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Tidningen skickas till samtliga hushåll i Storfors 
kommun och vissa hushåll i omgivande kommuner 
med en upplaga på 10500 exemplar. Tidningen är ett 
specialnummer av kommunens informationstidning I 
frêske lufta, som kommer ut sju gånger per år.
Omslagsfoto:  Birgitta Westholm har skrivit en bok om 
Bjurtjärn. Foto: Eva Wiklund 

The Tourist Office
The Tourist Office is located in the municipal building 
in Storfors, Djupadalsgatan 20. Open hours: Monday-
Thursday 9 AM until 12 AM and 1 PM until 4 PM, Friday 
9 AM until 12 AM and 1 PM until 3 PM. 
Open from 19/6 until 25/8. 
Call: 0046-550-651 50

Användbara telefonnummer
Phonenumbers you might need
Service i centrum

Turistinformation
Djupadalsg 20, tel 0550-651 50

Storfors kommun
Djupadalsg 20, tel 0550-651 00

Bank
Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12
0550-66 19 90

Apotek
Apotek Humlan, Hammarg. 3,
0550-605 37

Tandläkare
Folktandvården, Hammarg. 3
0550-657 30

Vårdcentral
Storfors vårdcentral, Hammarg. 3
0550-657 02

Kyrkor
l Storfors frikyrkoförsamling
 073-788 24 30 eller 0550-619 73
l Storfors församling, 0550-600 42

Frisörer
Hårcentrum, Djupadalsg 11 
Tel 0550-600 10

Karros hemmaklipp 073-426 50 51

Gym
Gymfabriken, östra industriområdet 4
Info: 070-467 32 32

Bilverkstäder
Piscators Bil AB, Industrigatan 3, 
0550-622 83

Mekonomen bilverkstad, Industrig 8, 
0550-622 22

Livsmedel
ICA
Tallbacksgatan 10, 0550-600 90

COOP
Djupadalsg 12, 010-4109600

A2Z Livsmedel, Djupadalsgatan 9
004672-302 82 22 

Systembolaget, 
Djupadalsgatan 12, 0550-603 24

Blomsteraffär
Helianthus Blomsterhandel,
Baggetopsv.2, 
0550-606 15

Övriga butiker
J&M Fönster & Bygg, Djupadalsg 9
0739-260 543

Elon,Västra Skyttegatan 16
0550-615 45

Sivs handarbetshörna, Djupadalsg 17
0550-622 24

Snickargården möbler & kök
0550-612 40, Forsbrog. 2

Cafe & restaurang - se sidan 19

Service in the center

Touristinformation
Djupadalsg 20, phone 0046550-651 50

Storfors municipality
Djupadalsg 20, phone 0046550-651 00

Bank
Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12
0046550-66 19 90

Pharmacy
Apotek Humlan, Hammarg. 3,
0046550-605 37

Dentist
Folktandvården, Hammarg. 3
0046550-657 30

Health Center
Storfors vårdcentral, Hammarg. 3
0046550-657 02

Churches
l Storfors frikyrkoförsamling
004673-788 24 30 or 0046550-619 73
l Storfors församling 0046550-600 42

Hairdressing
Hårcentrum, Djupadalsg 11
0046550-600 10

Karros hemmaklipp 004673-426 50 51

Gym
Gymfabriken, östra industriområdet 4
Info: 004670-467 32 32

Auto repair
Piscators Bil AB, Industrigatan 3, 
0046550-622 83

Mekonomen bilverkstad, Industrig 8, 
0045550-622 22

Food
ICA 
Tallbacksgatan 10, 0046550-600 90

COOP
Djupadalsg 12, 004610-4109600

A2Z Livsmedel, Djupadalsgatan 9
004672-302 82 22

Liquor store
Djupadalsgatan 12, 
phone 0046550-603 24

Flower shop
Helianthus Blomsterhandel, Baggetopsv.2, 
0046550-606 15

Other shops
J&M Fönster & Bygg, Djupadalsg 9
0046739-260 543

Elon, Västra Skyttegatan 16
0046550-615 45

Sivs handarbetshörna, Djupadalsg 17
0046550-622 24

Snickargården möbler & kök
0046550-612 40, Forsbrog. 2

Cafe & Restaurant - see page 19

Följ oss på facebook! Och läs vår tidning 
på webben - sju gånger per år. Alltid med 
senaste nytt från Storfors.

Innehåll

Turistbyrån finns i kommunhuset på 
Djupadalsgatan 20 och har öppet 19 juni 
- 25 augusti. Öppet: Månd-torsd kl 9-12 
samt 13-16, fredag kl 9-12 samt 13-15. 
Tel 0550-651 50.

Turistbyrån
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Sommarcafé om SM-guldet
Måndag den 30 juli be-
rättar ”pingispapporna” 
om den lilla klubbens 
väg till SM-guld 2018.

- Det har tagit tio år, 
men det var det värt, 
säger tränaren Tomas 
Bergquist.

Hela framgångssagan star-
tade 2008. Då förberedde 
sig en liten klubb för ett stort 
steg. 17-åriga Anna Bergquist 
och 16-åriga Josefin Hulth 
var på väg upp från Division 
1 till Elitserien, som Pingisli-
gan hette då. 

Tidningarna skrev, radion 
gjorde reportage, hela bygden 
samlade in pengar, Sportspe-
geln kom på besök och sagan 
om de båda tränarpapporna 
som coachade döttrarna ända 
upp på högsta svensk nivå 
spreds över Sverige. 

- Det började som ett sätt 
för oss att umgås på pappa-
dotter-vis, sedan blev det två 
timmars träningspass flera 
gånger i veckan, berättar An-

ders Hulth, pappa till Josefin.
Laget förstärktes och under 

åren som gått har både Anna 
och Josefin fått barn och läm-
nat plats för nya spelare.

- Spelarna har alltid bott 
hemma hos oss och blivit 
som våra extradöttrar, säger 
Anders Hulth.

Resan har gått stadigt 
uppåt. För varje år har bågen 
spänts lite hårdare. Efter två 
SM-silver var det så Storfors 
tur att ta hem guldet mot stor-
klubben Eslöv.

- Det går inte att beskriva 
känslan. Det är så stort, säger 
Tomas Bergquist, som nu har 
bråda tider med nästa säsongs 
laguppställning.

SM-guldet storfirades i 
Storfors med flaggorna i topp, 
röda mattan utrullad, guld-
glitter, bubbel och folkfest 
utanför Kulturhuset. Jubel, 
sånger och applåder välkom-
nade laget som rullade in till 
röda mattan i en gul Cadillac 
Eldorado från 1976.

Hannah Hicks fick frågan 
vad hon kommer att bära med 
sig från tiden i Storfors:

- Det är all support vi fått 
och att vi varit som en stor fa-
milj. Den här dagen kommer 
jag aldrig att glömma, det 
känns mäktigt att så många 
har kommit för att fira oss.

Lina Misikonyte tackade 
också Storforsborna för allt 
stöd under året.

- Ni fanns där när det gick 

bra, men också när vi hade 
det tuffare, sade hon.

EVA WIKLUND

Sommarcafé 30 juli 
Tid & plats: Slusscaféet i Bjur-
bäcken måndag 30 juli kl 18.00. 
Tomas Bergquist och Anders 
Hulth om guldresan. Fri entré. 

Storfors Table Ten-
nis Club tells about 
the way to SM-gold. 

Slusscaféet in Bjurbäcken 30 
July at 18.00. Free admission.

”Pingispapporna” Tomas Bergquist och Anders Hulth har mycket 
att berätta om den tio år långa resan mot SM-guldet.  FOTO: Lars Larsson

När guldlaget återvände från Eslöv till Storfors blev det folkfest utanför Kulturhuset där över 300 personer hade slutit upp. Bubbel, glit-
ter, tal, vinnarmusik, autografskrivande och massor av glada tillrop.  FOTO: Mikael Lindblom/NWT
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    Med 
  husbil
och båt

till Bjurbäckens
slussar

Slussarna i Bjurbäcken
l Grävdes för hand på 1800-talet.
l Här firas Jul i juli den 27 juli hela 
dagen med Värmlandstomten.
l Slussning kl 13 varje dag i juli, samt 
övriga tider efter beställning i juni, juli 
och augusti.
l Ställplats för husbil, gästbrygga
l Hyr cykel, kanot eller båt för tur på 
kanalen
l Start för flera vandringsleder

- När jag tog över Slusscaféet för 
åtta år sedan så gillade jag inte 
ens att baka, men jag har alltid 
tyckt om utmaningar. Med mor-
mors receptbok gick det vägen!

Det säger Lotta Llloyd Gregard 
och gör en gest mot kanalen som 
grävdes på 1800-talet och de 
gröna omgivningarna.

Förra året hade Slusscaféet i Bjur-
bäcken drygt 15 000 besökare, och vå-
ren 2018 har caféet fått en rivstart redan 
innan säsongsöppningen.

- Jag har haft en del del bussturer och 
även beställningar på smörgåstårtor och 
annat, berättar Lotta, som växte upp på 
västkusten, men har sina rötter i Asphyt-
tan.

Några kilometer från slussarna sprang 
hon barfota som barn - och det gjorde 
också hennes mamma och mormor som 
barn.

- När jag flyttade tillbaka hit kändes 
det bara helt rätt, säger hon

Det var i mitten av 1800-talet som 
slussarna vid Bjurbäcken öppnade och 
65 kilometer vattenled blev tillgänglig 
för trafik. Då handlade det om transport 
av järn, men idag är Bjurbäcken ett om-
tyckt besöksmål.

 Här finns möjlighet att hyra cyklar, 
kanoter eller roddbåt. Man kan också 
strosa i den vackra naturen och grilla vid 
vindskyddet nedanför slussarna.

Flera vandringsleder utgår härifrån, 
bland annat den lättvandrade prome-
nadstigen på kanalbanken och Rövarle-
den som går till Hornkullens silvergru-
vor. Dit kan man få skjuts för att sedan 
vandra tillbaka till slussarna i sin egen 
takt. Under juli 2018 öppnar också för-

sta delen av Järnsjöleden som kommer 
att löpa över den unika Lungälvsmossen 
ner till Lungsund och sedan vidare mot 
Nässundet.

I Bjurbäcken finns sex ställplatser för 
husbilar och en liten gästhamn.

I caféet erbjuder Lotta lättare luncher 
och de omtyckta räkmackorna även i 
sommar. Några av förra sommarens suc-
céer frukostbuffé med melodikryss och 
Värmlandstomten som dök upp mitt i 
sommaren, återkommer.

