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VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är 
att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på dinsäkerhet.se
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ytt nummer med färsk in-
formation och fakta om vad 
som händer i vår kommun.

Vid det här laget har sä-
kert de allra flesta stoppat 

undan sin snöskyffel då våren har an-
länt med allt vad det innebär. För egen 
del så innebär det en dag närmare sjö-
sättning där jag ser fram emot ännu en 
utflykt på Bergslagskanalens vackra 
sjösystem. 

Kommunen har nu gjort sitt bokslut 
och summerat föregående år i en så 
kallad årsredovisning. 

Dokumentet har vandrat genom 
olika politiska instanser och den 2 maj 
skall det antas i kommunfullmäktige. 
Efter detta datum kommer årsredovis-
ningen att finnas tillgänglig på kom-
munen hemsida. Jag rekommenderar 
dig att läsa hela eller delar av den, då 
dokumentet beskriver i princip allt 
som kommunen är involverad i. 

En sak är säker, att driva och lö-
pande utveckla en kommun är ett 
komplext uppdrag som kräver mycket 
ansvar och energi från förtroendevalda 
(politiker) och alla oss som är anställ-
da inom olika verksamheter. 

En av många positiva nyheter är att 
arbetslösheten i vår kommun sjunker. 
Vi är nu nere på 10,6 procent och när-
mar oss årets mål på 9 procent. 

Önskemålet är såklart att ligga så 
nära noll procent som möjligt, men vi 
tar ett steg i taget. 

Arbetsmarknaden ser fortfarande 
ljus ut så möjligheten till jobb är stor. 
Tillika finns det flera utbildningspaket 
att välja på och inom kommunen, via 
Arbetsmarknadsenheten, kan du bli 
lotsad till en rad olika projekt.  

Gällande vår LIS- plan, Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge, 
börjar det nu bli dags att ställa ut den 
omarbetade version som tagits fram 

efter samrådsfasen. 
Förhoppningsvis 
kommer planen att 
ställas ut under som-
maren och då kom-
mer man ytterligare 
en gång att ha möj-
lighet att lämna syn-
punkter.

 Håll utkik efter mer information om 
detta på vår hemsida storfors.se.

Arbetet med LIS-planen har fått po-
sitivt genomslag. Redan har flera per-
soner och hustillverkare visat intresse 
för olika områden och önskar att det 
snart skall bli möjligt att ”sätta spaden 
i backen”. 

Det har skrivits en del i media att ny 
skola skall byggas i de sydöstra delarna 
av Storfors. En ärendeprocess har nu 
påbörjats för att få politiskt klartecken 
att starta en projektering. Projekte-
ringsprocessen kan som tidigast börja 
en bit in i maj då ärendet först skall 
passera kommunfullmäktige. 

Ett projekt som har passerat från 
idéstatidet till att snart stå klart i form 
av en inflyttningsbar byggnad är äldre-
boendet Sjögläntan. Härligt läge, mo-
dernt, rum anpassade efter olika behov 
och önskemål, ny teknik mm. Snacka 
om förutsättningar för att skapa lan-
dets ”bästa” äldreboende!

Nästa nummer är vårt sommarnum-
mer! Det får ni gärna dela med nära 
och kära och ”skryta” över allt som 
finns att se, göra och upptäcka i Stor-
fors.  

Ps. Du har väl inte missat foldern 
Vision 2030 - Tillsammans skapar vi 
Storfors framtid. Vid det här laget ska 
den ha landat i din brevlåda.

Mats Öhman
Kommunchef 
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Utsikt över Matlången

För ett år sedan starta-
de Esteras Syateljé och 
Design.

Nu har Estera Kozdron 
fått utmärkelsen Årets 
Nyföretagare i Storfors 
2017.

- Hennes noggrannhet i fö-
retagsstarten och att hon har 
en bredd i sina tjänster fällde 
avgörandet, säger Börje An-
dersson från Nyföretagar-
centrum.

För tre år sedan hittade fa-
miljen Kozdron, som även 
består av maken Ada och 
barnen Iwo och Lilly, sitt 
drömhus i Storfors.

I Polen jobbade Estera 
som tillskärare och sömmer-
ska på en klädesfabrik, men 
hon har alltid haft drömmen 
att få starta eget.

I Storfors kunde drömmen 
få bli sann och under det se-
naste året har Estera smugit 
igång sin verksamhet.

Hon syr klänningar och 
festkläder men jobbar även 
med ändringar och repara-
tioner.

- Många vill ha hjälp att sy 
i nya dragkedjor i sina jackor 
och att laga arbetskläder, 
berättar Estera, som fått nya 

kunder genom att folk har 
tipsat varandra.

Nyligen köpte hon också 
en kraftigare symaskin för 
att kunna sy nya båtdynor 
och byta tyg på gamla.

- Det visade sig att folk 
frågade efter just den tjäns-
ten, säger hon, och betonar 
att maskinen även klarar 
markistyg och tyg för skugg-
skydd över uteplatser.

En annan verksamhet i fö-
retaget är de mjukisleksaker 
som Estera syr i miljövänliga 
tyger.

Då och då säljer hon sina 
saker på olika marknader, 
men nu planerar hon också 
för att starta en webbshop.

Att bli utsedd till Årets 

Nyföretagare känns stort och 
roligt.

- Jag blev verkligen glad, 
men samtidigt känns det näs-
tan för stort eftersom jag pre-
cis kommit igång, säger hon.

Börje Andersson är impo-
nerad av hennes företags-
start.

- Hon gjorde en väldigt 
noggrann affärsplan och ge-
nom att hon jobbar med flera 
olika tjänster i företaget blir 
hon inte så sårbar. Vi såg 
henne som en värdig prista-
gare, säger han.

. EVA WIKLUND

Estera är Årets Nyföretagare

KONTAKT
Estera Kozdron 072-350 36 09, 
estera.kozdron@gmail.com

Börje Andersson, Nyföretagarcentrum, lämnade över blommor 
och diplom till Årets Nyföretagare Estera Kozdron.  FOTO: Eva Wiklund

Ta dig tid att bläddra i visionen
När den här tidningen kommer ut har 
Vision 2030 redan landat i din brev-
låda. 

Ta gärna en stund och bläddra i fol-
dern som beskriver hur 
medborgare, företagare 
och andra som verkar i 
Storfors vill att framti-
dens Storfors ska se ut. 

Visionen har tagits fram 
genom en lång process med 
flera medborgarmöten, träf-
far för elever och politiska 
diskussioner. Den folder 
som du nu fått i brevlådan är 
en lite kortare version med 
det allra viktigaste samman-
fattat.

Vissa saker kanske kan låta som självklar-
heter, men funderar du lite närmare på vad 
olika ord och tankar kan betyda just för dig 
kan visionen förhoppningsvis inspirera.

Grunden för hela 
visionen är de fyra 
värdeorden; närhet, 
trygghet, gemenskap 
och stolthet. Det är 
just de orden som ska 
symbolisera Storfors. 

Det är något eller 
några av dessa ord 
som våra besökare 
förhoppningsvis ska 
använda när de beskri-
ver Storfors.

EVA WIKLUND

IFO förstärks med 
familjebehandlare
Kommunstyrelsen har 
beslutat att förstärka 
Individ- och familjeomsorgen 
med ytterligare en 
familjebehandlare, utöver 
den tjänst som redan finns. 
Anledningen är att man 
under det senaste året 
sett ett ökat behov, och 
varit tvungna att använda 
externa konsulter. Man 
menar att detta kommer 
att öka kvaliteten eftersom 
det krävs två behandlare 
när man arbetar med 
flera personer i samma 
familj. Genom att ge 
bra möjligheter till god 
behandling på hemmaplan 
undviker man också dyra 
lösningar på annan ort. 
Inrättandet av en ny tjänst 
kommer därför att innebära 
minskade kostnader på sikt.

Gratis hämtning av 
trädgårdsavfall
Lördag den 12 maj är 
det gratis hämtning av 
trädgårdsavfall packat i 
säckar som får väga max 
15 kilo styck. Du får ställa 
ut hur många säckar du 
vill. Trädgårdsavfallet får 
inte innehålla stenar eller 
stubbar. I tätorten åker vi 
runt på alla gator men om 
du bor på landsbygden och 
vill ha ditt trädgårdsdsavfall 
hämtat så behöver du 
kontakta oss. Ring på 
0586-750 100 eller maila 
på info@karlskogaenergi.
se senast tre arbetsdagar 
innan.

Extra öppet  
för återvinning
Lördagarna  5, 19 och 26 
maj är det extra öppet på 
Storfors återvinningscentral 
kl 9-12. Du hittar åter-
vinnningscentralen på 
Uddvägen 4.



Välkommen att 
följa bygget av  nya 

Järnsjöleden

Rastplats vid Hållsjön

Unika Lungälvsmossen
Klippformationer på Rävhöjden
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Statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt 
är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt



Nya Järnsjöleden byggs med 
bidrag från LONA
Storfors kommun fick 
435 000 kronor från 
naturvårdsverket för 
att bygga Järnsjöleden 
mellan Hytte och Bjur-
bäcken.

Kommunen skjuter till 
en lika stor summa - till 
största delen genom 
arbete.

- Det här är en sats-
ning för att knyta ihop 
vandringsledssystemet, 
men även för att få en 
sjönära led, säger kom-
munalråd Hans Jildes-
ten.

Arbetet påbörjades hösten 
2017 och ska pågå fram till 
årsskiftet.

I Storfors finns flera mil 
vandringsleder. De ansluter 
till Brattforsheden, Karl-
skoga och Silvergruvorna i 
Nykroppa, men för att knyta 
ihop Järnleden från Kristine-
hamn med de övriga lederna 
fattas en bit på cirka 24 ki-
lometer.

Den nya leden kommer att 
starta vid slussarna i Bjur-
bäcken och löpa över Lung-
älvsmossen mot Lungsund. 

Leden följer Storlungens 
strand fram till Lungsund 
och viker sedan av genom 
skogen ner mot Hållsjön där 
det finns en fin rastplats. 

Leden passerar både troll-
skog och vatten innan man 
kommer fram till Furuvik. 
Därifrån vandrar man med 
utsikt över Lundsbergs skola 
och viker sedan av för att 
runda Lundsbergs golfbana 

i skogen.
Efter Lundsberg går 

man över Kummelhöjden 
med utsikt över Matlången 
innan man kommer fram 
till Klennoret och bron över 
sundet.

Därifrån följer man Hytt-
sjöns västra sida ner mot 
Nässundet och Hytte där le-
den ansluter till Järnleden.

Stora delar av leden kom-
mer att följa vattnet, och tan-
ken är att man ska kunna föl-
ja järnets väg på vattnet upp 
till Bjurbäcken. Endera ge-
nom att man vandrar strand-
nära, eller genom att man har 
utsikt över sjösystemet. 

När leden är färdigbyggd 
ska det finnas ett antal rast-
platser med bord och dess-
utom tio skyltar där man kan 
läsa om järntransporterna 
men också om växter och 
djur längs leden. 

Via QR-koder på skyl-
tarna ska också digital guid-
ning om området erbjudas. 
Med ett enkelt mobilklick 
ska man kunna lyssna till en 
guide.

Under hösten 2017 ge-
nomfördes arbetet med att 
planlägga leden och nu bör-
jar alla detaljer att klarna.

Markägarna är vidtalade 
och på vissa sträckor har man 
fått göra mindre justeringar i 
den tänkta sträckningen.

- Men i det stora hela har 
vi kunnat gå fram med leden 
som planerat, säger Hans 
Lindqvist, som är aktiv i or-
ganisationen Värmlandsle-

der och som hållit i många 
trådar när det gäller den nya 
leden.

- Vi bygger leden så att den 
ska kunna bli klassificerad 
som en Värmlandsled, säger 
han.

Under våren har arbets-
ledarna Bertil Csuha och 
Jan Svärd lett arbetet med 
att röja delar av leden och 
att transportera ut virke till 
spångar på Lungälvsmos-
sen. Ett arbete som måste 
ske vintertid när marken är 
frusen, för att den känsliga 
mossen inte ska skadas.

Arbetslaget har också 
byggt en 17 meter lång bro 
över Lungälven, där det ti-
digare fanns en enkel bro 
byggd för över 30 år sedan.

Den nya bron är något 
upphöjd från marken och har 
handledare på sidorna.

- Det är riktigt roligt att 
jobba med den här fina le-
den. Jag är själv en frilufts-
människa och det är kul att 
göra naturen tillgänglig för 
många, säger Jan Svärd.

 Text & bild: EVA WIKLUND

Följ ledbygget!
Vi kommer att följa ledens 
framväxande i den här 
tidningen. Du kommer också 
att hitta artiklarna på 
webbsidan storfors.se
Leden kommer troligtvis att 
vara användbar sommaren 
2018 även om inte alla skyltar 
och rastplatser finns på plats.
Skissen till höger är ungefärlig.
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Handledare Jan Svärd. Ny bro över Lungälven. Arbetsgruppen bakom bro och ledbygge.
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Landsbygdsministern lät sig imponeras
Landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht åkte på 
Sverigeturné för att få in-
spiration till framtidens 
landsbygdspolitik.
Efter hundratalet kom-
munstopp var det dags 
för Storfors.

