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14,
servering, Trio Retur underhåller.
25 onsdag Träff för anhörigvårdare, Seniorernas Hus kl 10
26 torsdag Föreläsning om övergrepp, Brottsofferjouren i
Kulturhuset kl 17-19. Kostnadsfritt. Se sid 21.
27 fredag Bio Kulturhuset kl 18, Dora and the lost city.
29 söndag Storfors skidor bjuder in till promenad och frukost
vid Elljusspåret kl 9-11.
30 måndag Lunchpromenad längs Hälsans Stig. Välj 3 km
eller 6 km. Gemensam start vid Kulturhuset kl 12.
30 måndag Företagsfrukost på Pensionat Lungsund
kl 8-9.30, tema: krisberedskap för företagare.

Oktober

1 tisdag En digital dag i Stora Galejan, Kulturhuset,
kl 13-15.30. Lär dig hantera mobil, surfplatta och dator.
1 tisdag Rollatorservice med kommunens rehabteam i
Kulturhuset kl 13-15.30.
2 onsdag Löparskola med Malin Lindh, fd Friidrottstränare
på elitnivå. Om löpteknik, motivation, övningar, skador mm.
Vid Vargbroskolans gymnastiksal kl 17.30-19.30.
3 torsdag Berättarafton i Bjurtjärns församlingshem om
Smedbergssläkten kl 18. Även auktion på tavlor av Maj
Smedberg och Emil Smedberg.
3 torsdag Storforsmästerskap i boule. Kl 9-12 i Ravinen.
4 fredag Bio i Kulturhuset kl 18, Fåret Shaun–Farmageddon
5 lördag Heldagsretreat för kropp och själ i Lungsunds
församlingshem. Info 0550-60 42.
8 tisdag Näringslivsdag på Pensionat Lungsund kl 12-17.
9 onsdag Bildvisning ur Storfors bildarkiv, Kulturcaféet
kl 13-15. Tomas Bergquist.
9 onsdag Bio i Kulturhuset kl 18, Joker.
9 onsdag Lunchmusik i Storfors kyrka kl 12, soppa.
12 lördag 13-15 Återinvigning av Brandhistoriska muséet i
Spruthuset. Aktiviteter för hela familjen, Räddningtjänsten.
14 måndag Bokcirkel i biblioteket, anmälan 0550-651 94.
16 onsdag Bio i Kulturhuset kl 18, Maleficent 2.
16 onsdag Bildvisning ur Storfors bildarkiv, Kulturcaféet
kl 13-15. Tomas Bergquist.
16 onsdag Företagslunch Pizzeria Folkets Hus kl 12.
18 fredag Bio i Kulturhuset kl 18, Tills Frank skiljer oss åt
20 söndag Tipspromenad vid Bygdegården Baracken,
Kungsskogen, kl 14. Varm korv, fika och lotteri.
23 onsdag Bildvisning ur Storfors bildarkiv, Kulturcaféet
kl 13-15. Tomas Bergquist.
23 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet, servering,
Bengan Trio underhåller.
23 onsdag Träff för anhörigvårdare, Seniorernas Hus kl 10.
25 fredag Nostalgiafton i Seniorernas Hus kl 17.30. Alla är
välkomna. Info 0550-651 21.
26 lördag Marie Bergman med toningkonsert, klangresa och
allsång i Lungsunds kyrka kl 18, se sid 9.
26 lördag Pubkväll på Pensionat Lungsund.
30 onsdag Bildvisning ur Storfors bildarkiv, Kulturcaféet
kl 13-15. Tomas Bergquist.
31 torsdag Fotografering av barn på Öppna förskolan kl 10.
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