Under vårens helger har gästerna drop-
pat in i stridare ström än tidigare, och 
många husbilar har redan hittat ställplat-
serna. Lotta tror att säsongen kommer att 
bli intensiv.

- Folk älskar lugnet och den vackra 
naturen här och det känns väldigt roligt 
att få visa området för ännu fler. I år har 
vi märkt att många nya gäster dykt upp, 
säger Lotta, som också satsar på gluten-
fritt, laktosfritt och sockerfritt fikabröd. 

 Och den som gillar bakverken kan se 
fram emot Lottas debut som författare.

- På sikt funderar jag på att skriva en 
bok om caféet och hela området. Då 
kommer det naturligtvis att slinka med 
ett och annat recept, lovar hon.

Sommaren 2018 kommer hon att ha 
två heltidsanställda vid sina sida och 
flera andra som är anställda på timbasis.

- Vi är väldigt måna om att försöka 
hålla en god servicenivå. Samtidigt 
måste det finnas tid för att hinna svara på 
gästernas frågor om området och berätta 
om slussarna, säger Lotta.

För den som är mycket intresserad av 
området kan en guidad tur på bruksom-
rådet i närheten kanske locka. 

Tomas Rundh från Bjurbäckens Bya-
lag guidar gästerna på vandring mel-
lan de gamla byggnaderna och berättar 
många anekdoter. Turen bokas i förväg.

EVA WIKLUND

Midsommarfirandet i Bjurbäcken inleds med att barnen får åka traktor med vagn för att 
plocka blommor. Sedan blir det traditionsenlig dans kring stången.  FOTO: Kristina Elmström
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Locks at Bjurbäcken
The Filipstads Bergslags Canal with the Bjurbäcken 
and Asphyttan locks, is one of the best-preserved transport routes for 
ore, pig iron, wrought iron and passengers in the mid-Sweden mining 
region.
The facilities were built in 1854–57 and were part of a unique trans-
port route via lakes, canals and horse-drawn railways down to the port 
on Lake Vänern. Today the canal and its locks are a tourist attraction 
and cultural landmark. 
The locks at Bjurbäcken are located in a beautiful setting. 
You can see boats at the canal or try to pass through a lock in a bor-
rowed boat yourself every day in July at 13. Here are also boats and 
canoes for rent. A nice cafeteria is open every day 11 Am - 6 PM in 
the former lock-keeper cottage.  
You can book a guided tour of Bjurbäckens cultural area. Book at tel 
004670- 840 32 79 or 0046550-630 26.

Bjurbäckens slussar
Slusscaféet öppet varje dag kl 11 -18, juni-augusti. Tel 0550-630 26.
Slussning kl 9-16 efter kontakt med slussvakten på tel 073-957 39 75 
två timmar i förväg. Slussning kl 13 i juli - följ med i slussvakternas båt!
Guidning av kulturområdet med kvarn, smedja, tvättstuga, stenbro.
Bokas på telefon 070- 840 32 79 eller 0550-630 26.

Evenemang: 
Fred 22 juni midsommarfirande vid slusscaféet. Start kl 12, blomster-
plockning och traktortransport för barnen, musik, dans, servering mm.
Måndag 23 juli  Helikopterflygning vid Bjurbäckens slussar kl 14.
Onsdag 27 juli Lillejulafton med 150 dagar kvar till jul. Jultomten och 
julstämning på många sätt - kom och fira jul i juli.
Söndag 29 juli kl 14 spelar Bonny Lindkvist amerikansk countrymusik.
Söndag 5 aug Bjurbäckens dag kl 14 vid Bruksområdet, underhållning.
Söndag 4 nov kl 11, Hubertusjakt.

Tomas Rundh guidar vid Bjurbäcken.

Slussvaktarstugan som nu är café. I Bjurbäcken slussar man i tre steg. FOTO: Mats Öhman
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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, 09.05, 13.15, 
14.50, 15.15, 16.10, 18.15

Storfors - Filipstad
Avgångstider (M-F): 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, 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, 11.15, 14.05, 
16.10, 17.00, 19.00

Linje 400

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.

Sommartider!Gäller 11 juni - 12 augusti.

Här kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till 
och från Storfors. Tiderna gäller mellan 11 juni - 12 augusti 2018. 
För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats 
www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!
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Tystnad och rymd en ren lyx
I Storfors finns över 500 
kilometer strandlinje, 
Värmlands största ö och 
många vandringsleder.

- Vi älskar Sverige, 
tystnaden och naturen, 
säger tyska Clemens 
Kroschel, som semestrar 
i Sverige för 13:e som-
maren i rad.

Tillsammans med hustrun 
Birgit och dottern Katharina 
hyrde han förra sommaren 
en stuga vid sjön Alkvettern, 
vilket gav familjen mersmak.

- Vi åker till Värmland tre 
veckor i år också, säger Bir-
git, som redan laddat upp 
med kartor och utflyktstips. 
Kanske blir det en tur på nya 
Järnsjöleden som startar vid 
Bjurbäckens slussar och som 
passerar unika och naturskyd-
dade Lungälvmossen.

- I Köln, där vi bor, är det 
aldrig tyst. Förra året gick vi 
Rövarleden och vi kunde gå 

helt ensamma största delen 
av leden. För oss är det ren 
lyx, säger Birgit, som också 
vågade sig på att kika in i Rö-
varkulorna.

- Hela området var trolskt 
och imponerande, säger hon.

En av de högsta punkterna 
på Storfors olika vandringsle-
der är Bockafallshöjden. Det 
tar en stund att ta sig dit upp, 
men Clemens säger att utsik-
ten över hela Mögsjön var väl 
värd den höjda pulsen. 

- Det var en fantastisk och 
fridfull vandring. Vi är av-
undsjuka på att ni har så otro-

ligt mycket plats i Sverige, 
säger han.

Under juli månad 2018 blir 
första etappen av Järnsjöle-
den klar. Då blir det möjligt 
med en tre dygn lång cirkulär 
vandring där man passerar 
både Rövarkulorna, Bocka-
fallshöjden och Bjurbäckens 
slussar, där familjen Kroeshel 
passade på att rasta vid caféet. 

- Det är ett sådant där ställe 

där man kan hämta ny energi. 
Jag brukar tänka på Astrid 
Lindgren som sagt att man 
måste ha några stunder i livet 
att bara sitta och glo också. 
Det är det lätt att göra i vid 
slussarna, säger Birgit.

EVA WIKLUND

Familjen Kroschel njöt vid Bjurbäckens slussar.  FOTO: Eva Wiklund

Birgit Kroschel är förundrad över allt utrymme som ingen använder i Sverige.  FOTO: Clemens Kroschel

NÄSTA SIDA
Förslag på en tredagarstur.
NEXT PAGE
Three days trekking-tour

Familjen vågade sig på att 
krypa in i Rövarkulorna-
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STORFORS

Grön sträckning, 
klar under hösten 2018

Asphyttan 
Metta House

Bergsmansgårdens
Gästhus

Camping 
och bad i Lungsund 

Villa
Furuvik

Bad och camping
vid Badsta

Sönd 26 augusti invigs norra Järnsjöleden
Söndag 26 augusti firar vi Lokala naturvårdens dag genom att 
bjuda in till vandring/guidning på norra delen av Järnsjöleden. 
Vi bjuder på grillar korv med bröd & kaffe från klockan 13.00 
vid Bjurbäckens slussar. Start för guidad tur kl 14.00.

Statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt är 
medfinansiär för genom-
förandet av projektet
Järnsjöleden.
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Hiking in Storfors
In the area 
around Storfors 
there are 

several trails  for hiking 
through forests, over 
mountains and near water. 
You can walk between the 
silver mines and locks or 
between caves and steep 
river gorges. This map 
shows a suggestion on 
a circular three-day trip. 
Detailed english version is 
avaliable at the The Tourist 
Office. Recreational Maps of 
Storfors municipality vicinity 
in scale 1: 50 000 are also 
available at the tourist office 
for 20 SEK. 
Badsta Camping and 
Slusscaféet offers shuttle 
service to the hiking trails.  
Phone Badsta 0046-70- 
683 43 33 or Slusscaféet 
004672-238 43 00.

Tre dagar på tur tack 
vare nya Järnsjöleden

Dag 1
Start vid Asphyttan Metta House 
eller Bergsmansgården. Vandra 
till Bjurbäckens slussar, sedan till 
campingen i Lungsund. Leden går 
på nybyggda spångar över unika 
Lungälvsmossen och sedan nära 
sjön Storlungen. I Lungsund finns 
badplats och äventyrsgolf. 
Dagens slutmål kan också bli 
Villa Furuvik där du bor mitt 
i 11 000 kvadratmeter prunkande 
visningsträdgård vid Hållsjön.
Dagens etapp: 
Till Lungsund 14 km, relativt 
lättgånget utan branta stigningar. 
Till Furuvik 18 km.

Dag 2
Gå tillbaka till Lungsund från Villa 
Furuvik och vik sedan av mot 
Storfors längs en cykelled. 
Du går på små grusvägar, spångar 
över Masmästarmossen och 
genom centrala Storfors innan du 
följer Mögsjöns strandkant fram till 
Badsta Camping. 
Du kan också avsluta med en tur 
till Lårhöjdsstugan och Hättsjön. 
Vid Badsta Camping finns badplats 
och kantotuthyrning. 
Dagens etapp: 
Furuvik- Badsta Camping 13 km 
eller Lungsund- Badsta Camping 
9 km (relativt platt och lättgånget).

Dag 3
Vandra leden mot Jordkullen. 
Efter att du passerat riksväg 
26 bär det av uppför till 
Bockafallshöjden och efter 
ytterligare några kilometer når 
du ett vindskydd med utsikt 
över Ulverudstjärnen. Nedanför 
vindskyddet ligger Rövarkulorna. 
Från Bjurbäckens Bruksområde 
vandrar du längs kanalbanken 
samt den glest trafikerade vägen 
tillbaka till Asphyttan. 
Dagens etapp: 
17 km, tuff stigning mitt på 
leden, behagligt utför och platt 
under den senare delen.

Asphyttan Metta House 
www.asphyttanmettahouse.se
0703-75 16 27
Bergsmansgårdens gästhus 
www.bmgg.se, 0590-159 00

Badsta Camping 
www.badsta.se, 070-683 43 33

Hotell & camping i Lungsund 
www.storfors.se 
0550-651 50 

Sjöstugan i Furuvik. Spa och bastu i Asphyttan.