- Det känns som att 
det finns värme och en 
närhet här och ett fint 
samarbete mellan kom-
mun och näringsliv, sade 
han.

Besöket inleddes med en 
lunchträff med företagare 
från Alkvetterns gård och 
Miljöbolaget samt politiker 
från Storfors, Filipstad och 
Kristinehamn.

Bygga strandnära, stopp 
för lanthandlardöden och 
integration var några av de 
ämnen som avhandlades. 
Vattendirektivet, som i vissa 
län innebär att fler hundra år 
gamla dammar måste rivas, 
diskuterades liksom det fak-
tum att Storfors tillhörde ett 
av fem områden i hela Sve-
rige som inte fick del av EU-
medel för landsbygdsutveck-
ling via Leaderprogrammet.

- Det var riktigt dåligt och 
ska ändras till nästa period, 
sade Sven-Erik Bucht.

Lantbrukaren Ingemar Ols-
son, som föder upp grisar, var 
nöjd med träffen.

- Det känns som att minis-
tern lyssnade in det mesta. 
Mina viktigaste frågor var 
vattendirektivet och livsmed-
elsproduktion, sade han.

Kommunalråd Hans Jildes-
ten var också nöjd att få lyfta 
fram de problem och ljus-
punkter som Storfors kom-
mun står inför.

- Vattendirektivet, att kunna 
möjliggöra strandnära bygg-
nationer, nedskrivningsregler 
för byggnation utanför större 
städer och pengar till lands-
bygdsutveckling är viktiga 
frågor för oss. Att ministern 
besöker oss och verkligen 
lyssnar är värdefullt, dess-
utom vill vi naturligtvis ge en 
bild av Storfors, sade han.

Efter lunchen väntade 
ett besök på Miljöbolaget i 
Storfors där Per Lindqvist 
serverade positiva nyheter. 
Miljöbolaget tar hand om 
miljöfarligt avfall på sin de-
poni och i anläggningen för 
våtkemi.

- Vi köper företag som inte 

går så bra. När det gäller Mil-
jöbolaget har vi ökat omsätt-
ningen från sex till 29 miljo-
ner kronor sedan vi tog över 
2014, sade Per, som också är 
mycket nöjd med tillgången 
på personal.

- Här i Storfors är det inga 
problem alls att få tag på rik-
tigt bra kompetens. Vi har inte 
gjort en enda felrekrytering, 
sade han medan landsbygds-
ministern log och sade att så-
dana besked är ljuv musik.

Miljöbolaget, som idag har 
drygt 15 anställda, planerar 
nu att bygga en ny anläggning 
för våtkemi där man renar 
olika typer av avfall. Man har 
också planer på ett företags-
hotell eller att hyra ut cirka 
9000 kvadratmeter av verk-
stads- och kontorslokaler.

- Om vi fick växa som pla-
nerat skulle vi kunna ha 100 

anställda, sade Per Lindqvist, 
som tycker att långsam hand-
läggning av myndigheter sät-
ter käppar i hjulen. Just nu har 
man ett ärende om utbyggna-
tion av deponin på väg till 
mark- och miljödomstolen.

Sven-Erik Bucht fick en 
rundvandring på företaget 
och hann bland annat prata 
finska med Martti Halonen, 
titta på den nuvarande våt-
kemanläggningen och den 
gigantiska lokal där man pla-
nerar nybyggnation.

- För mig är det väldigt 
viktigt att få komma ut på 
landsbygden, träffa folk och 
se med egna ögon. Det finns 
olika typer av landsbygd i 
Sverige och jag behöver lyss-
na in olika delar för att kunna 
forma en bra nationell politik, 
sade han.

EVA WIKLUND

Per Lindqvist (tv) guidade ministern i Miljöbolagets lokaler.  FOTO: Eva Wiklund

Sven-Erik Bucht fick prata finska med 
Martti Halonen.

Företagare från Alkvetterns gård och Miljö-
bolaget samt politiker från Storfors, Filipstad 
och Kristinehamn deltog i träffen.

Martti Halonen visade våtkemanlägg-
ningen.
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Näringslivsutvecklare 
Börje Andersson har gått 
i pension.

Efterträdare är Kristina 
”Kicki” Karlsson, som 
bland annat jobbar med 
EU-frågor och folkhälsa i 
Storfors kommun.

- Jag brinner verkligen 
för utveckling och det 
ska bli spännande att 
jobba tillsammans med 
företagen för att utveck-
la Storfors ännu mer, 
säger hon.

Börje Andersson tillträdde 
tjänsten för fyra år sedan och 
ser tillbaka på en spännande 
tid i den lilla kommunen där 
närheten har varit en stor för-
del.

- Det är så enkelt med kon-
takterna i en liten kommun. 
Det finns en personkännedom 
och snabba kontaktvägar. Det 
har jag verkligen uppskattat, 
säger han.

En röd tråd under Börjes 
fyra år i Storfors har varit att 
man inom hans verksamhet 
prioriterat befintliga företag 
och hjälpt till med affärsut-
veckling. Det har handlar om 
allt från att hjälpa till med 
investeringsstöd till att jobba 
med samverkan och stöd 
för digitalisering. Börje har 
också förmedlat tio innova-
tionscheckar från Innova på        
100 000 kronor vardera till 
olika företag i Storfors.

En av de mest lyckade sats-
ningarna är ledar- och före-
tagsutvecklingsprogrammet 
LIFT, som fem Storforsföre-
tagare gick under ett års tid 
tillsammans med andra före-
tagare från Värmland. Målet 
med LIFT är att hjälpa företa-
gen att jobba med strategiska 
framtidsfrågor och att skapa 
en plan för utveckling. 

- Det blev otroligt lyckat. 
Idag kan vi se att de företag 
som deltog har utvecklats och 
anställt fler, säger Börje An-
dersson, som nu trappar ner 

men som inte lämnar före-
tagsvärlden.

- Jag kommer att fortsätta 
jobba med nyföretagarcen-
trum i Storfors och jag har 
fem olika styrelseuppdrag. 
Men jag ser fram emot att få 
styra min tid mer själv och 
att få ännu mer tid med barn, 
barnbarn och vår schäfervalp, 
säger han.

Kristina Karlsson är ett väl-
känt ansikte i Storfors, inte 
minst med tanke på det arbete 
hon genomfört när det gäller 
Seniorernas Hus och olika 
projekt inom folkhälsoområ-
det.

- Storfors är en fantastisk 
plats att bo på. Här finns bra 
skola, fina möjligheter till 
friluftsliv, trygghet, fin äld-
revård och aktiviteter för 
både unga och äldre. Nu ser 
jag fram mot att få utveckla 
Storfors även tillsammans 
med företagarna, säger Kris-
tina Karlsson, som delvis job-
bat tillsammans med Börje 
Andersson under de senaste 
åren.

Hon ser fram emot att åka 
runt och lära känna företagen 

och att förhoppningsvis få 
hjälpa till att bilda flera lo-
kala företagsnätverk. Hon ser 
samverkan som en stor styrka 
för att lyckas.

- I första hand vill jag ta 
reda på vad företagarna vän-
tar sig av mig och vad de har 
för behov. För mig är före-
tagen – både små enmans-
företag och större företag - 
kommunens ryggrad och det 
är oerhört viktigt att vi kan 
jobba med ständig utveckling 
tillsammans, säger hon.

Kristina Karlsson kommer 
inom sin tjänst även att jobba 
med folkhälsa och turism.

Kommunchef Mats Öhman 
är nöjd med nyrekryteringen 
och poängterar att arbetet 
med den politiskt antagna 
planen ”Bättre näringsliv i 
Storfors 2020” kommer att 
fortsätta med oförminskad 
styrka.

- Kristina Karlsson är ett 
välkänt ansikte i Storfors och 
hon är en person med driv och 
engagemang. Hon kommer 
bland annat att jobba med de 
många aktiviteter för ett bätt-
re näringsliv som kommunen 
och företagarna tillsammans 
fattat beslut om, säger han.

EVA WIKLUND

Kicki är ny näringslivsutvecklare

I slutet av april lämnade näringslivsutvecklare Börje Andersson över till Kicki Karlsson i Storfors 
kommun. FOTO: Eva Wiklund

Företagsbesök är en prioriterad del av näringslivsutvecklarens 
uppdrag. För Börje Andersson har det blivit många genom åren.
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Information via 113 13 
113 13 är ett nationellt informationsnummer 
som infördes i Sverige 2013.  Till 113 13 
ringer allmänheten då man vill ha information 
om allvarliga olyckor eller vid kriser som 
exempelvis större stormar, översvämningar eller 
sjukdomsutbrott.
Numret ska vara ett stöd för kommuner och 
andra ansvariga aktörer. Allmänheten ska 
också via tjänsten kunna lämna information om 
allvarliga olyckor och kriser. 

Radio - beredskapskanalen P4
Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.  
Om krisen kommer är det Radio Värmland du 
ska ratta in, eller Radio Örebro om du bor på 
gränsen till Karlskoga. Frekvensen beror på 
var du bor och kan hittas på www.teracom.se/
privat/radio/frekvenstabeller-radio.
Radio Värmland finns på frekvens 103,2 eller 
102,4 i vårt område. Radio Örebro finns på 
frekvens 102,8. Kolla gärna din radio i förväg så 
att du vet att det fungerar.

Författande prepperkung till Storfors

Över hela Sverige hålls Krisbe-
redskapsveckan under vecka 22, 
den 28 maj-3 juni.

Då sätter man fokus på skydd, 
säkerhet och förbereelse för 
olika typer av kriser.

I Storfors har vi valt att lägga vår 

krisberedskapsdag under familjedagen 
som firas i Ravinen onsdag den 6 juni 
kl 13-16. Då kommer en rad olika orga-
nisationer att finnas på plats på områ-
det för att parata om just krisberedskap.

Passa på att mingla och att skaffa dig 
information. Naturligtvis finns även 

kommunens säkerhetsrådgivare, Mi-
chael Björklund på plats för att svara 
på frågor och informera. De 50 första 
besökarna i kommunens tält kan också 
hämta en gratis vattendunk och vi både 
visar och lottar ut en krislåda.

Han har kallats prep-
perkung, och han har 
ett brinnande intresse 
för politik och samhälls-
frågor.

Måndag den 28 maj 
kommer han till Storfors 
för att föreläsa om kris-
beredskap.

Lars Wilderäng har 
tidigare arbetat inom IT-
branschen, men ägnar sig nu 
helt åt skrivande. Han fick 
sitt stora genombrott med 
Stjärnklartserien 2014. Det 

är en trilogi om 
ett samhälle där 
allt modernt stöd; elförsörj-
ning, livsmedelsdistribution 
och media, slås ut.

– Jag brukar kalla den un-
dergångsroman, thriller eller 
science fiction. Förlaget bru-
kar säga dystopi, säger Lars 
Wilderäng, som sålt över 
200 000 böcker.

I trilogin, som nu också 
ska bli tv-serie, får läsaren 
följa vad som händer en rad 
olika människor i det kaos 

Krisberedskapsveckan arrangeras i hela landet

som skapas när samhället 
slutar att fungera. De tre 
böckerna ger en verklig in-
blick i begrepp prepping - 
och hur man överlever när 
samhället inte längre kan 
ge den service vi är vana. 

- Jag har nog alltid va-
rit intresserad av prepping 

och förberedelse, men 
självklart driver man 
saker till sin spets i en 
spänningsroman. Att 
allt detta skulle hända 
i verkligheten är inte 
sannolikt, säger han.

I Storfors kommer 
han att prata på temat kris-
beredskap och prepping, 
men han tror att både sam-
hället och medborgarna är 
mer förberedda än vad som 
kommer fram i media.

- Vi har stora lager med 
livsmedel i Sverige även 
om vi inte har bunkrat i 
speciella förråd, säger han, 
och pekar på den livsmed-
elsproduktion som finns på 
alla gårdar i Sverige.

- Vi skulle klara oss ett 
bra tag med det som finns 
inom landet, säger han, och 
menar också att det är gan-
ska lätt att skapa en bered-
skap hemma.

- Det allra viktigaste är 
vatten. Mitt bästa tips är 
att köpa några dunkar och 
lagra vatten. När man väl 
har det så kan man börja 
fundera på mat, värme och 
informationsmöjlighet, sä-
ger han.

EVA WIKLUND
Författaren Lars Wilderäng kommer till 
Storfors måndag 28 maj kl 18.00.

Boka din fribiljett
Fribiljetter till föreläsningen, 
som hålls i Kulturhuset, 
kan bokas via biblioteket 
0550-651 94 eller 
bibliotek@storfors.se. 
Säkerhetsrådgivare och 
andra finns på plats redan 
från klockan 17.00 för den 
som vill prata krisberedskap. 
Föreläsningen pågår den 
28 maj mellan 18.00 och 
19.00 med en frågestund 
och möjlighet till boksignering 
efteråt. Vi bjuder på kvällsfika.
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INFORMATION: Vid en kris som drabbar kommunen kommer information att ges via kommunens hemsida www.storfors.se 
samt via kommunens facebooksida. Man kan även söka information via krisinformation.se
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Checklista - är du förberedd?
o Vatten - du behöver minst tre liter per person 
och dag. Byt ut vattenförrådet då och då - hur 
länge det kan förvaras beror på hur rent det var 
från början, men kommunalt vatten kan förvaras 
svalt och mörkt i dunkar under flera månader. 
Lukta och smaka. Du kan frysa vatten i PET-
flaskor (fyll inte ända upp för då spricker flaskan).
o Mat som klarar rumstemperatur. Torrvaror 
som pasta och ris, olika typer av konserver med 
lång hållbarhet, soppor, gryn, flingor, vetemjöl, 
bönor, linser, torrmjölk. Snabblagad mat som 
konserver och potatismos på pulver kräver kort 
koktid. Bröd med lång hållbarhet som ex tortilla. 
Köp mat som du vanligtvis använder så att du 
kan äta av ”krisförrådet” och fylla på nytt allt 
eftersom. 
o Matlagning: Campingkök med bränsle 
(T-röd till spritkök) eller en grill du kan använda 
utomhus. Använd inte campingkök under 
köksfläkten - fettet i fläkten kan fatta eld. 
OBS! Grillar får inte användas inomhus på grund 
av fara för koloxid och brand.
o Värmekälla: Alternativ värmekälla, 
exempelvis gasol eller fotogenkamin om 
du inte har braskamin eller vedspis. Tänk 
på att ha god ventilation för att inte orsaka 
kolmonoxidförgiftning och använd aldrig kamin 
eller levande ljus när du sover.
o Håll dig varm: Varma kläder och filtar, 
sovsäckar. I ett kallt hus håller man lättare 
värmen genom att bygga en koja och sova många 
tillsammans.
o Ljus: Ficklampa med extra batterier, 
stearinljus, värmeljus, tändstickor, 
o Information: Vev-, solcells- eller batteridriven 
radio samt batterier eller tillgång till en bilradio. 
Ratta in Sveriges Radio P4.
o Kontakt: Telefonlista på papper med de 
viktigaste numren. 
o Ladda: Powerbank för att kunna ladda mobil.
o Kontanter: Om elen försvinner kan du inte 
använda dina kort.
o Husapotek: Förband, värktabletter, nässpray, 
termometer och hygienartiklar. 
o Medicin: Extra lager av receptbelagd 
medicin.
o Hygien: Toapapper, våtservetter, tvättlappar.
o Bilen: Se till att alltid ha bilen tankad till 
minst halv tank.
o Reservdunk: Fylld reservdunk (behöver bytas 
med jämna mellanrum - bensin är en färskvara). 

Krisinformation.se
Krisinformation.se är en webbplats som drivs av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Webbplatsen förmedlar information 
från myndigheter och andra ansvariga till 
allmänheten före, under och efter en stor 
händelse eller kris. Det finns också en mobilapp 
från Krisinformation.se där medborgare kan 
få information om kriser i sitt närområde till 
mobilen. Det går också att ställa frågor om en 
pågående händelse via Facebook och Twitter.

www.dinsakerhet.se
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, driver webbplatsen Din 
säkerhet som är en fördjupning av foldern 
”Om krisen eller kriget kommer”.
Där finns grundlig och lättläst information 
om hur du förbereder dig på olika typer av 
kriser. Du kan också skriva ut checklistor 
och se om du är förberedd när det gäller 
vatten, mat, värme, kommunikation.
www.dinsakerhet.se. 

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är 
att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på dinsäkerhet.se

28-29 maj kommer foldern 
”Om kriget eller krisen kom-
mer” att skickas ut till samt-
liga hushåll i Sverige.

Det är första gången på 
länge som detta sker och or-
saken är det allt mer oroliga 
omvärldsläget i kombination 
med klimatförändringarna.

I Sverige har vi under en lång 
period varit förskonade från stora 
katastrofer, hot om krig eller terror. 
Nu menar myndigheterna att även 
vi måste förbereda oss på att läget 

kan förändras, och att vi inte alltid 
kan räkna med att samhället klarar 
av att hjälpa alla direkt. 

Ju fler som klarar sig själva en 
tid, desto större resurser kan också 
användas till dem som inte kan 
klara sig själva.

Det kanske låter stort och tungt, 
men egentligen handlar det bara 
om att vara förberedd och att an-
vända sunt förnuft.

Läs gärna foldern, den kommer 
för att ge dig chans till förbere-
delse. 

I frêske lufta 3 l 7 maj 2018 Informationstidning  för Storfors kommun 9



10 I frêske lufta 3 l 7 maj 2018 Informationstidning  för Storfors kommun

Biljardcaféet lägger 
ner verksamheten
Efter sex år lägger Rose-
Marie och Leif Johansson ner 
verksamheten i Biljardcaféet 
den sista maj. En ny ägare 
kommer att ta över, men det 
är oklart hur öppettiderna 
kommer att se ut.
- Det har varit jätteroligt. 
Framför allt att få träffa alla 
härliga människor, men det 
sista året har det inte riktigt 
burit sig, säger Rose-Marie.
Makarna, som flyttade från 
Stockholm till Storfors, har 
aldrig haft några vinstkrav 
för verksamheten. Men när 
Rose-Maries redovisningsbyrå 
(som drivs i samma byggnad) 
månad efter månad måste 
täcka underskottet, var de 
tvungna att fatta ett beslut.
- Vi har lyssnat på våra 
kunders önskemål om 
maträtter och vi har även 
arrangerat populära after-
work-träffar, men för något år 
sedan så vände lönsamheten 
ändå neråt, säger hon.
De båda lämnar caféet med 
en känsla av vemod, men de 
är glada att de vågade satsa.
- De här åren har varit roliga, 
så vi ångrar oss inte, säger 
Rose-Marie, som också 
betonar att de kommer att bo 
kvar i Storfors.
- Vi känner oss verkligen 
hemma här. Folk är generösa 
och öppna. Jag hade aldrig 
trott att vi skulle bli så väl 
emottagna, säger Rose-
Marie, som kommer att ha 
en del av lokalen kvar för sin 
redovisningsbyrå.
- Och sedan ska vi dela 
utrymmet med biljardborden 
med den nya ägaren, så att 
Leif kan fortsätta spela, säger 
hon.

EVA WIKLUND

Golfens Dag firas den 26 maj
Förra året blev Golfens 
Dag rena folkfesten på 
Lundsbergs golfbana.

I år bjuder man in till 
festligheter för både 
stora och små igen.

- Alla intresserade är väl-
komna, man behöver inte 
kunna något om golf för att 
ha trevligt hos oss den här 
dagen, säger tränaren Joakim 
Kristofferson

Lundsbergs Golfklubb har 
kämpat hårt för fina greener 
de senaste åren. Nu kan man 
erbjuda både fina banor och 
en god gemenskap i klubben.

Lördag den 26 maj öpp-
nar arrangemanget klockan 
11.00 och pågår fram till 
klockan 15.00. 

Under dagen bjuder klub-
ben på prova-på-golf på en 
trehåls kortbana med mjuka 
bollar, en aktivitet som pas-
sar både barn och vuxna.

Besökarna får också fria 
bollar och utslagsinstruk-
tioner på klubbens driving 

range och den som vill kan 
få spela några hål på stora 
banan tillsammans med en 
medlem.

På övningsgreenen fram-
för klubbhuset blir det putt-
ningsutmaning och på områ-
det erbjuds även servering, 
lotterier och andra tävlingar. 
Golfklubbor finns att låna 
gratis.

- Vi hoppas naturligtvis på 
lika stort gensvar som förra 
året. Det var en riktigt härlig 

dag och flera av de som kom 
hade aldrig testat golf tidi-
gare, säger Joakim Kristof-
fersson.

Under dagen kan man ock-
så få information om klub-
bens grönt-kort-utbildning.

EVA WIKLUND

Teaterkul på hembygdsgården

Annelie Bergdahl testade golf 
för första gången förra året.

Instruktörerna Joakim Kristof-
fersson och Joha Raskinen.

Rose-Marie och Leif Johans-
son stortrivs i Storfors, men 
avslutar nu verksamheten 
med Biljardcaféet.

Lördagen den 9 juni ställer Bjurtjärns 
hembygdsförening till med stort 
kalas på Hembygdsgården Börjes i 
Bjurtjärn.
- Alla med barnasinnet kvar kommer 
att trivas, säger föreningens sekrete-
rare Kerstin Ståhl.

Den festliga 
dagen startar 
klockan 11.00 
och bjuder på 
en massa roli-
ga aktiviteter, 
föreställning-
ar och självklart fika att köpa ända fram till 
klockan 15.00.

Teaterföreningen Laikos kommer bjuda 
på lekar, barnens allsång, ansiktsmålning 
samt en alldeles speciell clownföreställning. 
Dessutom spelar Teater Imba föreställning-
en ”Vår version av Askungen”, som passar 
barn och vuxna i alla åldrar.

Alla aktiviteter är kostnadsfria.
Teater Imba kommer till hembygdsgården Börjes 
den 9 juni.
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Frihet & gemenskap i hemtjänsten
- Jag älskar friheten och 
att jobbet är så omväx-
lande! Det säger Ulrika 
Eriksson, som jobbat 
inom hemtjänsten i över 
25 år.

I Storfors lockar frihe-
ten och de goda ingångs-
lönerna.

Varje dag,  året runt, besöker 
hemtjänsten äldre i deras hem.  
Målet är en god vård och 
omsorg för den som inte kan 
klara sig själv och i Storfors 
jobbar ett 40-tal undersköter-
skor i hemmen.

Barbro Svärd, som tidigare 
jobbade på särskilt boende, 
är nöjd att hon tog steget till 
hemtjänsten när man omorga-
niserade på boendet.

- Den ena dagen är inte den 
andra lik. Dessutom är våra 
kunder i regel lite piggare än 
de som bor i särskilt boende, 
säger hon.

Roger Carlberg är enda 
mannen i arbetsgruppen. Han 
har jobbat inom hemtjänsten 
i 27 år och säger att han stor-
trivs.

- Vi är ett riktigt bra arbets-
gäng, och vi bryr oss om var-
andra som kollegor. När det 
gäller våra kunder så är det 
alltid roligt att få höra deras 
olika levnadsberättelser. Det 
är många som jobbat ”i ver-
ket” och det gjorde ju även 
jag innan jag började i vår-
den, säger han.

I Storfors är så gott som 
samtliga anställda inom hem-
tjänsten undersköterskor. En-
hetschef Eva Turunen säger 
att det ges mer vård i hemmen 
nu än tidigare.

- Många vill bo hemma 
längre idag än för några år se-
dan. Ibland kan det vara så att 
barnen vill att mamma eller 
pappa ska flytta in på ett bo-
ende, medan den äldre själv 
hellre vill bo kvar hemma, 
säger hon.

Den som väljer att bo hem-
ma kan få både vård, rehabili-
tering och hjälp med mat. 

Efter biståndsbedömning 
kan man också få besök av 
rent social karaktär.

- Det kan exempelvis hand-
la om att man får sällskap på 
promenad eller att man vill 
samtala eller spela kort, säger 
Eva och poängterar att det all-
tid är kunden som bestämmer 
hur en åtgärd ska utföras.

- Vi tillmötesgår önskemå-
len så långt det går. Kunden 
ska absolut ha inflytande och 
medbestämmande, säger Eva, 
som också kan berätta att di-
gitaliseringen gjort sitt intåg 
även inom hennes område. 
Idag har man digitala nycklar 
och hon ser att andra digitala 
lösningar kommer i framti-
den.

- Det finns många olika sys-
tem som testas på olika stäl-
let. Det handlar om att kunna 
jobba effektivare, men samti-
digt skapa ännu mer trygghet 
än idag, säger hon.

I Storfors har personalom-
sättningen länge varit väldigt 
låg. Det kan bero på att lönen 
är bättre här än på många 
ställen och att man inte har 
delade turer på schemat.

Catarina Eriksson har job-
bat här i 21 år.

- Jag brinner verkligen för 
att de äldre ska få bo hem-
ma så länge de vill och kan. 
Idag jobbar vi för att bevara 
funktionerna genom att göra 
saker tillsammans med kun-
den istället för att göra det åt 
honom eller henne, säger hon.

EVA WIKLUND

Anna-Lena Karlsson, Roger Carlberg, Anette Eriksson, Barbro Svärd, Ulrika Eriksson tillsammans 
med enhetschef Eva Turunen (längst bak till höger).  FOTO: Eva Wiklund

Att söka hemtjänst
Den som på grund av ålder 
eller funktionsnedsättning 
behöver stöd och hjälp i sitt 
dagliga liv ska vända sig 
till kommunens bistånds-
handläggare med en 
ansökan.
De nås på tel 0550--652 58 
eller 0550-651 11.

Catarina Eriksson och Irene Johansson brinner för att de äldre 
ska kunna bo kvar hemma om de vill.
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Kom in så hjälper vi dig! 

Vi hälsar också vår nya privatrådgivare Anna-Karin Sköld 
välkommen! Kom förbi så bjuder hon, eller någon  
annan av oss, på en kopp kaffe och berättar om hur Du 
som kund hos oss är med och bidrar till vårt samhälle!