Första etappen av Järnsjöleden blir klar under juli och binder samman ledsystemet i Storfors. Här testar 
vana vandrarna Laila Leikola och dottern My Löytölä leden över Lungälvsmossen.  FOTO: Eva Wiklund

Day 1
Start at Asphytan. Walk to 
Bjurbäcken, then towards 
camping and beach in 
Lungsund. The trail runs 
on newly built footbridges 
over a unique bog and then 
near Lake Storlungen. The 
end of the tour can also be 
Furuvik, where you stay in 
the 11,000 square meter 
beautiful garden just by the 
edge of Lake Hållsjön.
Distance: To Lungsund 14 
km, relatively easy walk 
without steep climbs. To 
Furuvik 18 km.

Day 2
Walk back to Lungsund 
from Villa Furuvik and then 
head off to Storfors along 
a bike trail. Small gravel 
roads, crossing a nice bog 
and passing the center of 
Storfors before following the 
edge of lake Mögsjön until 
Badsta Camping. At Badsta 
Camping there is a beach 
and canoe rental.
Distance: Furuvik- Badsta 
Camping 13 km or 
Lungsund-Badsta Camping 
9 km. Relatively flat and 
easy-going.

Day 3
Walk towards Jordkullen. 
After passing highway 26, 
you do go uphill. The trail 
passes a viewpoint, resting 
place and rock caves. 
From Bjurbäcken you will 
walk along the canal bank 
and the tiny road back to 
Asphyttan.
Distance: 17 km, tough part 
in the middle of the trail, 
comfortable and flat during 
the latter part.
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Tack vare nya Järnsjöleden, vars första del kommer att vara klar 
i juli 2018, finns det chans att göra en rundtur med tre övernatt-
ningar mellan Asphyttan, Lungsund/Furuvik och Badsta Camping. 

Masmästarmossen.
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Välk� � n t� l 
Co�  S� r� rs 
ön� �  E	 a 
� d � r� � l!

HA EN SKÖN

      LÄSK       
  Coop.     Välj mellan olika sorter. 
1,5 liter. Jfr-pris   3:33/liter.
Pant tillkommer.          

      BAGUETTE       
  Bonjour.     400 g. Jfr-pris 25:-/kg.  

SOMMAR!SOMMAR!

10k�  5k�  

  Priserna gäller 20/6-22/6.  

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 telefon-
tiden för bokning. Ej till rådgivningen!

Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten tel 0590-188 35. 

Kuratorer
Joanna Nilsson tel 0550-657 09 
kl 08-08.30 onsd, torsd, fred.
Pegah Shams finns på plats på 
onsdagar och torsdagar för Projekt 
Nyckeln, tel 070-221 92 26.

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 

Barnmorska
Linda Martinsson 0550-657 04
Telefontid måndag och torsdag 
mellan kl 08.30-09.00.

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

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. 
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. 

Semestertider
Under sommaren,  vecka 25- 32, har 
vårdcentralen minskad bemanning 
av personal pga semester. Samma 
telefontider gäller till rådgivning 
och laboratorium.  Vi bokar endast 
akuta tider och har ingen planerad 
verksamhet för läkare.  

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 sjukvårds-
rådgivningen 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.
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Sommaren 2018 flyttar rid-
darlekplatsen in mellan de 
historiska byggnaderna på 
Bjurbäckens Bruksområde 
igen.

- Väldigt många hittade 
hit förra året, säger medel-
tidsentusiasten Ilona 
Gödel.

Varje år firas en medeltidsfes-
tival i tyska Bretten. Det forma-
de Walter och Ilona Gödel, som 
växte upp där. För fyra år sedan 
flyttade de till Storfors och tog 
medeltidskulturen med sig.

Byalaget i Bjurbäcken är 
mycket positiva till samarbe-
tet Även i sommar får därför 
smedjan, kvarnen och tvättstu-
gan med anor från 1600-talet 
sällskap av medeltida tält och 
vedeldade ugnar. För barnen 
har Walter byggt en bana med 
15 stationer där det gäller att 
klara en rad uppgifter för att 
slutligen få ett riddardiplom. 
Den som vill får gärna låna  
medeltidskläder för att smälta 
in i miljön. För de vuxna väntar 
rofyllda omgivningar och ny-

gräddad medeltids-
pizza. Helgen den 
12-13 augusti är det 
stor säsongsfinal med 
en medeltidshelg. Då 
bjuds på riddarspel, 
hantverk, musik och 
mycket annat.  EVA WIKLUND

Visit medieval  
weekends

At Bjurbäcken 
there 
is a medieval 

tavern with wood-fired food 
on Saturdays and Sundays. 
There is also a knight play-
ground with several 
stations. There children 
can enjoy themselves for a 
while. Open on weekends 
from 11 to 17 until 12th 
August. Entrance 30 SEK 
including knight 
soda and diploma.
Weekend 11-12 August: 
Festival with knight games, 
craft, music. 
Address: Bjurbäcken, 
culture area.
Info: 004670-941 19 55
Find the way: Turn west 
from road 26 in the 
northern roundabout of 
Storfors. Continue straight 
forward in about 9 kilome-
ters.

Riddarlek roar stora & små

Populärt att klappa kycklingar
De senaste somrarna har 
Camilla Degerstedt och To-
mas Rundh öppnat Postha-
garnas gård för besökare.

Många har strömmat till 
för att få klappa frigående 
hönor och kycklingar.

- Det har varit ett helt otroligt 
tryck. Ibland har vi haft kö in 
till gården, säger Camilla, som 
försöker att ha nykläckta kyck-
lingar varje tisdag.

- Barnen är fascinerade av hö-
norna och det går bra att klappa 
flera av dem, men det är ju något 
speciellt med att få hålla en näs-
tan nykläckt kyckling i handen, 
säger hon. 

Hönorna på gården är svarta, 
bruna, vita, grårandiga och har 
sällskap av två smäckra afri-
kanska pärlhöns. Här finns 
bland annat raserna Orping-
ton, Skånsk Blomme, Lohman, 
Bohusländska svarthöns och 
Brahma. På gårdsplanen strövar 

över 150 hönor och tuppar fritt. 
I hönshusen finns också rashöns 
tillsammans med ”sina” tuppar 
för att äggen garanterat ska bli 
renrasiga. 

- Jag skickar ägg över hela 
Sverige. Intresset för höns är 
otroligt stort, säger hon.

Posthagarnas Gård ligger 

en kilometer från Bjurbäckens 
slussar och man har öppet för 
allmänheten varje tisdag efter-
middag från 26 juni.  EVA WIKLUND

Öppet: Tisdagar 26/6 - 7/8 klockan 
12-16. Fri entré. Det finns även 
möjlighet att boka en annan tid - 
men man måste ringa i förväg.
Information: 070-341 82 58.

Pat and feed 
chickens

Open every 
Tuesday at 
12-16 during 

the period 26/6 -7/8. 
Watch and pat the free- 
walking hens and chickens, 
geranium exhibition, sale of 
cuttings and eggs. 
You can also book another 
time by phone.
Address: Bjurbäcken, 
Posthagarna
Information: 
004670-341 82 58.

Camilla Degerstedt brukar ha fullt upp under gårdens öppna tisdagsef-
termiddagar.  FOTO: Eva Wiklund

Barnen trivs med de 
enkla men roliga  
riddarstationerna.

Öppet: Alla helger kl 11-17 tom 
den 12 augusti. Entré: 30 kr/barn. 
Information: 070- 941 19 55.
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Sex mil vattenväg 
mellan 16 sjöar  
ger livskvalitet
Att Värmlands största ö ligger i Storfors kan tyckas en aning under-
ligt, men faktum är att största ön inte ligger i en enda stor sjö utan 
istället omges av ett pärlband av sjöar, småälvar och sund. Det har 
Statistiska centralbyrån slagit fast - och döpt ön till Storforsön. 
   Det säger en del om hur pass tätt det är mellan sjöarna i Storfor-
strakten. Sjösystemet har 16 sjöar, fyra små älvar, fem kanaler, sex 
slussar och är 65 kilometer långt.
   - Det är nästan obegripligt att vi har tillgång till allt detta, säger 
Lars Nilsson, som bor vid Daglösens strand.

är Lars växte upp tog familjen 
ofta båten till sommarstugan 
vid Daglösens strand, eller så 
var det cykel som gällde. Nå-
gon bil hade man inte. 

Nu har ett nybyggt hus och två småstu-
gor blivit en samlingspunkt för familjen 
på platsen där han själv tillbringade så 
många minnesvärda somrar. 

För Lars och hustrun Hanne är båtlivet 
en central del i både vardag och semes-
ter. Sommartid samlas barn och barnbarn 
i huset vid Bergslagskanalen och turerna 
blir många i den finska båten Bella 500.

- Alla älskar att vara på sjön och barn-
barnen gillar också att fiska, säger Hanne.

Förra sommaren fick hon förmånen att 
filéa en fem kilo stor gös.

Det var barnbarnet Oskar som hade 
fiskelycka när han gav sig ut på sjön till-
sammans med sin pappa och ett kastspö.

- Gissa om vi blev förvånade när de 
kom hem med fångsten. Fisken räckte till 
hela familjen nästa dag och var vidunder-
ligt god. Alla barn åt med god aptit, säger 
hon.

Att få bo vid Bergslagskanalen, som 
inte är någon kanal i egentlig mening, 
utan ett långt sjösystem, ser makarna som 
chans till livskvalitet.

 - Så fort det är fint väder försöker vi 
att ge oss ut. Vi älskar att vara på sjön 
och området är så stort att man upptäcker 
något nytt hela tiden, säger Hanne.

De tar ofta med vänner och bekanta ut 
på tur och när någon fyller år blir det en 
heldagsutflykt med slussning i Bjurbäck-
en och brygglunch.

- Det finns ju väldigt många fina bryg-
gor där man kan lägga till, säger Lars, 
och tar som exempel Lungsund, Näss-
undet och båtklubbens brygga på Storön. 

Ett stopp vid Bjurbäckens slussar hör till höjdpunkterna - speciellt för Oskar och Anton som gillar alla moment. FOTO:: Eva Wiklund

Det blir många fisketurer i skymningen. FOTO: privat

Hanne Nilsson lägger vant till vid slussen.

Och om badlusten infinner sig brukar famil-
jen stanna till vid badplatsen i Lungsund för 
ett dopp och en glass.

- Det är väldigt bra ordnat där med gäst-
brygga och fin sandstrand, säger Hanne.

Att slussa genom Asphyttans fem meter 

N



Värmland’s 
largest island

Ett stopp vid Bjurbäckens slussar hör till höjdpunkterna - speciellt för Oskar och Anton som gillar alla moment. FOTO:: Eva Wiklund

Hanne Nilsson lägger vant till vid slussen. Oskar fångade en gös på fem kilo.

höga sluss och sedan i Bjurbäck-
ens tre slusstrappor, brukar vara 
ett litet äventyr.