Dags att 
köpa ny bil?

Erbjudande!

Ränta
2,49 %*

Kampanjränta 2,49 %. Effektiv ränta 2,97 %* 20180312 
*Se räkneexempel på vår hemsida bergslagenssparbank.se/billan

PLANTMARKNAD

PLANTJORD   
Coop Änglamark. 40 liter.

GRILLKOL/BRIKETTER   
Coop Änglamark. Välj mellan kol och 
briketter. 2,5 kg. Ord. pris 39:-/st..

3 FÖR

99k
3 FÖR

99k

I STORFORS 25-26 MAJ!
Fredag & lördag 25-26/5 har vi stor uteförsäljning av 
blommor mm från Jensens Blommor!

Välkommen till Coop Storfors 
önskar Emma med personal!

Lördag 26/5 
bjuder vi på kaffe 

med dopp!

LADDA
FÖR GRILL-
SÄSONGEN!



I frêske lufta 3 l 7 maj 2018 Informationstidning  för Storfors kommun 13

Karolina klipper dig hemma

Storfors är  
fortsatt tryggt
- Under de senaste åren har 
tryggheten i Storfors ökat.  
Det säger Joakim 
Nyman, ställföreträdande 
lokalpolisområdeschef.
Statistiken talar sitt tydliga 
språk. Tillgreppsbrott 
och brott mot person har 
minskat kraftigt, och under 
årets tre första månader 
ser man ytterligare en 
sjunkande trend.
- Eftersom det rör sig om 
så små siffror i ett litet 
samhälle, kan det bli stora 
variationer, men vi ser att 
trenden håller i sig, säger 
Joakim Nyman.
När det gäller våldsbrott 
finns det fyra anmälda 
under första kvartalet 2018 
jämfört med elva under 
första kvartalet förra året. 
Antalet tillgreppsbrott har 
sjunkit från tretton till sju.
- När det gäller våldsbrott 
så sker de allra flesta i 
hemmet. För Storfors del 
har vi bara fått in en eller 
två anmälningar per år när 
det gäller våld i offentlig 
miljö, säger han.
Men det är inte bara 
statistiken som är positiv. 
Joakim Nyman menar också 
att den upplevda tryggheten 
i Storfors sticker ut.
- När vi pratar med 
människor i Storfors så 
känner de sig rent generellt 
väldigt trygga, säger han.
Poliskontoret i Storfors har 
öppet på torsdagar mellan 
klockan 10 och 12.
För att anmäla ett brott kan 
man alltid ringa 114 14, och 
polisen svarar dygnet runt.
I sommar har de mindre 
poliskontoren i länet 
sommarstängt mellan den 4 
juni och den 24 augusti.

När Karolina Wiippola 
gick ut gymnasiet - med 
yrkesbevis som frisör i 
bagaget - fick drömmen 
först ta en paus.

Nu har hon startat 
eget med service utöver 
det vanliga.

- Jag tänker att det 
finns många som skulle 
vilja bli klippta hemma, 
säger hon.

Karolina växte upp i Nord-
mark och efter gymnasiet i 
Filipstad jobbade hon som 
timanställd på en salong. 
Idag är hon halvtidsanställd 
på Lidl medan hon satsar på 
det egna företaget; Karros 
hemma-klipp.

- Det känns som ett bra sätt 
att börja på och jag får också 
en egen nisch, säger Karo-
lina, som redan fått en liten 
kundkrets.

Karolina, som alltid målat 
och tecknat, säger att hon 
valde frisöryrket på grund 
av kreativiteten. Att få åstad-
komma nya frisyrer utifrån 
kundernas önskemål och uti-
från vad hon själv vill skapa 
- är en spännande utmaning.

Inga-lill Östlund är en av 
de kunder som gärna åter-
kommer.

- För mig är det verkligen 
toppen eftersom jag bor i 
Lundsberg och inte har något 

körkort. Jag tror att den här 
servicen kommer att bli ef-
terfrågad, säger hon.

Karolina ser två kundgrup-
per som hon vill försöka nå.

Dels äldre som har svårt att 
ta sig iväg till en frisersalong. 
Dessutom barnfamiljer med 
små barn.

- Jag har en familj bokad 
nu snart. Där ska jag klippa 
både mamma och barn hem-
ma hos dem, säger Karolina, 
som flyttade till Storfors på 
grund av pojkvännen Kevin 
Karlsson Östlund.

- Jag trivs verkligen i Stor-
fors, det är väldigt mysigt här 
och det känns som att alla 
känner alla, säger Karolina, 
som är säker på att hon vill 
bo kvar på nya hemorten.

- Jag tränar på Atletklub-
ben där det är jättebra, det 
finns en suverän biograf och 
de mataffärer man behöver. 
För framtiden känns det ock-
så väldigt tryggt att skolan är 
så bra här, säger hon.

Att starta eget företag har 

varit en lång process. Det är 
många saker man ska tänka 
på och det gäller att ha skat-
teregler, affärsplan och en 
plan för marknadsföring klar 
för sig. Karolina har fått god 
hjälp av Börje Andersson på 
Nyföretagarcentrum.

- Han har verkligen lotsat 
mig genom alla steg och jag 
har ringt massor av gånger. 
Jag kunde inte tro att all den 
där hjälpen fanns att få helt 
gratis, säger hon.

Framtidsdrömmen är nu att 
få ordentlig fart på verksam-
heten och längre fram kanske 
skaffa en egen salong.

- Då skulle jag kunna ta 
emot kunder i salongen, men 
också göra hembesök vid si-
dan av. Det vore riktigt roligt, 
säger hon.

EVA WIKLUND

Att klippa hår är ett kreativt 
skapande för Karolina.

Klipputrustningen följer med, 
men i övrigt använder Karolina 
de stolar och speglar som 
finns i hemmen.

Karolina Wiippola klipper en av sina trogna kunder, Inga-lill Östlund.  FOTO: Eva Wiklund

KONTAKT
Karolina har en facebooksida 
som heter Karros hemma-klipp 
och man kan även nå henne på 
tel 073-426 50 51.

Joakim Nyman, ställfö-
reträdande lokalpolis-
områdeschef.
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A L L T J Ä N S T

TE:sVänd dig 
med för-
troende till 
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

Välkommen till 
Kommunfullmäktige
den 30 maj & 28 juni
Kommunfullmäktige sammanträder den 30 maj samt den 28 juni 
kl 18 i Valsaren Kulturhuset/Folkets Hus och allmänheten är varmt 
välkommen att vara med.
Innan sammanträdets öppnande finns möjlighet att ställa frågor 
under punkterna ”Allmänhetens frågestund” och ”Ordet är fritt”.
Kommunstyrelsen sammanträde7 maj, 7 juni samt 
25 juni kl 8.15 i Storfors kommunhus, lokal Kerimäki.
Föredragningslista finns på kommunens digitala anslagstavla 
på kommunens hemsida www.storfors.se.

När du 
behöver 
vård

Kontakt med läkare bokas via 
rådgivningen som kan boka telefon-
samtal eller besök på vårdcentralen. 

Laboratoriet Telefontid: Månd - fred 
kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725.  
Besök endast efter tidsbokning!
Ring till laboratoriet under telefonti-
den för bokning. Ej till rådgivningen!

Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten tel 0590-188 35 

Kurator 
Johanna Nilsson tel 0550-657 09 
kl 08-08.30 onsd, torsd, fred (utökat 
med fredagar från den 11 maj).

Rådgivning  av distriktssköterska
Varje helgfri vardag kl 8.00- 10.30 
tel 0550-657 02.

E-tjänster via 1177.se
Kontakta oss via e-tjänster på 
webbsidan www.1177.se

BVC Telefontider 
Onsdag kl 08.30-09.00
Torsdag kl 13.00-13.30
Britt-Louise Östin 0550-657 14
Samuel Nyström 0550-657 08

En liten påminnelse!
Om du fått en akuttid kan det 
ibland bli väntetider på grund av 
andra akuta händelser. Vi tar hand om 
dig så snart som möjligt.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast

Det är alltid din vårdcentral du 
ringer under dagtid om du inte är 
så allvarligt sjuk att du ska ringa 
112. Observera att vi har ändrade 
telefontider från den 16 april. 
Hos oss finns läkare, sjuksköterskor 
barnmorskemottagning, barnavårds-
central, ungdomsmottagning samt 
tillgång till laboratorium. Vi utreder 
och behandlar alla vanliga sjukdomar, 
symtom och lättare psykiska problem. 
Vid behov remitterar vi dig vidare. 
 
Projektet Nyckeln vänder sig till 
personer som är 20-40 år med 
psykisk ohälsa. Kurator Pegah Shams 
finns på plats på onsdagar och 
torsdagar, tel 070-221 92 26.

Jourcentralen på helger
På helger och helgdagar hjälps läkare 
på oika vårdcentraler åt att bemanna 
jourcentralen i Kristinehamn. 
Hit kommer du som har ett akut 
sjukdomstillstånd som inte behöver 
vård på sjukhus. Kontakta oss via 
sjukvårdsrådgivningen 1177. En 
erfaren sjuksköterska hjälper dig att 
bedöma vilken vård du behöver

Allvarligt sjuk eller skadad
Om du är allvarligt skadad eller sjuk 
och behöver ambulans ska du ringa 
SOS-centralen på telefon 112.

När du 
behöver 
vård

Doktor Ann-Britt Nyberg
Lyssna av telefonsvararen 
för tider under sommaren. 
tel 0550-65715
Doktor Margareta 
Fermhede 
Lyssna av telefonsvararen 
för tider under sommaren. 
tel 0550-65710

Rådgivning och akut  
Måndag - fredag kl 8.00- 
9.30 och kl 13.00 – 14.30, 
tel 0550-657 02

Laboratoriet 
Telefontider:
Måndag - fredag kl 11.00-
11.30, tel 0550- 65725

Mina vårdkontakter via 
internet: 
www.minavardkontakter.se

BVC telefontider 
Torsdagar 8-8.30, 
vecka 25 - 28 Britt-Louise 
Östin, tel 0550 - 657 14
vecka 29 – 32 Kati
Kotkama, tel 0550–657 08

Barnmorskemottagning 
& ungdomsmottagning 
Under vecka 26 -33 
hänvisar vi till Filipstad 
0590-188 12 samt
Kristinehamn 0550-
863 60.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Fredrik Hallén är ny 
enhetschef på vårdcen-
tralen, han har tidigare 
jobbat som sjuksköter-
ska på kirurgkliniken, 
barnavdelning och nu 
senast som asylsköter-
ska i Kristinehamn. 

Nu under sommaren 
har vi reducerad verk-
samhet och då kan det 
ta lite längre tid innan 
du får tid hos oss på 
mottagningen.  Vi ber 
dig ha överseende med 
detta. Det är alltid en 

medicinsk bedömning 
som avgör hur snabbt 
vi erbjuder dig hjälp.  

Våra telefontider är 
ändrade under vecka 
25 – 32, se nedan.

Nytt från din vårdcentral

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast

Fredrik Hallen är ny enhetschef på vårdcentralen.

VED
Dags att ladda vedförrådet 

inför kommande vinter! 
Vi kapar och klyver helt efter 

ditt önskemål. Ring 0550- 622 22 
för aktuellt pris. Vi kan även 
ordna billig hemtransport.

INDUSTRIG. 8, STORFORS, 0550-622 22
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Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 3/2018

Barnverksamheten är viktig för kyrkan

Varje tisdag förmiddag arrangeras babycafé i Bjurtjärns 
församlingshem.

På palmsöndagen var det familjeguds-
tjänst i Bjurtjärn och Storfors. Barnen i 
kyrkans barngrupper medverkade med 
sång och var med i en parad in i kyrkan 
tillsammans med Jesus och en åsna.

Barnverksamheten har haft påsk-
vandringar med årskurs ett där de fick 
uppleva Jesus sista dagar.

Flera musikaler har genomförts, här i 
Bjurtjärn.

Att möta barns funde-
ringar och att skapa 
trygga och roliga 
platser för dem är ett av 
kyrkans viktiga upp-
drag.
 - Man får otroligt 
mycket tillbaka, säger 
Sandra Björk, som job-
bat som barnledare de 
senaste sex åren.

Storfors församling har 
alltid satsat på barn och 
ungdomar. För de allra 
yngsta -  från småbarnsåren 
upp till mellanstadiet - ar-
rangerar man en lång rad 
olika träffar.

I Bjurtjärn arrangeras 
barntimmar för barn mel-
lan fyra och sex år, här 
finns också babycafé en 
dag i veckan. I Storfors 
lockar Arken barn mellan 
sju och nio år, och det finns 
även Miniorer för samma 
åldersgrupp i Bjurtjärn.

- Vi har några fasta verk-
samheter varje vecka där vi 
pysslar, sjunger och leker. 
Sedan gör vi också andra 
saker, som exempelvis mu-
sikaler och luciatåg, berät-
tar Sandra Björk, som efter 
sex år nu bestämt sig för att 
gå vidare till annan verk-
samhet.