- Barnbarnen tycker att det är 
spännande förstås, och vi brukar 
hjälpas åt att hålla fast förtöj-

ningarna. Nu har de äldsta barn-
barnen börjar köra båten med lite 
assistans också, säger hon.

Turerna på de många sjöarna 
är både rogivande och avslapp-
nande. Efter en dag på sjön är 

tröttheten snarare skön än jobbig.
- Det känns att man varit ute 

och fått frisk luft. Det finns inget 
bättre, säger hon.  

 EVA WIKLUND

The fact that 
Värmland ’s 
largest island 

is located in Storfors 
may seem a little strange. 
But the truth is that 
the biggest island is 
not located in a single 
large lake but instead is 
surrounded by a string 
of lakes, small rivers 
and straits. This was 
determined by the Swedish 
Statistical Authority, 
which named the island 
Storforsön. 
This explains how close it 
is between the lakes in the 
Storfors region. Those who 
live here are not surprised 
that the municipality 
has over 500 kilometers 
of shoreline - becauseit is 
never far to the water, no 
matter where you are. 

The lake system is 65 
kilometers long and linked 
all the way from 
Karlskoga to Filipstad. The 
connecting canals between 
the lakes and locks were 
excavated in the 19th. 
century to enable easier 
transport of iron from the 
smelting works in the area. 
The locks at Bjurbäcken 
were opened in 1857. 
In this area you find 16 
lakes, six straits, four 
rivers, five canals, 
six locks and plenty of 
picnic areas and beaches. 
It suits console 
boats perfectly and there 
are many places where you 
can put your boat in the 
water. 

Rent a boat
At Badsta Camping in 
Storfors you can rent 
canoes and a small boat 
with motor. 
Info: 0046-70-683 43 33.

Hyr en båt
Badsta Camping hyr 
ut kanoter och en 
aluminiumbåt med motor. 
Info: 070-683 43 33.
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Allt som 
rör din bil

BOKA TID: 0550-622 22

Hos oss kan du köpa det mesta som rör din bil. Bl.a.  
Spolarvätska, glykol, oljor, torkarblad och mycket mer. 
Dessutom har vi en katalog med tusentals produkter 
och snabba leveranser

Alla bilar välkomna
Hos oss är alla bilar välkomna!

Garantier 
Nybilsgarantin gäller. Minst 
3 års garanti på reserv delar. 
1 års garanti på utfört arbete

Prisgaranti
Skulle du (mot förmodan) få ett 
lägre pris hos en auktoriserad
märkesbunden verkstad så får 
du dubbla mellanskillnaden 
tillbaka!

BOKA TID: 0550-622 22

Alla bilar välkomna
Hos oss är alla bilar välkomna!

Nybilsgarantin gäller. Minst 
3 års garanti på reserv delar. 
1 års garanti på utfört arbete

Prisgaranti
Skulle du (mot förmodan) få ett 
lägre pris hos en auktoriserad
märkesbunden verkstad så får 
du dubbla mellanskillnaden 

Storfors Bil och Kaross 
Industrigatan 8, Tel. 0550-622 22 
Öppettider Vardagar 07.00 – 16.00
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När Lundsbergs skola öpp-
nar portarna för guidad tur 
brukar intresset vara stort.

Flera hundra personer 
brukar passa på att få en 
inblick i livet på internat-
skolan som också kallats 
”Prinsarnas skola”.

Lundsbergs skola är en privat 
internatskola som grundades av 
grosshandlare William Olsson 
1896. 

Tio år senare överlämnade 
han skolan till före detta elever, 
och idag drivs skolan av en stif-
telse. 

Skolan brukar ibland kallas 
”prinsarnas skola” och här gick 
bland andra Prins Sigvard, Prins 

Bertil, Prins Gustaf Adolf och 
Prins Carl Philip. 

Under sommaren finns möj-
lighet att bli guidad genom skol-
salar, klassrum, bibliotek och 
elevhem där de flesta elever bor 

två och två i de små rummen.  

Guidade turer: 4/7, 11/7, 18/7 
samt 25/7 klockan 13.00. Samling 
vid entrén. Ingen förbokning. Fri 
entré. 
Information: tel 070-573 10 56.

Lundsbergs golfklubb vill vara 
en öppen klubb och under Gol-
fens Dag ville många testa.

- Vi har sett många nya ansik-
ten idag, säger tränaren Joakim 
Kristoffersson.

Och för den som kanske gått en 
kurs för länge sedan, men inte kom-
mit igång finns nu ett bra tillfälle 
varje tisdagskväll klockan 17.30 i 
sommar. Då har klubben öppet för 
kostnadsfri instruktion både för rena 
nybörjare och för den som vill kom-
ma igång att spela.

- Klubbens medlemmar finns på 
plats och hjälper till med instruktion 
och olika övningar. Det finns klub-
bor att låna och man ska också kunna 
hitta någon att gå en runda med, säger 
Joakim.

Torsdagar är det klubbkväll och det 
blir även juniorträning i sommar.

Lundsbergs golfbana har nio 
hål och det är sällan kö för att få 
gå ut och spela. Den som är med-
lem i en Värmlandsklubb spelar 
till reducerad greenfee. Det finns 
också ett enkelt café där man kan 
ta en kopp kaffe med tillbehör och 
slå sig ner med utsikt över sjön Mat-
lången. EVA WILKUND

Hornkullens gruvor
Bara en och en halv mil norr 
om Storfors tätort ligger 
Hornkullens silvergruvor. 
Hit kan man vandra från 
Bjurbäcken, eller så tar man 
bilen ända fram. Guidade 
turer i gruvgångarna på 20 
meters djup arrangeras, 
liksom mineralletning 
och guldvaskning. Det 
finns gott om silver- 
och guldglänsande 
stenar att hitta och fina 
järnmalmsstenar.
- Barnen brukar börja, sedan 
är det föräldrarna som tar 
en kasse sten med sig hem, 
skrattar Lennart Jansson, 
som guidat i gruvan i 20 år.
Öppet: Söndag-torsdag  
kl 11-17 fram till 30 augusti. 
Även servering.
Info: 072-586 73 80.

Gratis nybörjargolf varje vecka

Lundsbergs skola öppnar upp
Storfors hundklubb 
är öppen för alla
2013 blev Storfors 
Hundklubb en lokal 
kennelklubb. Till klubben 
är alla välkomna, oavsett 
ambitioner och kunskap. 
Det viktiga är att man 
delar intresset för hund. 
Klubben arrangerar 
tävlingar, träningstillfällen 
och kurser. Klubben har 
en inhägnad träningsplan 
vid Rönningen i Storfors. 
Här kan medlemmar träna 
agility och annat. Även icke 
medlemmar får använda 
planen för hundlek, men 
man får INTE rasta sin hund 
innanför stängslet. Skulle 
det ändå ske en olycka 
måste man plocka upp 
direkt.
Rallylydnadstävling hålls 
den 28 juli kl 10.00. 
Information: Helén 
Bergman 073-689 46 50.

Varje onsdag i juli öppnar Lundsbergs skola sina portar.

The golf course at Lundsberg has 
nine holes and is situated in very 
peaceful surroundings. You do not 

often have to wait to get out to play. Each hole have 
four different tees. A small cafeteria at the golf 
course is also avaliable. 

Every Tuesday evening, the golf course is open to 
beginners or those who want to get started. Clubs 
are available to borrow, and instructors are in place. 
No fee.
Info: Joakim Kristoffersson tel 004670-567 79 02, 
www.lundsbergsgk.com

Free golf for beginners

Instruktion under Golfens Dag.

Lundsberg’s school is a private boarding 
school which was founded in 1896. The 
school is sometimes called the ”princes’ 

school”. Prince Sigvard, Prince Bertil, Prince Gustaf 
Adolf and Prince Carl Philip received their education 

here. The school is very scenic and there is swimming 
opportunity and tennis courts. Guided tours: 4/7, 
11/7, 18/7 and 25/7 at 13.00. Meet at the entrance. 
Free admission.

Visit Lundsbergs boarding school i july

Träningsplanen får använ-
das för hundlek - men INTE 
som rastplats.
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Med rötterna djupt förankrade i Bjurtjärns mylla
Det hon kommer ihåg allra 
mest av sin barndom är 
att det alltid fanns någon 
som hade tid.

Dessutom fanns det 
alltid sysslor att delta i på 
gården.

- Nu är jag en av dem 
som minns och jag kom 
fram till att det var hög tid 
att skriva ner allt, säger 
Birgitta Westholm, som 
brinner för Bjurtjärn.

Allt började egentligen med 
att hon skulle skriva ner fakta 
om Bjurtjärn till sina barn och 
barnbarn.

- Jag berättar ju ofta historier 
och ibland blir jag nästan inte 
trodd, så jag tänkte att de skulle 
få en dokumentation i skrift, 
säger Birgitta.

Hon vet att Bjurtjärn varit en 
otroligt rik och levande bygd 
och tycker att den fortfarande 
är det, fast på ett nytt sätt.

- Vi var en egen socken och 
hade allt; fyra-fem affärer, flera 
skolor, hantverkare, distrikts-
sköterska, hemsyster, brandkår 
och ett åldersdomshem.

Själv är hon uppvuxen med 
tre generationer på gården 
Herrsjötorp som hennes mor-
fars far köpte 1883 för 10 750 
kronor. 

- Han hade emigrerat till 
Amerika och troligen klarat 
sig väldigt bra som pälsjägare. 
När hustrun dog tog han sina 
tre döttrar och flyttade tillbaka. 
Här gifte han om sig och fick 
senare min morfar, berättar 
Birgitta. 

I gårdens lador och andra 
utrymmen finns gamla verktyg 
och maskiner. Birgitta har fo-
tograferat alla och skrivit för-
klarande texter om hur saker 
och ting fungerade i det gamla 
bondesamhället.

- Jag har ett kristallklart 
minne och kommer ihåg detal-
jer från när jag var liten, men 
jag har också intervjuat många 
äldre här i bygden, berättar 
hon.

För det blev så att hem-
bygdsföreningen hörde talas 

om hennes projekt och tryckte 
på för att det inte bara skulle 
bli en familjedokumentation - 
utan en hel bok.

- Då kände jag att jag behöv-
de bredda mig. Jag har fått väl-
digt mycket hjälp och material 
av andra här i Bjurtjärn och jag 
har fått många härliga möten 
på köpet. Anders ”i England” 
Olsson har varit särskilt ovär-
derlig, säger Birgitta, som nu-
mera titulerar sig pensionär.