- Men det har varit jätte-
roliga år och många härliga 
möten med barn och för-
äldrar som jag kommer att 
bära med mig. Barnverk-
samheten kommer att fort-
sätta med en annan ledare, 

säger hon.
När det gäller musikaler 

har Sandra jobbat tillsam-
mans med församlingens 
kantor, ett jobb som kräver 
både tålamod och kreativi-
tet.

- Det kan kännas nästan 
hopplöst att få ihop alla 
delar, men så kommer fö-
reställningen och barnen 
är hur duktiga och skärpta 
som helst. Det är roligt att 
få bli så positivt överraskad 
varje gång, säger hon.

Fasta verksamheter för barn
Måndagar 
Arken, 7-9 år, kl 16.30-18.00 Storfors barnlokal (ingång t Pax)
Tisdagar 
Babycafe, barn & föräldrar,  Bjurtjärns församlingshem kl 11-13.
Tisdagar 
Barntimmar, 4-6 år, Bjurtjärns församlingshem kl 16.30-18
Onsdagar 
Miniorer. 7-9 år,  Bjurtjärns församlingshem 14-30-16.00

Grupperna pågår till och med vecka 22 och gör sedan 
sommaruppehåll. De startar igen i slutet av augusti. 

Olle Sjöberg får en åsnekram.



   

Almanackan

Med reservation för eventuella 
ändringar

Storfors
13 maj
15.00 Temagudstjänst. O Sjöberg
20 maj
15.00 Mässa på många språk. E 
Schwab Hollsten
27 maj
11.00 Kyrkoherdemottagning. E 
Schwab Hollsten. 
30 maj
08.00 Morgonmässa. E Schwab 
Hollsten.
3 jun
11.00 Friluftsgudstjänst Lårhöjden. E 
Schwab Hollsten.

Bjurtjärn
10 maj Kristi Himmelsfärdsdag
11.00 Söndagsgudstjänst. IOGT NTO 
bjuder på kyrkkaffet. O Sjöberg
31 maj
18.00 Andrum. G Bengtsson
10 jun
11.00 Söndagsmässa. O Sjöberg.

Lungsund
10 maj Kristi Himmelsfärdsdag
09.00 Gökotta på Berget. O Sjöberg.
20 maj
11.00 Vi sjunger pingstens sånger. E 
Schwab Hollsten.

Låt apostlahästarna ta dig upp på Lårhöjden 3 juniVälkommen till morgonbön
Börja din dag 
med en skön 
stilla stund i 
kyrksalen.
Det är 
morgonbön 
i Storfors 
kyrka kl 8.00 
onsdagarna 30 
maj och 20 juni. Vi återkommer  med nya 
datum efter sommaren.

Kyrkbacksträffen
 KYRKBACKSTRÄFFEN har sin sista 
träff för vårterminen tisdag 15 maj kl 
11.00 i Bjurtjärns församlingshem. En 
måltidsgemenskap för äldre och ensamma. 
För mer info ring Gerd Lagerqvist 0586-
38303, eller Birgitta Hagström 0550-
30025.

Reservera redan nu pingstdagens 
eftermiddag, söndagen den 20 maj kl. 
15.00, för MÄSSA PÅ MÅNGA SPRÅK i 
Storfors kyrka. 
Tillsammans firar vi gudstjänst där du kan 
höra ditt eget språk och många andras språk 
talas. För att ändå kunna förstå och känna 
igen sig i de olika moment i gudstjänsten 
följer vi en agenda som är skriven på 
svenska. 
Efter gudstjänsten samlas vi runt kaffe/
teborden i församlingssalen där vi 

förhoppningsvis får smaka på många olika 
bakverk från många olika länder.

Vill du medverka i gudstjänsten och kanske 
också baka något så hör gärna av dig till 
Elsie Schwab Hollsten tel. 0550-65863, sms 
072-528 88 63. 

Bienvenuti! Welkom!Grata! Sveiki! Velkomin! 
Croeso! Willkommen! Dobrodosli! Mile!
VÄLKOMMEN!

Följ med på vandring upp till 
Lårhöjdsstugan söndag den 3 juni. Det är 
samling vid Basta kl 9.00 för gemensam 
vandring till stugan. Gudstjänst utanför 
eller i stugan kl 11.00 med Elsie Schwab 
Hollsten. Servering av korv med bröd och 
kaffe med kaka.

Lårhöjdsleden nyinvigdes sommaren 
2017 och är nu i finfint skick!

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

Mässa på många språk söndag den 20 maj



I frêske lufta 3 l 7 maj 2018 Informationstidning  för Storfors kommun 17

   

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 3/2018

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

Nu är det tre tillfällen kvar innan 
Storforsträffen tar sommarlov. 
Träffen hålls i församlingshem-
met i Storfors kyrka och är öppen 
för alla. Välkommen att dela 
gemenskapen med oss!

Kyrkoherdemottagning den 27 maj

Storforsträffen bjuder in till tre trivsamma träffar före sommaren 2018
Sopplunch med musik av kantor Ulrika Wiström var en populär aktivitet. Nu återkommer tillfället.

9 maj  Kl 14.00 Blandade visor med Åke Holt från Örebro. 

23 maj OBS! kl 12.00  Andra chansen att vara med på ” Sopplunch och musik” med kantor 
Ulrika Wiström. Hemlagad soppa med hembakat bröd till och kaffe o kaka till efterrätt. Gratis 
konsert och lunch för 30:- ! Välkommen till den måltidsgemenskapen!

20 juni  Kl 14.00  Sommarfest – Visa Upp spelar och sjunger. 
Därefter sommarlov fram till upptaktsgudstjänsten 2 sept kl 15.00 i Storfors kyrka och första 
Storforsträffen onsdag 12 sept kl 14.00.

Den  27 maj kl 11.00 blir det 
en högtidlig gudstjänst i Stor-
fors kyrka, då vi får ta emot 
Elsie Schwab Hollsten som 
vår nye kyrkoherde. 

Elsie har arbetat som kommi-
nister hos oss och nu är hon klar 
med kyrkoherdeutbildningen. Kon-
traktsprosten Pernilla Rosin från 

Karlskoga  medverkar vid mottag-
ningsakten. Tidigare kyrkoherdar 
för Storfors församling, präster från 
grannförsamlingar m.fl är inbjudna. 
Församlingens körsångare och mu-
siker sjunger och spelar. Efter guds-
tjänsten inbjuds till  församlings-
hemmet för fortsatt gemenskap vid 
en lättare lunch.

Varmt välkomna!



 

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 3/2018

Vart kan jag vända mig? Det ordnar sig!
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
Församlingshemmet, Bjurtjärn 
Tel 0550-320 16
Församlingshemmet, Lungsund 
Tel 0550-700 31

Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten 
0550-65863, sms 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se

Vik.präst
Olle Sjöberg  076-813 44 44

Kantorer
Ann-Marie Jonsson 
070-550 08 87
Ulrika Wiström 
0550-65854, 076-760 66 48  
ulrika.wistrom@svenskakyrkan.se 
Eva Lundell 
0550-65856 sms 072-505 60 56 eva.
lundell@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent-diakoni 
Gunilla Bengtsson
0550-65858 sms 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se

Fritidsledare/ungdomsledare 
Nathalie Wegner  0550-658 65  
sms 070-353 28 63
nathalie.wegner@svenskakyrkan.se

Barnledare 
Sandra Björk 
0550-658 60 sms 070-781 81 81
sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent-finsk verksamhet, 
Merja Piispanen 0586-688 30 
merja.piispanen@svenskakyrkan.se

Assistent 
Eila Backelin  0550-658 51 sms 070-365 
68 97 eila.backelin@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Åke Gustafsson
0550-65862 sms 070-740 27 33
ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se

Arbetsledare-kyrkogård (maj-okt) 
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. 

Jag vet inte hur du känner inför föränd-
ringar i ditt liv. För förändringar lever 
vi med, om vi vill eller ej. Förändringar 
som är positiva men också förändringar 
vi kan uppleva som väldigt negativa. 

Hela livet är egentligen en resa i osä-
kerhet. Men ändå vågar vi för det mesta 
möta morgondagen med förväntan. Men 
ibland förvandlas livets förutsättningar 
mycket snabbt – på både gott och ont. 
Så har det alltid varit och så kommer 
det förmodligen alltid att vara. Ibland 
kan orden ”det ordnar sig” vara till tröst. 
Och jag för min egen del är väldigt glad 
över att få bo och leva i Värmland för här 
”ordnar det sig”!

Så tänker jag tillbaka hur det var när 
den uppståndne Jesus mötte lärjungarna. 
Hela deras tid tillsammans med Jesus 
var en tid av förändring. 

De första åren fick de bevittna hur sju-
ka människor blev botade, de fick vara 
med om att både barn och vuxna blev 
levande igen genom Jesu ingripande. De 
fick bevittna många förändringar i sina 
egna liv och i deras medmänniskors liv.  

Men den största förändringen i lär-
jungarnas liv läser vi i själva berättelsen 
om den första kristna påsken. Alla deras 
förväntningar slogs i spillror när Jesus 
tillfångatogs, korsfästes och lades i en 
grav. Ingenting var sig likt längre.

Men så får de möta den uppståndne 
Herren med allt det innebär, tvivel, gläd-
je, förundran och ett hopp om att det änt-
ligen ”har ordnat sig igen”. 

En kort stund i alla fall. För en ny för-
ändring drabbar lärjungarna när Jesus 
försvann ur deras åsyn uppe på berget. 
Den händelsen som vi firar på Kristi 
himmelsfärds dag. 

Man skulle kunna tro att de gick ned 
från berget förvirrade och oroliga men 
vi får läsa om att lärjungarna och alla de 
andra återvände till Jerusalem under stor 
glädje. Var det kanske så att det ”ordna-
de sig för dem”? Ja, det gjorde det på ett 
sätt. Jesus hade lovat dem att vara med 
dem alla dagar till tidens slut. 

Det här löftet gäller oss också! Vid 
varje dopgudstjänst talar vi om detta 
löfte. Ett löfte som man kan hämta kraft 
ifrån när ens liv kantas av osäkerhet och 
förändringar. För vi vet att vara kristen 
är ingen försäkring mot livets olyckor 
och sorger – men vi får leva i förväntan 
på att Gud skall vara närvarande i våra 
liv. Det har han lovat lärjungarna och det 
har han lovat oss.

Jag tänker att upplevelsen med den 
uppståndne Jesus gjorde att lärjungarna 
kunde ta till sig de här orden ”det ordnar 
sig”. Genom Jesu uppståndelse visade 
sig Guds löften vara sanna och just där-
för kunde lärjungarna lämna himmels-
färdsberget övertygade om att de kunde 
lita på Gud – även om de inte anade vad 
som låg framför dem.

”Det ordnar sig” – ta de här orden till 
dig när du behöver dem som mest och 
lita på att Gud finns vid din sida. För det 
är han som har lovat det.

Så önskar jag dig en skön helg där 
Kristi himmelsfärd får vara ett tecken på 
att ”DET ORDNAR SIG”. Låt den här 
tanken utmana dig och fylla ditt hjärta 
med tro.

Elsie - präst
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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 
bil. Välkommen!

www.boschcarservice.se

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

Dela upp betalningen 

räntefritt!

Vi gör allt för din bil!

En del av   PISCATOR´S BIL AB

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

• Gasol på lösvikt 
 29:-/kg
• Gasolkaminer 

• Gasolprodukter 

• LPG-gas 10:-/lit

www.gasolbutiken.se

Nyhet!
Uthyrning av 
släpkärror!



20 I frêske lufta 3 l 7 maj 2018 Informationstidning  för Storfors kommun

Storfors 
frikyrkoförsamling

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen 

0550- 619 73
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg 

073-788 24 30.

Söndag 6 maj kl 11
Gudstjänst med Öjvin Berbres 

samt församlingsmöte

Söndag 13 maj  kl 11 
Gudstjänst med Ulf Östeby, nattvard

Söndag 20 maj  
Församlingsresa till Hjälmaregården

Måndag 21 maj kl 19
Besök av Anne-Marie Söderqvist och Elsa 

Paulsen på Bönemöte

Söndag 27 maj kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg

Söndag 3 juni kl 11
Gudstjänst

Söndag 10 juni kl 11
Gudstjänst

BIBEL & BÖN
Måndagar kl 19.00

UNGDOMSSAMLING
Lördagar kl 18 

(tiden kan komma att ändras under våren)

KÖRÖVNINGAR
Tisdagar kl 20

Alla är välkomna!

Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan 
på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för 

alla vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!

Secondhandbutiken 
med café i Gamla Pingstkyrkan 

är tills vidare stängd.

HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16  0550-615 45

Homefulness

Sommarkyla
PRIS FRÅN
2.390

HÖJD
85 CM

Fastighetsbyrån i orten / XX-XXX XX XX / orten@Fastighetsbyran.se / Fastighetsbyrån.se

Att sälja sin bostad är ofta den största affären man gör i livet. Så varför 
inte vara lite noggrann med vilken mäklare du väljer?  

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? 

Ibland ska man chansa hejvilt. Men kanske  
inte när det gäller tatuerare, skaldjursbufféer  
och mäklare.