Under många år jobbade hon 
i vården, men de senaste åren 
innan pensionen satsade hon 
på sin ungdomsdröm och utbil-
dade sig till dekorationsmålare. 
Idag pryds bland annat väggar-
na på Loka brunn och Grythyt-
tan av hennes målningar och 
hon har samarbetat med Arne 

Nilssons måleri under flera år.
Det senaste året har bokpro-

jektet slukat all tid.
Just när den här artikeln 

skrivs ligger boken i tryckpres-
sarna och den kommer att fin-
nas färdig före midsommar.

- Jag har ju aldrig skrivit en 
bok förut, så det är lite pirrigt 
och nervöst, säger hon.

180 sidor Bjurtjärnshistoria 
kommer boken att bjuda på och 
Birgitta hoppas att många ska 
uppskatta den.

- Framför allt kommer mina 
egna barn och barnbarn att få 
se att mina historier inte bara 
är sagor, skrattar Birgitta, som 
inte tror att hon skulle kunna 
bo någon annanstans.

- Jag har min rötter väldigt 
djupt rotade i den här trakten. 

Många andra har också upp-
täckt hur trivsamt det är, säger 
hon och berättar att det finns 
knappt en gård att få tag på 
efter de populära programmen 
om Mandelmann. Flera barn-
familjer har flyttat in och när-
maste grannar med Birgitta och 
Ulf är en holländsk familj.

- De har verkligen smält in 
här i bygden och jag har fått 
en holländsk extradotter, säger 
hon.

Birgitta tror att sjösystemet 
betyder mycket för inflyttning-
en.

- Vi har ju Bergslagskanalen 
som kan ta oss hur långt som 
helst. Våra utländska vänner 
kommer tillbaka år efter år för 
att få gå i skogen och plocka 
bär eller bara sitta vid sjön, sä-

Birgitta Westholm på promenad ner mot sjön där hon har ett av sina smultronställen. I bakgrunden ligger gården Herrsjötorp där hon växte upp och där hon bor idag.  FOTO: Eva Wiklund
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Bjurtjärns hembygdsförening arrangerar 
traditionsenligt hembygdsdagar på hem-
bygdsgården Börjes i början av juli.

På fredagskvällen mjukstartar marknadshelgen 
med grillfest och underhållning.

Lördag är den stora marknadsdagen med mängder 
av knallar, fint hantverk och servering. 

Bakluckeloppis arrangeras under lördagen på den 
stora planen nedanför bygdegården - och vem som 
helst kan komma och ställa upp sin bil. Ingen föran-
mälan - bara att droppa in.

På söndagen arrangerar Storfors församling fri-
luftsgudstjänst. Därefter bjuder Nicke Larsson på en 
historisk vandring kring hyttan där besökarna kan 
räkna med en levande berättelse och teaterinslag. 

Öppet: Fredag kväll 6/7 från 17, lördag 7/7 klockan 
12-16 samt söndag 8/8 från kl 11 på Hembygdsgården 
Börjes, Den ligger några kilometer från Storfors, skyltat 
från väg 237 mot Karlskoga.
Historisk vandring med teaterinslag söndag 8 juli, cirka 
12.00 efter gudstjänsten med Nicke Larsson, fri entré.

Heritage days
Heritage Days in Bjurtjärn offers crafts, 
entertainment and flea market.
Friday 6 july 17 PM barbeque

Saturday 7 july 12-16 PM, marketday
Sunday 8 july from 11. Historical walking tour with 
theater, Sunday about 12. Free admission.

Hembygdsdagar 
med mingel

Med rötterna djupt förankrade i Bjurtjärns mylla

Birgitta Westholm på promenad ner mot sjön där hon har ett av sina smultronställen. I bakgrunden ligger gården Herrsjötorp där hon växte upp och där hon bor idag.  FOTO: Eva Wiklund

Hembygdsföreningen bjuder på en historisk guidning 
med teaterinslag söndag den 8 juli. Fri entré.

Det brukar finnas gott om fint hantverk  att handla.

ger Birgitta, som ofta hämtar egen kraft 
vid vattnet.

- Jag har ett smultronställe där jag 
brukar sitta på bryggan och filosofera. 
Det ger energi, säger hon.  EVA WIKLUND

Före midsommar kommer boken ”Herrsjötorp i mitt hjärta - och bygden     
Bjurtjärn där jag växt upp”. Den finns att köpa av Birgitta själv, bland annat 
under hembygdsdagarna i Bjurtjärn.
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HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16  0550-615 45        Ni hittar fler produkter på elon.se

Homefulness

Trevlig sommar!

ÖPPET
HELA SOMMAREN

MÅN-FRE
15-18

 

              

HÄNDER PÅ HEMBYGDSGÅRDEN BÖRJES I SOMMAR 
Måndag 6 juni kl 18.00 har vi Nationaldagsfirande, med folkdans, tal, Servering. 
Fredag 1 juli  kl 1700 är det Show med Per Henning och vänner med grillkväll. 
Fred-sönd 8-10 juli  Bygdedagar, detaljerat program kommer senare. 

 Tema ”Internationella skogsåret 2011” 
 Utställning och försäljning av många hantverkares alster. 
 Bonnauktion, gudstjänst med kyrkkaffe. 
 Servering av Bjurtjärnshare, korv, glass m.m. 

Bjurtjärns Hembygdsförening 

BJURTJÄRNS HEMBYGSFÖRENING bjuder in till:

Varmt välkomna!

Hembygdsdagar på Börjes hembygdsgård 6-8 juli

Hitta hit: Från Storfors, kör ca 5 km mot 
Karlskoga. Från Karlskoga, kör ca 28 km 
mot Filipstad. Sväng av där det står Åsjö-
hyttan/Bygdegård på vägskylt.

Fredag 6 juli kl 17.00 Grillkväll med grillat att köpa; hamburgare, korv samt kaffeservering. 
Malin och Erik Näsman sjunger och spelar. Kom och trivs med oss i den fina miljön!

Lördag 7 juli kl 12.00-16.00: Marknadsdag med olika försäljare. Hantverk av olika slag. Honung. 
Silver. Litet loppis i stallet. Barnaktiviteter: lek, ansiktsmålning mm. Servering av ”Bjurtjärnshare”, 
grillat, smörgås, kaffe med bröd mm. Lotterier.

Bakluckeloppis arrangeras på den stora planen nedanför hembygdsgården, så det är gott om plats. 
Ingen föranmälan - det är bara att köra in på området och anmäla sig. Kostnad 50 kr.
Området är öppet från kl 10.00 för uppställning. Information: 0730-89 03 05. 

Söndag 8 juli kl 11.00: Sommargudstjänst kl 11.00. Servering av kyrkkaffe och därefter ”Historisk 
vandring” i området kring hyttan med Nicke Larsson som kan berätta en lång rad historier om sådant 
som hänt här. Teaterinslag av Bjurtjärns teaterförening. Fri entré.



Drakberget, Rövarku-
lorna, Järnleden och  
Mögsjöbergen - bakom 
de vackra namnen döl-
jer sig en guldgruva för     
naturentusiaster. 

I Storfors finns ett 
gäng som ger sig ut i 
skog och mark varje 
vecka.

På 17 år har de hunnit 
vandra otaliga stigar.

- Vi brukar gå mellan sju 
och tolv kilometer och vi har 
verkligen trevligt. Man får 
frisk luft, motion och trevligt 
sällskap, säger Birgitta Jons-
son.

Majlis Eriksson var den 
som tog initiativ till att bilda 
en vandringsgrupp för dag-
lediga för 17 år sedan. Nu-
mera drivs vandringen via 
ABF, men man behöver inte 
betala någon medlemsavgift 
för att få vara med. Gruppen 
vandrar mestadels på stigar 
i skogen, men det kan ock-
så hända att man använder 
skogsvägar en bit.

- Det är tur att vi har Maj-
lis som planerar och känner 
till alla ställen, säger Lena 
Guntsch som vandrat med 
gruppen i flera år.

Varje onsdag året runt, 
med lite uppehåll på som-
maren och runt jul, samlas 

man vid den fd grillkiosken 
i Storfors klockan 9.30, för 
gemensam bilfärd till starten. 

- Det är öppet för vem som 
helst att komma med. Man 
deltar de gånger som man 
har lust och det blir alltid ett 
gäng som ger sig iväg. säger 
Majlis.

- Det är ju inte så kul att 
vandra själv i skogen, här får 
man sällskap och lär känna 
nya personer, så det är per-
fekt för alla som vill vara ute 
och gå, tycker Bodil Ågren.

Ungefär halvvägs tar 
gänget en ordentlig paus och 
plockar fram sitt medhavda 
fika ur ryggsäckarna. 

Under diskussionerna 
kommer det fram många 
vandringsförslag; 

- Det finns ju så många 

fina vandringar. Lårhöjden 
är fint, särskilt uppe vid Lår-
höjdsstugan med utsikten 
och Rövarleden är finast i 
östra delen, tycker Birgitta.

 - Vi har gått flera sträckor 
av den nya Järnsjöleden som 
inte är helt klar än, och det 
är jättefint röjt och iordning-
gjort där, så det kommer att 
bli en väldigt fin led, säger 
Majlis och får medhåll av 
hela gruppen. KRISTINA ELMSTRÖM

n Hotell & camping i Lungsund
Glasskiosk och servering. 
Äventyrsgolf. Info 0550-651 50.

n Lundsbergs  golfklubb 
Enkelt café med fantastisk utsikt. 
Alla dagar kl 7-20. 
Tel 070-567 79 02.

n Slusscaféet i Bjurbäcken har 
öppet alla dagar kl 11-18 under juni 
till och med augusti. Ställplats för 
husbil. Tel 072-238 43 00.

n Kulturcaféet i Kulturhuset, 
Storfors Centrum. Öppet månd-torsd 
kl 12-16, fred 12-15 (tom v 35).
STÄNGT veckorna 29, 30, 31. 
Tel 073-275 63 15.

n Hornkullens Silvergruvor har 
öppet söndag till torsdag kl 11-17, 
3 juni till 30 aug. Stängt fredagar, 
lördagar och midsommarhelgen. 
Guidning, guldvaskning, 
mineralletning, fika
Norr om Nykroppa samhälle. 
Tel 072-586 73 80.

n Nässundet Kuriosa och Antikt
På norra sidan kanalen finns butik 
med antikt och loppis. Enklare café 
öppet varje dag efter midsommar. 
Tel 076-84 332 12.

n Badsta Camping i Storfors har 
fika och glass. Aktivitetslekplats, 
kanotuthyrning och badplats. 
Öppet varje dag kl 8-22. 
Tel 070-68 34 333.