FASTIGHETSBYRÅN Filipstad/Storfors
TEL 0590-149 00, Mobil 070- 521 57 51 
FASTIGHETSBYRAN.SE

Sälja, köpa eller
värdera?

Välkommen till oss!
Vi håller hus i Storfors
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Storfors FF ser fram emot en ny säsong

SM-semifinal på hemmaplan den 11 maj
Den 11 maj kl 18.30 
spelar Storfors BTK SM-
semifinal på hemmaplan.

För motståndet står 
Team Mälarenergi.

Då hoppas och tror 
laget på många anled-
ningar till ”high-five”.

Det gick bra för Storfors 
under största delen av Pingis-
ligan. Länge såg det ut som att 
laget skulle kunna stå överst 
på pallen i grundserien.

Men slutet av säsongen 
gick inte som planerat. Stor-
fors förlorade mot Spårvägen 

som man i ett tidigare möte 
slagit med 6-0. Det hjälpte 
föga att Storfors tog hem näs-
ta match mot Dänningelanda. 
Storfors kom tvåa i Pingisli-
gan där Eslöv segrade. Laget 
slapp dock kvartsfinaler och 
får nu spela semifinal mot 
Team Mälarenergi.

Storfors BTK har tidigare 
slagit Mälarenergi med 6-0 
men man har också förlorat 
en match med 4-6.

Nu spelas första semifinal-
matchen på bortaplan den 9 
maj och hemmamatch den 

11 maj kl 18.30. Eventuellt 
blir det också en tredje match 
på hemmaplan den 12 maj  
kl 11.00 om det står oavgjort 
efter två matcher.

Om Storfors vinner spelas 
finalen i Sporthallen på mån-
dag den 14 maj och den 16-17 
maj på bortaplan - troligtvis 
mot serieledande Eslöv.

Storfors har tidigare förlo-
rat mot Eslöv med 6-2 men 
också spelat oavgjort med 
5-5, och idag har man för-
stärkt med Dina Meshref.

Tomas Bergquist ser stora 

möjligheter för laget.
- Vi har absolut goda chan-

ser. Vårt enda orosmoln är 
att Mariann Juhász måste bli 
rehabiliterad från axelskadan 
som hon fick i Storfors. Men 
hon tror själv att det ska gå 
vägen, säger Tomas, som sik-
tar på final i första steget.

- Vi har Dina som är en rik-
tig klasspelare. Gör hon sitt 
så kan vi gå hur långt som 
helst, säger han.

Samtliga sex spelare i laget 
är på plats i Storfors under se-
mifinalen. EVA WIKLUND

Storfors FF har fått nya 
matchtröjor och ser fram 
emot säsongen med 
många nya spelare i A-
laget.

- Det ska bli kul att komma 
igång och om alla kämpar och 
gör sitt bästa tror jag det kom-
mer att gå bra för oss. Det är 
ju många som är nya i laget så 
nu gäller det att vi lär känna 
varandra och blir bra lagspe-
lare, säger Welcome True 
som är en av de unga spelarna 
i A-laget.

- Det finns potential i laget 
med alla unga, snabba, duk-
tiga spelare och jag tror att vi 
kan hamna i den övre delen 
av serietabellen, säger Lena 
Kristoffersson som är A-la-
gets nya tränare. I de yngre 
grupperna finns också plats 
för fler spelare.

- Jag hoppas att fler tjejer 
vill vara med och spela fot-
boll, det är ju så kul, säger 
9-åriga Eila Svensson när hon 
provar den nya matchtröjan.

Storfors FF har lag för 
både pojkar och flickor från 
de yngsta som är födda 2012 
ända upp till A-lagsnivå. 

Det finns inte full lagupp-
sättning i alla åldersklasser, 
men alla är välkomna att vara 
med. Information finns på 
föreningens hemsida och fa-
cebooksida.

-Vi är väldigt nöjda med 
de nya matchtröjorna som 
ett flertal sponsorer har va-
rit med och stöttat. Vi tackar 
dem och välkomnar även fler 
sponsorer, säger Per Axel 
Larsson som är föreningens 
ordförande.

KRISTINA ELMSTRÖM

Welcome True kommer att spela i A-laget medan Eila Svensson 
önskar sig fler medspelare i gruppen för nioåringar. 
 FOTO: Kristina Elmström

Mariann Juhász och Lina Misikonyte i en vinnande dubbel. Lagets nyförvärv, Dina Meshref, vinkar till Storforspubliken.
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fonus.se

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.

Personlig begravning

Stora Torget 1, Filipstad, 0590 151 00 | Djupadalsgatan 14, Storfors, 0550 615 01   

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. 
Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även 
värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt! 
Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Nässundets Rör & Reparationer AB
     Adress: Nässundet, Hytte 10     Tel: 070- 496 60 28     E-post: hytte10@telia.com

Avlopp
VärmeVatten 

Vänd dig till en certifierad rörmokare!

Välkomna att ringa! kl. 09:00 - 16:00
073 - 839 13 27  

Besöksadress: 
Notbindarvägen 11
688 30 Storfors

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

Fyra 
säckar 
jord för 
99 kr! 
Blanda 
som  
du vill.

Husmanskost till lunch varje vardag. Specialerbjudande 
i samband med bio. Utkörning. Testa oss! 
Pizzeria Folkets Hus, Centrumplan 1, tel 0550-600 06.
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YrkesVux - en väg  
till ny inriktning
Tack vare utökade 
statsbidrag kan Storfors 
kommun erbjuda ännu 
fler platser inom YrkesVux 
än tidigare. Passa på att 
utbilda dig inom ett bristyrke 
och få ökade chanser till 
anställning som exepelvis 
vårdbiträde, undersköterska 
eller svetsare. 
Info: Rektor Anders 
Johannesson 0550-652 09.

Ny rektor för 
Lundsbergs skola
Christer Carlsson blir 
ny rektor tillika vd för 
Lundsbergs skola. Han 
kommer närmast från 
en anställning som 
utvecklingschef i Säffle 
kommun, med ansvar för 
kommunens grundskolor 
och tillträder tjänsten på 
Lundsberg den 11 juni.
– Med min erfarenhet från 
näringslivet och skolans 
olika områden ser jag fram 
emot att få leda denna 
fantastiska skola. Min 
målsättning är att fortsätta 
det goda utvecklingsarbete 
som redan pågår, säger 
Christer Carlsson i 
pressmeddelandet.

Ja till bidrag  
för taltidning
Kommunstyrelsen har 
beslutat att ge Synskadades 
Riksförbund i Östra 
Värmland 20 000 kronor 
i bidrag för utgivning av 
information till synskadade 
och blinda via taltidning. 
Både Kristinehamn och 
Filipstads kommuner ger 
bidrag till föreningen, som 
nu även kommer att ha en 
särskild del där reportagen 
från I frêske lufta ges ut i 
talad form.

Slusscaféet öppnar 
för säsongen
Lördag 28 april öppnade 
Slusscaféet för helgöppet 
kl 11-16 lördagar och 
söndagar. Från och med 
28 maj öppnar man för 
sommarsäsongen med 
öppet alla dagar kl 11-18.

Oskar första kanslichefen
I början av april tillträd-
de Oskar Eklöf nyinrätta-
de tjänsten som kansli-
chef i Storfors kommun. 

- Jag älskar ordning 
och reda och drivs av att 
hitta förbättringsmöjlig-
heter, säger Oskar, som 
också stortrivs i den lilla 
kommunen.

- Det bästa med att jobba i 
en liten kommun är att man 
får ha fingrarna i många olika 
syltburkar. Det finns en när-
het och en snabbhet i orga-
nisationen och man kan vara 
med och påverka på riktigt, 
säger han. 

Oskar har under de senaste 
två åren arbetat som proces-
stödjare i kommunen och 
kommer dessförinnan från 
Söderhamns kommun. I ba-
gaget har han en masterexa-
men i statsvetenskap.

Kommunchef Mats Öhman 
är nöjd med att Storfors för 
första gången på många år 
får en kanslichef. Han pekar 
bland annat på GDPR, den 
nya dataskyddslagen, och sä-
ger att den kommer att ställa 
ännu högre krav på hantering 
av dokument och databaser.

- Kansliet är kommunens 
hjärta och vissa frågor är 

ännu mer komplexa idag än 
tidigare, därför väljer vi att 
stärka den funktionen, säger 
han.

Via kansliet passerar ären-
den från tjänstemän och 
medborgare – på väg till 
politikerna. Tjänstemännen 
håller ihop processen, följer 
upp att beslut genomförs och 
ser till att återrapportering 
sker. Kansliet sköter även all 
posthantering, diarieföring, 
utlämnande av handlingar 
och kommunens arkiv. Just 
utlämnade av handlingar har 
under det senaste året blivit 
en stor och omfattande upp-
gift.

- Media och allmänheten 
begär allt oftare ut allmänna 
handlingar, vilket skapar en 
stor arbetsbörda. Det kan 
handla om att vi måste söka 
igenom alla våra verksam-
hetssystem efter ett specifikt 
namn och därefter göra en 
bedömning om vi får lämna 
ut uppgifterna, säger Oskar 
Eklöf. 

Kansliet ska även kunna 
göra utredningar, erbjuda 
stöd och service till verk-
samheterna när det gäller 
utveckling, göra process-
kartläggningar, leda projekt, 

uppföljningar, internkontroll 
och sköta framtagning av sta-
tistik.

I Storfors ansvarar kansliet 
även för service och beman-
ning av receptionen i kom-
munhuset. 

I sin nya roll som kansli-
chef kommer Oskar Eklöf 
även att ha ansvar för arkivet 
och för att kommunen följer 
personuppgiftslagen, PuL. 
Han kommer att vara direkt 
underställd kommunchefen.

- Jag ser fram emot detta. 
I en liten kommun får man 
hela tiden chans att fördjupa 
sig i nya saker, och då hit-
tar man också spännande 
förbättringsområden, säger 
Oskar Eklöf, som trivs extra 
mycket när han ställs inför 
utmaningar.

- Kansliets huvuduppgift 
är extern och intern service, 
vi ska förenkla för både med-
borgare, politiker, tjänstemän 
och folk ute i verksamheter-
na, säger han.

Kansliet blir genom ny-
ordningen en egen avdelning 
med egen chef vilket kommer 
att lyfta kansliets roll som 
samordnande funktion för 
hela kommunen. 

EVA WIKLUND

Kommunchef Mats Öhman (tv) är nöjd med förstärkningen av organisationen där Oskar Eklöf nu är 
kanslichef.  FOTO: Eva Wiklund
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Apoteket Humlan

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. 

Riksväg 26

St
at

io
ns

ga
ta

n Smedbygatan

ICA

Buss-
& tåg-
station

Hälsans Hus
Vårdcentral
Apotek

Det är lätt att 
hitta till oss!

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

Handla 
lokalt - stor 
egenvårds-
avdelning

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!

Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får, 
kanin, hund, katt samt även fiskfoder. Även 
strö som spån, torv, torvmix och stallpellets.
Nu har vi även fått hem hundfodret Bozita 
Robur i olika sorter. Välkomna!

Följ oss gärna på 
Facebook under 
Storfors Spån & 
Foder

Storfors Spån & Foder i Råglanda

Råglanda, 4 km från 
Storfors, tel 072-540 58 25

Öppet 
mån-fred kl 15.30-19.00, lör kl 10-13
Ring oss gärna om inte tiderna passar.

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

Vi har vårens blommor! 
Alltid hos oss - direktimporterade 
kvalitetsblommor till priser som 
gör dig förvånad. 
Just nu mängder av olika vår-
blommor! Kom och testa oss!

Just nu: Pelargoner fr 19:-/st

Vill du få ditt hus målat 
i sommar ?

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

 

 
 

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

 Efter ROT-avdrag SEK 224:-  
per timme / person (inkl. moms).  

  
Vi kan hjälpa dig med mycket mera, kontakta 

oss för en personlig offert! 

Ursulalund AB 
Bert och Simone 

Fiskarstigen 13, 688 31 Storfors 
Mobil 076 – 1047524 

E-post: info@ursulalund.eu 
Titta på vår hemsida: www.ursulalund.eu 

 
Nöjda kunder sedan 2008! 

 
Vi innehar F-skattebevis. 

Förvaltning och underhåll av fastigheter 
Förvaltning och underhåll av fastigheter

Nöjda

kunder
sedan 

2008

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

Varför inte anlita oss?
Kostnad: 350 kr per timme

Efter ROT-avdrag: 245 kr per timme
Priserna gäller per hantverkare och timme inkl moms

Vi innehar F-skattebevis

URSULALUND AB
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I Storfors finns klimat- 
och energirådgivarna 
Hanan Othman och Olof 
Edén.

De kan hjälpa både dig 
som företagare och dig 
som privatperson med 
energismarta råd.

De båda energirådgivarna 
servar både Storfors, Kristi-
nehamn och Filipstad. 

Just nu jobbar de med EU-
projektet CEK - Coacher för 
energi och klimat. Det är ett 
projekt som riktar sig till små 
och medelstora företag med 
en förbrukning på mindre 
än 300 000 kwh per år. Ge-
nom ett besök på plats gör 
coachen en energigenomgång 
och kartlägger vart energi tar 
vägen.