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

n Asphyttan Metta house
Sommarcafé alla dagar utom 
tisdagar kl 12-17. Vegetariska 
middagar, buffé, torsd-sönd kl 18, 
inredningsbutik. 
Tel 0761-62 70 21, 0703-75 16 27.

n Smörgåsnisse, choklad 
& annat gott har  enklare 
kaffeserering tisdagar och torsdagar 
kl 15-19, södra Stockviken. 
Chokladförsäljning. 
Tel 070-549 03 04.

n Folkets hus Pizzeria restaurang
ligger i Kulturhuset i Centrum av 
Storfors. Centrumplan 1. Öppet 
månd-fred 11-22, lörd 12-01, sönd 
12-22. Tel 0550-600 06.

n Taverna Restaurang & Pizzeria 
ligger mitt emot ICA vid riksväg 26, 
Stationsgatan 74.
Öppet månd-fred 11-22, lörd - sönd 
12-22. Tel 0550- 622 43.

Gott sällskap i storskogen

Tips på fka & mat

Lena Guntsch är en av de trogna deltagarna.

Majlis Eriksson och Birgitta 
Jonsson håller koll på GPS:en.

Alla som är lediga dagtid och vill följa med är välkomna med ut på tur i skogen.  FOTO: Kristina Elmström

Info: 070- 221 86 55.
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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 fina perenner! 
Alltid hos oss - direktimporterade 
kvalitetsblommor till priser som 
gör dig förvånad. 
Från mitten av juni har vi fina 
perenner.

Sommarstängt 8 juli - 2 aug. 
Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

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
Webb: www.lbsmorgasnissechoklad.se

Egen tillverkning och försäljning 
av handgjorda chokladpraliner 
och andra chokladprodukter.
Öppet tisdagar och torsdagar 
kl 15-19 under perioden 
3/7 – 27/9 då även kaffe serveras. 
Andra tider kan bokas via telefon. 
Även mindre grupper.
Adress: Södra Stockviken 20, Storfors Välkomna!



Philippa Ergel och Simon 
Lindmark har rest världen 
över.

Nu vill de återskapa 
känslan av internationellt, 
gemytligt hostel i Asphyt-
tan.

- Det här är ett fantastiskt 
ställe. Vi föll direkt, säger 
Philippa.

De båda har varit ett par de se-
naste fem åren och de har hunnit 
med flera långresor till bland an-
nat Nya Zealand, Indonesien, och 
Indien. Simon har en bakgrund 
som journalist och Philippa job-
bar fortfarande som varumärkes-
strateg och pendlar till Stock-
holm varannan vecka.

Det var den senaste långresan 
som den gemensamma drömmen 
om en gård med rum för retreater 
och stora grupper föddes. Värm-
land fanns inte med i planerna, 
men när Simon hittade Asphyt-
tans B&B lät sig Philippa över-
talas att titta.

- Jag blev störtförälskad i stäl-
let och för den energi och känsla 
som de förra ägarna lagt ner, be-
rättar hon.

Idag har paret byggt ut altanen 
där sköna kuddar och ett par dag-
bäddar ska ge utrymme för av-
slappning och umgänge. Asphyt-
tan Metta House – som stället 
nu heter – får många bokningar 
via booking.com, men också via 
nätverk och andra kanaler där de 
båda är aktiva.

- Vi har stora nätverk för yoga 
och meditation och vi vill erbju-
da retreater här. Vi vill också ge 
plats för avslappning och åter-
hämtning för alla typer av männ-
iskor, säger hon, och pratar om 
vandring, fiske från kajak, spabe-
handlingar och konstkurser.

Idag består verksamheten av 
B&B, ett café, möjlighet till mid-
dagar och olika typer av behand-
lingar och kurser. Nedervåningen 
av parets eget hus har blivit um-
gängesyta med soffor och utrym-
men där man kan slappa efter en 
dag i naturen. Just nu bygger de 
också ett gästkök där gästerna 
kan laga sin egen mat.

- Vi kan erbjuda middagar, men 

vi vill att det här stället ska vara 
öppet för alla. Den som vill hålla 
nere kostnaderna kan laga sin 
egen mat, säger hon.

Samma filosofi har man när det 
vankas retreat. Då förvandlas den 
stora familjelägenheten till ett 
sovutrymme för många personer.

- Man kan då välja vilken pris-
nivå man vill ha på själva över-
nattningen, säger Philippa. 

Maten som serveras är vege-
tarisk eller vegansk med indiska 
och afrikanska smaker och Phi-
lippa betonar att de inte kommer 
att söka alkoholtillstånd.

- Vi vill att det ska vara en av-
slappnad plats för både barn och 
vuxna. Med försäljning av alko-
hol kan det bli stimmigt och rö-
rigt och det är inte den känslan vi 
vill erbjuda, säger hon. 

Att erbjuda en enbart vegeta-
risk meny var inte helt självklart, 
men de bestämde sig för att testa.

- Hittills har vi nästan uteslu-
tande fått positiva kommentarer 
om menyn. Vi hoppas att folk 
vågar prova, säger Philippa, som 

bjuder in till buffékvällsmat med 
storkok varje torsdag till söndag 
kl 18.00.

- Då kan man testa till en låg 
kostnad och dessutom äta till-
sammans med andra. Vi vill ska-
pa gemenskap, säger hon. 

 EVA WIKLUND

Metta House har fyra rum varav ett väldigt stort familjerum .

I sommar blir det öppen yogaträ-
ning för nybörjare på terassen 
eller i bygdegården ett par gånger 
i veckan.

Hyr båt
n Vid sjön Skärjen kan 
man hyra roddbåt för att 
fiska ädelfisk. Bokas 
vid Prästbäcksrasta 
tel 0590-413 88.
n Badsta Camping hyr 
ut en liten aluminiumbåt 
med 2,5 hk motor samt 
kanoter. 
Tel 070-683 43 33.
n Slusscaféet hyr ut 
roddbåt och kanoter. 
Tel. 072-238 43 00.
n Nässundet Kuriosa 
och Antikt hyr ut roddbåt   
utan motor.
Tel 076-84 332 12.

Övernatta
Asphyttan Metta House
Info: 076-162 70
Villa Furuvik, Lundsberg
Info: 0730-81 02 72
Stuga vid 
Lerviksängens gård
Info: 0550-611 43
Hotell & Camping 
i Lungsund 
Info: 0550-651 50
Badsta Camping/
stugor 
Info: 070-683 43 33, 
Stuga i Släbråten 
070-516 08 78
Bo på lantgård 
i Lungsund 
Info: 0550-700 26, 
0730-565 630.
Bergsjö Bygdegård
Info: 0550 - 541 07.
Bergsmansgårdens 
Gästhus 
Info: 0590-159 00
Bruksgården
Tvårumslägenhet
i centrala Storfors
0708-73 64 81
Hus vid Ullvettern
070-373 99 98

Låna bok
Biblioteket i Kulturhuset 
är semesterstängt vecka 
30 och 31 men i övrigt 
kan du låna böcker som 
vanligt hela sommaren, 
måndag kl 11-18, tisdag 
till fredag kl 11-16. 
Tel. 0550-651 94. 

Se fotokonst
I Kulturcaféet visas 
Alena Landelius 
fotokonst. Stängt v 29, 
30, 31 men i övrigt 
öppet måndag-tordag 
12-16 samt fredag 12-
15.

Philippa Ergel gillar möjligheten till utveckling i Asphyttan.  FOTO: Eva Wiklund

De vill skapa gemenskap
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Asphyttan Metta House 
is an alternative bed & 
breakfast, summer café, 

vegetarian restaurant (booking in 
advance), offers a small spa area 
(sauna and outdoor jacuzzi), spa 
treatments, occasionally live music, 
bike rental, hosts retreats in yoga, 
meditation and creativity.
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Bröderna som älskar sjön
Den ena brodern är hamnkapten 
och styrelseledamot i Nykroppa 
Storfors Fiskevårdsförening. Den 
andre är ordförande i Nykroppa 
båtklubb.

För båda är det otänkbart med 
en sommar utan båtliv.

- Jag har alltid haft båt, ända sedan jag 
bytte ut pappas plasteka mot en lite frä-
nare sportbåt när jag var 16 år. Att vara 
på sjön betyder både lugn och frihet för 
mig, säger Jan, som dessutom behöver 
båt för att ta sig till sommarstugan som 
ligger på en ö i Östersjön. Han slår också 
ett slag för att Prästbäckskanalen numera 
är enkelriktad olika tider och går fint att 
köra.

Pär Sjöberg är lika inbiten sjölivsen-
tusiast han också. Som ordförande i båt-

klubben jublar han över att man fått långt 
fler medlemmar de sista åren och att man 
numera har en väldigt fin brygganlägg-
ning i hamnen.

- Vi har ju ett jättefint sjösystem. Man 
tar sig från Nykroppa till Lungsund och 
tillbaka på en dag om man vill, och det är 
en riktigt bra tur, säger Per, som tycker 
att båtlivet i Östersjön blomstrar. Många 
trailar sina båtar och lägger i för att trolla 
efter gös.

13-årige sonen Carl är också en inbi-
ten fiskare och han tillverkar gärna egna 
drag.

- Det är spännande att fiska och roligt 
när man får fisk förstås, säger han.

Jan är en av de pådrivande bakom gös-
projektet i fiskevårdsföreningen (se nästa 
sida). Till en början fanns ett visst mot-

stånd, men de senaste åren har man bara 
mötts av hejarop. Det har visat sig att gö-
sen trivs och växer i sjöarna.

- Det är ju en riktigt god matfisk och 
den är rolig att fiska också. Den går djupt 
så länge vattnet är kallt, säger han och 
berättar att gösen är fredad i Östersjön 
fram till midsommar.

I samarbete med ”Föreningen levande 
bygd runt Bergslagskanalen” har båt-
klubben utvecklat Riddarön där det idag 
finns fina bryggor, utedass, vindskydd 
och en grillplats. Det finns också plats 
för kanotister att dra upp kanoter och ka-
jaker och att slå upp ett tält.

- Vi har fått en riktigt fin plats där folk 
gärna träffas och det är vi från båtklub-
ben som förvaltar den, säger Pär.

EVA WIKLUND

Jan och Pär Sjöberg njuter av farten och friheten i sjösystemet Bergslagskanalen tillsammans med Pärs son Carl.  FOTO: Eva Wiklund

Carl Sjöberg fiskar gärna med egna drag. Fina sommarkvällar samlas man gärna.... ...vid vackra Riddarön.



Sedan 2009 har Nykrop-
pa Storfors Fiskevårds-
förening planterat in  
60 000 gösyngel.

Projektet har gett stor 
effekt - både för fisket 
och för medlemsantalet.

Tack vare gösprojektet 
har medlemsantalet ökat och 
dessutom har man fått många 
besökare som kommer med 
båt på trailer. 

Gösynglen har satts ut i 

Mögsjön och i Östersjön.
De senaste somrarna har 

klubbens medlemmar fått 
många gösar på runt 2 kilo, 
vilket visar att ynglen över-
levt. Klubben är också aktiv 
på många andra sätt.

I sjön Skärjen sätter man 
varje år ut två ton regnbågs-
lax med isättning var tredje 
vecka och där finns även bå-
tar att hyra, fina bryggor och 
grillplatser. 

Klubben har också bryggor 
på Riddarön och vid Hättäl-
vens mynning. På Riddarön 
har man satt upp vindskydd, 
utedass och grillplats. Många 
åker dit för en dagstur, eller 
för att sova över. 

I fiskevårdsföreningens  
70-tal sjöar är det fortfarande 
mycket billigt att fiska och 
trolla. Alla får köpa ett års 
medlemsskap för 200 kronor.
 EVA WIKLUND

Gösen lyfte insjöfisket
Beståndet av gös i Mögsjön och Östersjön lockar ständigt folk utifrån. FOTO: Christian Mattsson

Försäljningsställen
Fiskekort köps bla hos ICA, Bad-
sta Camping, 
Prästbäcksrasta 
och turistbyrån 
Vissa fiskekort 
säljs även via 
www.ifiske.se. 
Se också de 
olika fiskevårds-
områdena och kontaktperso-
nerna nedan. 
Barn under 16 år fiskar gratis!

Veckofiskekort 
För mete och spinnfiske finns 
ett samlingskort för större delen 
av Bergslagskanalen för 200 kr. 
(Ej Aspen-Daglösen FVOF samt 
Alkvettern). Köps via turistbyrån 
tel 0550-651 50.
 
Fiskevårdsområden
n Lungsunds FVOF
Bengt Enghag 070-273 30 04.
n Ullvetterns FVOF 
Ove Wensing, 0550-300 11. 
n Lundsbergs FVOF
Lennart Lokind 070-658 95 69. 
n Vilångens FVOF
Göte Melin, 070-242 62 62.
n Alkvetterns Fiskeförening
Kjell Karlsson 070-619 24 20.
n Nykroppa-Storfors 
Fiskevårdsförening
Har ett 70-tal fiskevatten. 
Harry Rajala 070-318 70 52.

Ädelfisk
n I Västra Skärjen kan man 
fiska regnbåge och man kan 
även hyra en roddbåt. Fiskekort 
100 per dag (datumkort), 
båt 100 kr per dag. Köps 
kontant (ej kortbetalning) vid 
Prästbäcksrasta tel 0590-413 
88 eller via www.ifiske.se.

Fiskeklubbar i Storfors
n Storfors Flugfiskeklubb 
Linda Gustavsson 
070-526 65 46.
n Storfors Sportfiskeklubb
Roland Byström 070 288 28 83.

Köpa fiskekort

Fishing license, 
200 SEK, is 
valid for one 

week for lots of lakes in 
Bergslagskanalen. Buy licens at 
the touristinformation.
Youth up to 16 – free fishing.
In the lakes you can find  Pike, 
Pike-Perch and Perch.
Rainbow trout can be fished in 
the lake Skärjen 100kr/day, buy 
licens at Prästbäcksrasta.

Buy Fishing license

Gädda
En av de mest eftertraktade 
sportfiskarna är gäddan. Är den 
din favorit är Värmland ett hett 
resmål. Här finns inte bara gott 
om gädda, här finns stor gädda. 
Årligen tas åtskilliga ”krokodiler” 
över 10 kilo och nästan varje år 
landas något monster över de 
magiska femton. Gäddfisket är 

som bäst höst och 
vår, men i djupa och 
kalla sjöar är fisket 
givande även mitt 
på sommaren. Inte 
minst kväll och natt. 
En mycket bra period 
är efter leken då 
gäddan äter upp sig. 
När gäddan går grunt 
är spinnfiske med 
konstbeten, liksom 
mete med betesfisk 
bra metoder. Går 
gäddan djupt är 
trolling med stora 
vobblers effektivt.

Abborre
Den fisk de flesta kommer 
i kontakt med är abborren. 
Denna randige krabat med 
fighterhjärta och välsmakande 
kött. Har man upplevt en 
huggsexa en stilla sommarkväll 
där buktrinda halvkilosfiskar 
jagar i ytan är man såld.
Bäst är abborrfisket från 
midsommar fram till och med 
september. Goda abborrbeten 
är jigg, spinnare och små 
vobblers liksom naturligt agn 
som småfisk eller mask. På 
hösten när abborren går djupt 
pimplas den från båt med 
traditionell pirk. Vinterfisket 
efter abborre från is är mycket 
populärt.

Gös
Många rankar gösen som den 
mest intressanta sportfisken. 
Dessutom anses den mycket 
delikat. Det vilar lite mystik över 
denna art som större delen av 
året uppehåller sig djupt. På 
försommaren kommer den in 
grundare för att leka. Det gäller 
att ha lokal känndeom om 
dessa platser. I vissa vatten är 
gösen fredad. Prova strax före 
och efter förbudet.
I takt med att vattentempera-
turen stiger blir gösen allt mer 
aktiv. En varm sommar brukar 
ge bra fiske. Den vanligaste 
metoden är att nattetid trolla 
med ytgående vobblers. Vid 
spinnfiske är jigg ett bra bete, 
vid mete levande agn som löja 
eller småabborre.

Textkälla: Badsta Camping. Illustration: Pål Sundell/Sjömatsfrämjandet 
På sjömatsfrämjandets hemsida, sjomatsframjandet.se, kan man läsa mer om Sveriges matfiskar.
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Storfors 
frikyrkoförsamling

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen 

0550- 619 73
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg 

073-788 24 30.

Söndag 10 juni kl 11
Gudstjänst med Kenneth Bergqvist

Söndag 17 juni kl 11.00 
Gudstjänst med Johan Paulsson

Söndag  1 juli  kl 11.00  
Gudstjänst med Bo Wetteus

Söndag   8 juli  kl 11.00  
Gudstjänst med Stefan Thyberg

Söndag  15 juli kl 11.00  
Gudstjänst med Pauli Karppinen

Söndag 15 juli kl 19.00  
Minneskonsert för Toini Jaatinen

Söndag  22 juli kl 11.00  
Gudstjänst med Mikael och Marit Håkansson

Söndag  29 juli kl 11.00 
 Gudstjänst med Johan Paulsson

Söndag  5 aug kl 11.00  
Gudstjänst med Johan Paulsson

Söndag 12 aug kl 11.00  
Missionsmöte med makarna Fredriksson

Söndag 19 aug kl 11.00  
Gudstjänst med Kyrkoherde Elsie Hollsten

Söndag 26 aug kl 11.00 
 Gudstjänst med Bengt Sjöberg

Söndag 2 sep kl 11.00  
Gudstjänst med Öivin Berbres, församlingsmöte

Bibel och Bön måndagar kl 19.00, 
med sommaruppehåll fr o m vecka 26 tom 32.

Kören har sommaruppehåll

Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan 
på Parkgatan 4. 

Våra Gudstjänster är öppna för alla 
vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!

Taverna

Stationsgatan 74, Storfors
 Tel 0550-62243

Restaurang, pizzeria, 
steakhouse, pub & café

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



Tre hektar skog och trädgård följde med villan.  FOTO: Carlsson Ring Fastighetsmäklare/ DIAKRIT

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

2017 hade Storfors näst 
högst inflyttning i länet 
- i förhållande till kom-
munens folkmängd. Sex 
personer i statistiken är 
familjen Karppinen.

- Vi har inte ångrat oss 
en sekund. Det blev verk-
ligen precis så bra som vi 
hade hoppats, säger Elin 
Karppinen.

Familjen hade egentligen 
tänkt flytta från radhuset i Karl-
skoga närmare Örebro där Hans 
Karppinen jobbar på ett arki-
tektkontor. Men så blev det sto-
ra bruna huset på kullen ovanför 
Mögsjön till salu - och familjen 
föll pladask.

- Jag är ju uppvuxen i Storfors 
men hade aldrig tänkt tanken att 
vi skulle bo här. Nu känns det 
lika otroligt att få komma hem 
hit varje dag, säger Hans, som 
pendlar till Örebro.

Det var framför allt läget, den 
stora tomten och det rymliga 
huset som attraherade. Tre hek-
tar varav 10 000 kvadratmeter 
trädgård ger gott om utrymme 
för den stora familjen.

- Sedan är det så enkelt och 
lätt här. Att åka och handla är 
smidigt eller att hämta på sko-
lan, som vi verkligen är nöjda 

med, säger Elin.
Att Storfors utsågs till Årets 

bästa skolkommun av Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, 
förra året har familjen full för-
ståelse för.

- Skolan är fräsch, men fram-
för allt är det lugnet som slår 
oss. Det finns inte alls den där 
hetsen som vi sett på andra stäl-
len, säger Hans.

Barnen har fått kompisar och 
trivs i förskola och skola. Och 
till hösten börjar Elin sitt nya 
jobb som sjuksköterska - i Stor-
fors.

- Det känns väldigt lyxigt och 

bra att få jobba på hemmaplan. 
Det ska bli väldigt spännande, 
inte minst när det nybyggda äld-
reboendet öppnar i september, 
säger hon.

Sommaren kommer att spen-
deras med att utforska den nya 
hemorten. Familjen har tre stäl-
len som de tycker extra mycket 
om; naturens bubbelbad vid 
Hättälven, Bjurbäckens slussar 
och Prästbäckskanalen.

- Om man har båt är det som 
att åka genom en sagoskog i den 
trånga, slingrande kanalen, sä-
ger Elin.   EVA WIKLUND

Familjen Karppinen består av mamma Elin, pappa Hans och barnen 
Alfred, Inez, Holger och Signe.  FOTO: Eva Wiklund

Platser för ett dopp
Badsta Camping 
Sandstrand med bryggor, 
kiosk, toaletter och 
kanotuthyrning. Ett par 
kilometer utanför centrum.
 
Jordkullen
Sandstrand ett par 
kilometer norr om Storfors 
Centrum. 

Lungsund
Fint bad från bryggor och 
från stranden. Sandbotten. 
Toaletter, servering, 
äventyrsgolf och camping.
 
Hättälven
Där Hättälven rinner in i 
Östersjön finns släta klippor 
och sandbotten. 
I själva älven kan man bada 
”bubbelpool”.