- Vi går igenom allt; upp-
värmning, ventilation och be-
lysning och identifierar vissa 
områden där det går att spara, 
säger Hanan.

Studier har visat att företag 
kan spara mellan 10 och 30 
procent efter en genomgång.

- Vi finns ju också att tillgå 
när olika åtgärder ska genom-
föras. Dessutom arrangerar vi 
utbildningar och seminarier 
för småföretagarna, säger 
Olof. 

Besöket är kostnadsfritt för 
företagen och brukar ta mel-
lan två och fyra timmar. 

När det gäller privatperso-
ner kan man också kontakta 
någon av energirådgivarna 
med olika typer av fundering-
ar.  Just nu är solceller och 
byte av uppvärmningssystem 
vanliga frågor. Många passar 
på att söka bidrag och instal-
lera solceller på sina tak.

- Det kostar inget att kon-
takta oss och vi hjälper gärna 
till att svara på olika frågor 
och att lotsa rätt, säger Ha-
nan.

Just i Storfors har klimat- 
och energirådgivarna färre 
förfrågningar från privatper-
soner än i de andra kommu-
nerna i Östra Värmland.

- Det vore absolut roligt 
med fler samtal från Storfors-
bor. Inga frågor är för små för 
att vi ska försöka hjälpa till, 
säger Olof. EVA WIKLUND

Taverna

Stationsgatan 74, Storfors
 Tel 0550-62243

Restaurang, pizzeria, 
steakhouse, pub & café

Hanan och Olof ger råd om energi

Hanan Othman och Olof Edén är klimat- och energirådgivare i Kristinehamn, Storfors och Filipstad.
FOTO: Eva Wiklund

Information: 
Olof Edén 0550-65151
Hanan Othman 0550-651 74
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    Biblioteket Öppettider: 
Måndag kl 11-18, 
tisdag-fredag kl 11-16.

Adress:  Kulturhuset, 
Centrumplan 1, en tr upp
Telefon: 0550-651 94. 

Ormen i Essex 
av Sarah Perry
Boken handlar om Cora 
Seaborne, nybliven änka 
från ett olyckligt äktenskap. 
Efter makens bortgång 
reser Cora, tillsammans 
med sin son och sällskaps-
dam Martha, till Colchester 
i Essex.  De hamnar i den lilla byn Aldwinter, 
där hon lär känna William Ransome, 
stadens präst. I Aldwinter sätter ryktet om 
ett sjöodjur skräck hos byns invånare. Cora, 

som har ett intresse för urtidsdjur 
och fossiler, bestämmer sig för 
att hitta och klassificera odjuret. 
Cora och Will försöker tillsammans 
hitta svar, Will med önskan om 
att förskona sin församling från 

vidskepelserna och Cora med förhoppning 
om att det skulle kunna vara en oupptäckt 
art. De två fattar snart tycke för varandra, 
men Will är redan gift med den ljuva och 
lungsjuka Stella. I den här berättelsen ryms 
fler av livets stora gåtor, sjukdom, död, 
besvarad och obesvarad kärlek, liv, vänskap 
och familjeproblem. Mitt i detta lyckas 
Sarah Perry levandegöra det viktorianska 
England. Dimmiga hedar och ett dolt hot 
skapar en känsla av gotisk fiktion.

Läxhjälp hos oss
Varje onsdag klockan 14.00 har vi läxhjälp 
på biblioteket. Läxhjälpen vänder sig till 
dig som håller på att lära dig svenska.

Avvikande öppettider
Onsdag 9 maj 11-14
Kristi himmelfärdsdag 10 maj Stängt
Fredag 11 maj Stängt
Nationaldagen 6 juni Stängt
Torsdag 21 juni 11-14
Midsommarafton 22 juni Stängt

Falafelflickorna 
av Christina Wahldén 
Det här är en härlig 
bok om svårigheter 
som kan finnas i 
olika familjer. Vi 
befinner oss i en av 
de 23 förorter som 
polisen har beskrivit 
som ”särskilt utsatta”. I centrum står 
flickan Hawa, som snart ska börja 
högstadiet. Hon har en problematisk 
hemsituation men lever för sin stora 
dröm: att en dag komma 
in på polishögskolan. Hon 
startar en liten detektivbyrå 
och får snabbt två svåra fall 
att lösa: klasskompisen som 
ska giftas bort mot sin vilja 
och flickorna som är kära i varandra 
men hotas till livet av den ena 
flickans pappa. Falafelflickorna är 
skriven som en feel-good-berättelse 
med både värme och humor, men 
kan även läsas som en guide över 
några av barns mest grundläggande 
rättigheter. Ytterst handlar 
Falafelflickorna om barnets rätt att 
själv få bestämma över sitt liv.

Låna ljudbok & e-bok
Från Bibliotek 
Värmland kan 
du ladda ner 
ljudböcker och 
e-böcker enkelt 
och smidigt. 
Med hjälp av en 
app kan du också läsa och lyssna offline. 
Du behöver ditt lånekort och en pinkod. 
Om du saknar det är du välkommen in till 
oss så hjälper vi dig. Ta med legitimation!

BOK-
TIPS!

Så användes dina pengar under 2017
Nu kan kommunens ekonomer kon-
statera att även 2017 slutade med 
ett positivt resultat.

- Verksamheterna har varit oer-
hört medvetna om att ge bästa möj-
liga service till invånare och kunder 
till lägsta möjliga kostnad, säger 
ekonomichef Ingela Bergare.

Plusresultatet för 2017 blir 1 256 000 
kronor trots att det under hösten såg ut att 
gå mot ett minusresultat.

Alla verksamheter har arbetat hårt för 
att hjälpas åt mot en ekonomi i balans. 
Det som sticker i väg kostnadsmässigt är 
Individ och familjeomsorgen, IFO, medan 
behovet av äldreomsorg även 2017 varit 
lägre än förväntat. Från de statliga medel 
kommunen fått har man avsatt två miljo-
ner kronor för framtida kostnader för att 
få våra nyanlända inkluderade i vårt sam-
hälle på ett bra sätt.

Ingela Bergare ser positivt på framtiden, 
där den stora utmaningen är de många 
äldre i Storfors.

- Vi har en större grupp 65-79-åringar 
än genomsnittet i Värmland. Just idag har 

vi ett oväntat lågt behov av äldreom-
sorg, och vi tror att satsningarna på 
god folkhälsa för de äldre burit frukt, 
säger Ingela Bergare, som menar att 

utmaningen är att fortsätta att jobba för 
att de äldre ska vara pigga längre. Detta 
genom social gemenskap och olika akti-
viteter. EVA WIKLUND

Övrigt (politik, arbetsmarknad, 
näringsliv, turism mm) 4,8%

Äldreomsorg 26,8%

Grundskola 23,4%

Social omsorg/ LSS 17,5%

Förskola 9,1%

Gymnasieskola/ Vuxenutb 9,1%

Räddningstjänst  & Kollektivtrafik 2,9%

Gator,parker, VA 2,5%

Kultur & Fritid 3,9%
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Kulturhuset i Storfors Centrumplan 1
Storfors centrum
Kulturchef:
Olle Rodéhn
0550-651 20

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

Gitarr/Bas och gruppspel 
Andreas Ohlsson 073-393 03 83
onsdagar och torsdagar i Kulan.
Piano, fiol & blockflöjt
Eva Lundell tel 070-593 07 69,
onsdagar och torsdagar på 
biblioteksvåningen.
Trummor
Robert Drewstad tel 076-239 17 40, 
tisdagar i Kulan.
Saxofon, klarinett & tvärflöjt
Christoph Hansen tel 076-130 14 08, 
onsdagar i Kulan.

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 till respektive ledare.  Grupperna 
följer skolterminernas tider och har 
sommaruppehåll efter vecka 21.

Lär dig ett instrument!

Fullt hus när Loranga, Mazarin  & Dartanjang besökte Kulturhuset

Zumba
Måndagar
18.00 Zumba Kids 6-12 år
19.30 Zumba Fitness 13 år och uppåt
Ledare: Desirée Lavén, 073-363 87 30
Torsdagar
17.00 Zumba Kids jr  0-4 år
18.00 Zumba Kids 6-12 år
Ledare: Desirée Lavén, 073-363 87 30
19.30 Zumba Fitness 13 år och uppåt
Ledare: Hanna Stange, 070-694 03 32

Tisdagar 
Låg/mellanstadiet: 17.30-18.30
Högstadiet: 18.30-19.30
Info: Malin Rodéhn 
tel 073-365 80 46

Dans

OBS! Aktiviteterna (ett pass/v) inom 
Kulturverkstaden (instrument, dans, 
zumba för ungdomar) kostar 200 kr 
per termin. Zumban kostar 400 kr för 
alla över 20 år. 

Deadpool 2  (premiär)  
18 maj kl 18.00
Biljett: 100 kr

SOLO: A Starwars 
Story (premiär)
23 maj kl 18.00
Biljett: 100 kr

I feel pretty (premiär)
25 maj kl 18.00
Biljett: 100 kr
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Öppet i Kulan 
tisdag och torsdag 
kl 16-20 för er 
som vill prova att 
spela gitarr, bas, 
trummor eller bara 
vill snacka musik.
På onsdagar 
erbjuds kurs 
i ”gitarr för 
nybörjare” kl 16.00 och 18.00.
Undervisningen sker i grupp - kom med 
du också!
Information: Oscar Johansson, 
tel 070-360 39 44.

Zumbaavslutning  
onsdag den 30 maj
Deltagarna i årets zumbagrupper bjuder 
på fartfylld avslutningsföreställning i 
Kulturhset.
Tid: Onsdag 30 maj kl 18.00
Plats: Kulturhuset

Nationaldagen firas i Ravinen & i Kulturhuset onsdag den 6 juni

Tack vare bidrag från Kulturrådet och Region Värmland kunde biblioteket bjuda på teater under 
påsklovet. Och det var en fullsatt salong som lockades till skratt.

Musik i Kulan

Konsert & dansuppvisning 
tisdag den 8 maj 
Kulturverkstadens musikanter samt 
barn- och jazzdansgrupper bjuder på 
härlig avslutningsshow inför sommaren.
Tid: Tisdag 8 maj kl 18.00.
Plats: Biografen, Kulturhuset. Fri entré.

Årets familjedag i Ravinen hålls den 6 juni 
klockan 13.00 - 16.00. Det blir bland annat 
allsång, klättervägg, hoppborg, krisinformation, 
medborgarceremoni, matförsäljning och 
mycket annat. Detaljerat program kommer 
att finnas på kommunens hemsida. Samtidigt 
är det öppet i Kulturhuset där fotokonstnär 
Alena Landelius håller vernissage för 
sommarutställningen. Utställningen ska pågå 
mellan 6 juni och 31 augusti. Kulturcaféet är 
öppet. Ravinen är en stor öppen park som 
ligger centralt i Storfors mellan Kulturhuset och 
Hälsans Hus.

Kulturcaféet 
har öppet
Måndag
tisdag     
Onsdag   
Torsdag
Fredag    

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

Välkommen in för 
fika eller bara för att 
”hänga”. Vi har fritt 
wifi samt tidningar 
och spel att låna.
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Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550 – 622 22

Dags för nya 
sommardäck?
Med däck från Goodyear, Michelin, 
Continental och Nokian hjälper vi  
dig hitta dem som passar din bil.

Storfors_trottoarpratare_180x263_50%_151201.indd   1 2015-12-01   15:48
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MAJ
7 måndag Fika med kommunalrådet i Kulturhuset kl 16-17.30.
8 tisdag Kulturverkstadens musikanter och dansgrupper bjuder 
på show i biografen kl 18.
9 onsdag Storforsträffen i Storfors församlingshem kl 14.
10 torsdag Gökotta på Röhöjden kl 7, samling vid Rådetorp, 
medtag fika. Info: Kerstin Ståhl tel 0730-89 03 05.
10 torsdag Gökotta vid hembygdsgården Börje kl. 7. Medtag 
fika. Info: Skogings tel 070-304 19 24. 
10 torsdag Gökotta i Lungsund, hembygdsgården Berget kl 9.
10 torsdag Folknykterhetens Dag, bilkortege från ICA Nära kl 
9.30. Gudstjänst, apell & kyrkkaffe i Bjurtjärns kyrka fr kl 11.
11 fredag Storfors BTK i SM-semifinal, Sporthallen kl 18.30.
12 lördag Reservdag för ev SM-semifinal i Sporthallen kl 11.
13 söndag Storfors FF spelar hemma på Rönningens IP 
kl 16 mot Skattkärrs IFU.
18 fredag Bio: Deadpool 2 kl 18 i Kulturhuset.
19 lördag Storfors FF spelar hemma på Rönningens IP kl 15 
mot Strömtorps IKB.
20 söndag Tipspromenad i Kungsskogen, Bygdegården 
Baracken kl 14.
23 onsdag Bio: SOLO, A Starwars Story kl 18.
23 onsdag Storforsträffen i Storfors församlingshem med 
sopplunch och musik kl 12.
24 torsdag Anhörigträff i Seniorernas hus kl 13.
25 fredag Bio: I feel pretty kl 18 i Kulturhuset.
26 lördag Golfens Dag, kl 11-15 på Lundsbergs Golfbana. 
Massor av roliga tävlingar och prova-på-aktiviteter med fri entré. 
26 lördag Nostalgikväll i Seniorernas Hus kl 17.30. Medtag 
egen mat och dryck. Grillar finns. Anmälan 076-107 07 77.
28 måndag Föreläsning av Lars Wilderäng om krisberedskap 
och ”prepping”. Kulturhuset kl 18.
29 tisdag Barnaktivitet på hembygdsgården Börjes kl 16.30 
i samarbete med kyrkans barngrupper.
30 onsdag Zumbagrupperna håller en föreställning kl 18 
i Kulturhuset.
31 torsdag Storfors FF spelar hemma på Rönningens IP 
kl 19 mot Immetorp BK 2.

Juni
3 söndag Vandring till Lårhöjdsstugan med Gudstjänst. Samling 
vid Badsta Camping kl 9.
4 måndag Fika med kommunalrådet kl 16-17.30
6 onsdag Bjurtjärnsloppet. Start kl 11 vid Kväggeshyttans 
bygdegård. Tre klasser.
6 onsdag Familjedag i Ravinen i Storfors kl 13-16. Aktiviteter för 
alla åldrar, servering, krisberedskapsinformation, välkomnande 
av dem som blivit Svenska medborgare under 2017.
6 onsdag Vernissage Fotokonstnär Alena Landelius i 
Kulturhuset kl 13-16. Kulturcaféet är öppet.
6 onsdag Nationaldagsfirande på hembygsdgården Börjes 
kl 16. Musik av Yvonne och Stefan. Tal Urban Lavén. Servering.
9 lördag Teaterkul på hembygdsgården Börjes i Bjurtjärn kl 11-
15. Föreställningar, lekar, allsång. servering. Fri entré.
10 söndag Kvarnens dag i Sindret kl 15. Ägarna visar kvarnen, 
som idag inte är i bruk, samt sågen som är i full gång. En dag 
då gamla härliga minnen väcks till liv. Ta med fika. 
16 lördag Familjegrillkväll i Kungsskogen, bygdegården 
Baracken kl 18.
16 lördag Storfors FF spelar hemma på Rönningens IP kl 15 
mot Alkvetterns IK.

AKTIVITETER VARJE VECKA
Måndagar:  
Boule med SPF i Ravinen kl 09.30. Info: 0550-615 126.
Tisdagar (tom 29 maj)
Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14- 16. 
Tisdagar (tom juni)
Handarbetscafé i Seniorernas Hus kl 17 -20.
Trevlig samvaro och kaffe. OBS! för ALLA ÅLDRAR. 
Onsdagar: 
Boule med PRO i Ravinen kl 09.30. Info: 073-15935 36.
Torsdagar:  
Inomhusboule i Kulturhuset kl 15. Info: 070-155 85 51.

Öppet Hus 
På Lundsbergs golfbana

26 maj kl 11-15

Prova golf på tre-håls kortbana, fria bollar 
på drivingrangen, spela några hål tillsam-
mans med medlem, puttningsutmaning, 

tävlingar, lotterier, servering, 
låna golfklubbor. Och mycket mera!

26
maj

Följ oss gärna på 
Facebook under 
Storfors Spån & 
Foder

Funderat på att starta eget?
Ligger du i startgroparna?

STORFORS

Du kan få kostnadsfri hjälp och rådgiv-
ning 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.

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
Tel: 070-549 03 04 Louise Bergström 
Mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

Egen tillverkning av handgjorda 
chokladpraliner och annat 
chokladgodis i olika smaker. 
Köp till dig själv eller ge bort 
i present. Styckvis eller i fin 
presentask. Avhämtning enligt 
överenskommelse. 
Vi finns norr om Nässundets station, 
med avfart från riksväg 26.

Välkommen
till oss!
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Från Gotland till Storfors med fotokonst
Nu har fotokonstnären 
Alena Landelius slagit 
ner bopålarna i Storfors 
tillsammans med maken 
Stig.
- Stig har barn och 
barnbarn i Karlstad, 
och därför blev Storfors 
perfekt. Härifrån är det 
nära till det mesta, säger 
Alena, som nu är på jakt 
efter konstfulla miljöer i 
trakten.

Det var för över 13 år sedan 
som Alena träffade kärleken 
Stig och flyttade från Stock-
holm till Gotland.

- Jag hade varit sommar-
gotlänning i flera år, men det 
blev något helt annat att bo på 
ön permanent, säger Alena, 
som efter ett antal år lyckades 
skapa sig ett namn som foto-
graf och fotokonstnär.

Fritiden ägnade både hon 
och maken åt att renovera ”ett 
ruckel” till ett vackert hus 
med bra marknadsvärde.

- Vi är händiga personer 
båda två, men det var mycket 
jobb, säger Alena.

Planen - att sälja huset 
med rejäl vinst och flytta till 
Värmland - gick i lås. Att just 
Storfors blev nya hemorten 
var mest en slump.

- Vi föll för huset helt en-
kelt. Vi var på jakt efter något 
med bergvärme som vi inte 
behöver renovera. Dessutom 
är det väldigt vackert här, sä-
ger hon.

Maken, som jobbat som 
anläggningsarbetare söker nu 

jobb i trakten, medan Alena 
”som alltid” jobbat med oli-
ka kreativa projekt fortsätter 
med det. Hon har bland annat 
jobbat med keramik, kalligra-
fi och akrylmålning, men på 
senare år har hon enbart ägnat 
sig åt fotografering.

- Det gäller att fånga käns-
lan i en bild, men sedan job-
bar jag väldigt mycket med 
fotomontage och fotokonst. 
Jag är otroligt petig med de-
taljerna, säger Alena, som 
haft flera utställningar på 
Gotland.

Hon betonar att alla detaljer 
i bilderna är egna produkter.

- Lägger jag in en hare så är 
det jag som fotograferat den, 
säger hon.

Förutom den egna konsten 
tar hon på sig olika uppdrag. 
Det kan exempelvis handla 
om porträttfoton av annor-
lunda slag.

- Jag brukar ta porträtt till 
folk som fyller 50. Då får 
man klä ut sig och så försöker 
jag att hitta det unika och lite 
lekfulla, säger hon.

I Storfors har hon varit på 
jakt efter vackra miljöer på 
många ställen.

- En gång åkte jag på små 
vägar till Hättsjön mitt i nat-
ten för att försöka fånga norr-
skenet. Jag fick pulsa i djup 
snö, men när jag stötte på 
björnspår gav jag upp, skrat-
tar hon.

Om den nya hemorten har 
hon inte så mycket att säga 
ännu.

- Det är vackert, lugnt och 
folk hälsar vänligt även om de 
inte känner oss. Det finns en 

positiv känsla så jag hoppas 
att det ska komma att kännas 
som hemma, säger hon.

EVA WIKLUND

VERNISSAGE den 6 juni
Den som vill se Alenas fotokonst 
kan bege sig till Storfors 
Kulturhus den 6 juni kl 13-16. 
Då finns Alena själv på plats 
för vernissage. Utställningen 
kommer att pågå under hela 
sommaren. Se också Alenas 
bilder på www.alena.nu

Alena och Stig Landelius 
hittade ett hus de trivs med i 
Storfors.

Alena jobbar en hel del med sagobetonade motiv. Här en bild på 
henne själv som fått nytt huvud och nya fötter i photoshop.

FOTO: Eva Wiklund

Smoke.  FOTO: Alena Landelius

Russ.  FOTO: Alena Landelius Isdrottningen.  FOTO: Alena Landelius Månskensmöte.  FOTO: Alena Landelius
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Bjurtjärnsloppet igen - 6 juni

Många ville fira friskvårdens 50 år
När hälsokonsulent Pia 
Aspvik slog upp dörrarna 
för att fira Friskvården i 
Värmlands 50 år, drop-
pade besökarna in.
- Jag har löptränat i 
många år, men nu kan 
jag inte det längre, säger 
Karl-Johan Persson som 
söker nya aktiviteter.

Några av besökarna be-
rättar att de fått ett helt nytt 
socialt liv tack vare gymträ-
ningen för seniorer och andra 
vill prata om konditionstest 
och hälsosamtal.

Pia Aspvik berättar att 
Friskvården i Värmland är 
en ideell förening som får bi-
drag till folkhälsoverksamhe-
ten från både kommuner och 
landsting i länet.

- Vi jobbar med motivation 
och pratar alltid om hur stora 
förändringar man orkar med. 
Det viktiga är ju att det är po-
sitiva och bestående föränd-
ringar, säger hon. EVA WIKLUND

För andra gången i his-
torien genomförs Bjur-
tjärnsloppet på national-
dagen.

- Vi fick ett fantastiskt 
gensvar förra gången, 
nu tar vi ett första steg 
mot en tradition, säger 
Carolina Andersson.

Förra året genomfördes 
tävlingen i strålande sol och 
lockade både 75 löpare och 
stor publik. Loppets arrangör, 
Bjurtjärns byalag, står även 
för kringarrangemang som 
servering efter loppet.

I år arrangeras loppet ons-
dagen den 6 juni med start 
klockan 11.00 vid Kvägges-
hyttans Bygdegård.

- Tävlingen är öppen för 
alla. Man kan springa fort, 
jogga eller till och med gå, 
säger Carolina.

EVA WIKLUND

FAKTA Bjurtjärnsloppet 6 juni 2018
Klasser
1. Damer 
2.  Herrar 
3.  Flickor -14 år 
Födda 2004 och senare
4. Pojkar -14 år 
Födda 2004 och senare
Priser till de tre första i varje 
klass samt fina utlottade 
priser bland alla deltagare.

Sträcka: 
5 km för samtliga klasser.
Start & mål: Bygdegården i 
Kväggeshyttan.
Information: 
Carolina Andersson 076-110 
41 64, Jens Andersson 070-
68 66 550
Arrangör:
Bjurtjärns Byalag

75 löpare kom till start förra året. I år är man redo för ännu fler.

Bror ”Brollan” Pettersson, Gunni Carlsson och Gerd Udatjen pas-
sade på att fira friskvårdens 50 år.

Besökarna fick skåla med Pia Aspviks gröna, nyttiga, shots.
FOTO:Eva Wiklund

Friskvårdspionjärer 
inom hemtjänsten
Just nu pågår ett pilotprojekt 
med en friskvårdssatsning 
för personalen inom hem-
tjänsten. Med hjälp av 
pengar som verksamheten 
får för handledning av 
elever satsar man på ett 
hälsosamt projekt. Starten 
var en inspirationsdag 
på Loka Brunn som bjöd 
på föreläsningar inom 
bemötande, värdegrund 
och motivation. All personal 
erbjuds ett hälsosamtal 
och konditionstest hos 
friskvårdskonsult Pia Aspvik. 
Tillsammans hittar man 
hälsosamma aktiviteter 
utifrån vad var och en 
önskar. Hälsoinspiratörer 
kommer att utses på varje 
arbetsplats och i slutet av 
maj väntar en friskvårdsdag 
i det fria. Utvärdering ska 
ske under 2019.

Ny tjänst som 
biträdande rektor
Tidigare fanns det en tjänst 
som biträdande rektor i 
skolans organisation, men 
den togs bort i samband 
med sparkrav. Idag är 
arbetsbelastningen hög för 
rektorn, som är samordnare 
för alla skolor i kommunen 
och deltar i chefsuppdrag.  
Kommunstyrelsen har 
därför beslutat att inrätta 
en ny tjänst som biträdande 
rektor och administratör. 
2018 inryms tjänsten inom 
befintlig budget och för 
2019 ska den inarbetas i 
budgeten.

Summercamp  
i Storfors
I sommar blir det 
sommarlovsaktiviteter som 
vanligt. Alla elever kommer 
att få program via skolan. 
Följande veckor är aktuella.
V 24 Summercamp, 
Storfors/ Kyrksten
V 25 Fotbollsskola
V 26 Summercamp, 
Storfors/ Kyrksten
V 27 Summercamp, 
Storfors/ Kyrksten
V 28 Summercamp, 
Storfors/ Kyrksten
V 33 Summercamp
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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

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

Storfors - Karlskoga 
Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 
13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.15

Storfors - Filipstad
Avgångstider (M-F): 05.30, 06.35, 07.35, 
08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35,  
18.35, 22.35
Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35
Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35
 
Filipstad  - Storfors
Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 06.25, 
07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05,  
17.05, 21.05
Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05
Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 
14.05, 16.10, 17.00, 19.00

Linje 400

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. 
Tabellen gäller mellan 10 december 2017 tills vidare, dock längst till och med 8 december 2018. 
För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se.

Tidtabellerna gäller från 10 dec 2017 tills vidare, dock längst till och med 8 dec 2018.

Res med oss
till och från 
Storfors

Linje 403

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Kristinehamns resecentrum är cirka 25 minuter, och mellan Storfors 
resecentrum och Filipstads bussterminal är cirka 30 minuter.

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