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

Familjen valde Storfors
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Fysisk aktivitet trimmar 
inte minst din hjärna
Vad händer med 
vår kropp vid fysisk 
aktivitet?

En som vet ganska 
mycket om det är Pia 
Aspvik, hälsokonsu-
lent vid Friskvården i 
Värmland.

- De flesta vet att 
kroppen mår bra av 
fysisk aktivitet, men 
träning har också 
stora effekter på 
hjärnan, säger hon.

Att några fysiska trä-
ningspass i veckan håller 
vikten stabil, ger stärkta 
leder, ökad muskelmassa 
och bättre kondition vet 
nog de flesta. Många vet 
också att risken för att 
drabbas av vällevnads-
sjukdomar minskar med 
fysisk aktivitet.

- Det finns en lång lista 
med sjukdomar som man 
faktiskt kan förebygga, 
säger Pia Aspvik, som re-
kommenderar att man rör 
på sig ordentligt minst ett 
par timmar i veckan. 

På senare år har man 
forskat mycket på hur 
träning och fysisk ak-
tivitet också påverkar 
hjärnan. Pia menar att 
resultaten är både över-

raskande och fantastiska. 
När man tränar förbättras 
hjärnhälsan och man får 
lättare att reglera sina 
känslor.

Man har sett en rad oli-
ka positiva förändringar 
i hjärnan hos människor 
som tränar regelbundet. 
Det handlar om allt från 
skydd mot alzheimers 
och ångest till ökad sex-
drift, minskad trötthet 
och bättre motståndskraft 
mot stress.

- Träning ökar endofin- 
och serotoninnivåerna, 
det som vanligtvis kallas 
lyckohormoner. En del 
forskare påstår till och 
med att träning kan vara 
bättre än antidepressiv 
medicin, säger Pia. 

En bok som Pia rekom-
menderar är ”Hjärnstark” 
av Anders Hansen. 

Det kan vara den per-
fekta sommarläsningen 
för den som vill förstå 
sig på sin hjärna och hur 
man kan förändra den.

- Boken är lätt att läsa 
även för den som inte 
är särskilt insatt. Det är 
spännande läsning som 
jag verkligen vill tipsa 
om, säger Pia, som hop-
pas att hon lyckats mo-
tivera  någon eller några 
att motionera mera under 
sommaren. 

Att dessutom göra det 
utomhus och på köpet 
fylla på D-vitaminförrå-
det med hjälp av dags-
ljuset är en bra kombina-
tion.

- Varför inte hitta en 
uteaktivitet som just du 
gillar; simma, paddla, 
stavpromenera, vandra 
i skog och mark, spela 
fotboll, badminton, kasta 
frisbee eller cykla? Det 
finns många  uteaktivi-
teter som ger dig god 
hjärnhälsa, säger Pia   
Aspvik.  EVA WIKLUND

TRÄNING:

1. Förbättrar minne och inlärning
Ökat blodflöde från fysisk träning gagnar även 
hjärnan.Det hjälper till att transportera syre 
till kroppen och hjärncellerna aktiveras för att 
utföra sina funktioner. Resultatet blir bättre 
mental koncentration, dessutom utvecklas nya 
celler, vilket förbättrar minnet och inlärningen.

2. Ger skydd mot sjukdomar
När hjärnan vänjer sig vid det ökade blodflödet 
utvecklar den förmågan att stänga av eller 
sätta på vissa gener. Nya neuroner stimulerar 
minnet i hippocampus och skyddar mot 
neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers 
och Parkinsons. Om de aktiveras varje dag kan 
de faktiskt förebygga försämring som associeras 
med ålder och stroke.

3. Förebygger ångest
Träning som aktiverar det största antalet 
muskelgrupper i kroppen är fantastiskt för 
den som lider av ångest. Det stimulerar 
produktionen av hormoner som serotonin 
och dopamin, som är kända för sina lugnade 
effekter på den mentala hälsan.

4. Bekämpar depression
Att göra hög- och lågintensiva övningar ökar 
endorfin- och serotoninnivåerna, det som 
vanligtvis kallas för ”lyckohormonerna”. 
Det förklarar varför så många terapeuter 
rekommenderar daglig träning som ett 
komplement till depressionsbehandling. De har 
en så pass stor effekt att många vågar säga att 
de är bättre än konventionella antidepressiva 
medel.

5. Gör dig mindre trött på jobbet
Trötthet på jobbet beror på otillräckligt med syre 
i hjärnan. Det tvingar hjärnan att anstränga 
sig extra mycket för att kunna utföra sina 
funktioner. När du tränar ökar blodflödet och 
syresättningen, och därför kan kontinuerlig 
träning gör dig mindre trött och svag.

6. Ökar sexdriften
Kvinnor som upplever minskad libido kan 
åtnjuta fantastiska fördelar genom att utöva 
yoga, göra kardiovaskulära övningar eller ägna 
sig åt styrketräning. Det höjer sexlusten, gör 
dig mer självsäker i intima förhållanden och 
försäkrar ett korrekt blodflöde. Det är även 
fördelaktigt för män, speciellt eftersom det 
förbättrar erektila funktioner.

7. Förbättrar självkänslan
Regelbunden fysisk aktivitet kan stärka och 
stimuleradet område i hjärnan som kallas för 
”de frontostriatala kretsarna”. Ju starkare dessa 
är, desto bättre självkänsla har man.

8. Gör dig mindre stressad
Människor som känner sig stressade av 
arbetsförhållanden eller personliga problem 
kan åtnjuta avsevärd avslappning genom att 
träna 30 minuter om dagen. Träning förbättrar 
din förmåga att svara på stress genom att öka 
nivåerna av noreadrenalin i hjärnan. Man har 
även märkt att stresshormonet kortisol minskar.

9. Håller hjärnan ung
Fysisk träning kan föryngra hjärnan genom 
att skicka signaler till hjärnstammen och 
satellitceller om att skapa fler neuron- och 
muskelceller. Detta håller dem biologiskt unga.

Källa: Steg för Hälsa

Pia rekommenderar boken 
Hjärnstark.

Pia Aspvik vill slå ett slag för träningens positiva effekter på hjärnan.  FOTO: Eva Wiklund
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Enkla övningar för 
din sommar form
I höst har Gymfabriken i Stor-
fors funnits i två år.

- Det har varit en fantastisk 
resa. En del saker har blivit 
så mycket bättre än vi hade 
vågat hoppas, säger delägaren 
Susanne Wernström.

Tillsammans med maken Jimmy 
kastade hon sig huvudstupa in i pro-
jektet, när möjligheten gavs. Då hade 
hon drivit gymträning i en gymnas-
tiksal i Bjurtjärn under ett par års 
tid. Många följde med därifrån och 
många strömmade till när Storfors 
första offentliga gym öppnade.

Gymfabriken ståtar med en lokal 
på 500 kvadratmeter där det ryms 
stort gym med moderna maskiner, 
crossfit-avdelning, avdelning för fria 
vikter och en sal för olika typer av 
pass.

Våren 2018 gick Storfors kommun 
in och sponsrade gymkort för alla 
högstadieelever - som nu kan köpa 
ett terminskort för 100 kronor.

- Mer än hälften av alla högsta-
dieelever nappade på erbjudandet 
och väldigt många är här och tränar 
regelbundet, säger Susanne Wern-
ström, som applåderar kommunens 
initiativ för att stärka folkhälsan.

- Vi har också nått vårt mål när det 
gäller antalet sålda årskort till vuxna. 
Men självklart ser vi gärna ännu fler 
deltagare så att vi kan utveckla verk-
samheten mer, säger hon.

Under terminstid är pass som 

crossfit, tabata, danzy oftast fullbo-
kade. I takt med att sommarvärmen 
smugit på, avtar också antalet som 
tränar.

- Vi har två typer av kunder. De 
som tränar för att bli bättre fortsätter 
att komma hela sommaren, medan 
motionärerna ofta tar en sommar-
paus, säger hon.

Och för att hålla formen uppe även 
under sommaren tipsar Susanne om 
att ta alla tillfällen till fysisk aktivi-
tet.

- Cykla istället för att ta bilen, ta 
handjagaren till gräsmattan istället 
för gräsklipparroboten och se till att 
ta långa promenader eller löpturer.

För att komplettera konditions-
träningen kan man använda de fem 
enkla övningarna som Susanne visar 
här intill.

- Se till att göra tre eller fyra kon-
ditionskrävande pass i veckan. Kom-
plettera med övningarna som du gör 
i tre omgångar med tio repetitioner. 
Det kommer att ge dig energi och bra 
form, säger Susanne, som hälsar att 
alla naturligtvis också är välkomna 
till Gymfabriken när andan faller på.

- Vi håller gymmet öppet och har 
minst ett pass per dag, säger hon.

Sommartid flyttar man ofta ut pas-
sen på bakgården - när vädret tillåter. 
Då rullas det gröna konstgräset ut. 

 EVA WIKLUND

Ett av försommarens tabatapass flyttade ut.  FOTO: Eva Wiklund

Information: www.gymfabrikenab.se,
tel 070-467 32 32

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

Knäböj tränar lårmusklerna.

Situps tränar magmusklerna.

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

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



There 
are lots 
and 
lots of canoe trips 
for you to do in the 
huge lake system in 
the Storfors area. 
This is because 
many lakes are 
connected with 
each other. Canoes 
and cayaks can be 
rented at Badsta 
Camping  not far 
from the centre of 
Storfors. The staff 
there will help you 
to plan the tour and 
provide you with 
everything you need  
for the trip.
Inormation: 0046-
70-683 43 33.

Rent a canoe

Hyr en kanot
På Badsta Camping 
kan man hyra 
kanot, tält och 
annan utrustning. 
Man kan även få 
hjälp med skjuts 
och förslag på 
turer.
Det finns en rad 
olika kanotleder i 
systemet och ett 
tiotal lägerplatser 
som kan användas 
av vem som helst.
Badsta Camping 
har även förslag 
på turer i andra 
områden, 
exempelvis 
längs populära 
Svartälven.
Information: 
070-368 43 33.

Nu råder högtryck för 
Storfors kanot kung
Kanotkungen Leif Pers-
son kan berätta om lyriska tu-
rister som prisar ensamheten, 
tystnaden och utrymmet.
Själv kallar han sig inte kanot-
kung, men det händer att andra 
kallar honom just det.  

Sedan 1994 har 
Leif Persson 
i Storfors 
ägnat 
varje 
säsong åt 
att förse 
turis-
ter och 
ortsbe-
folkning 
med kanot, 
skjuts och tips 
på turer i de vid-
sträckta sjösystemet. I 
år är bokningsläget det högsta 
han har haft någonsin.

- Det är ett otroligt tryck. 
Mest är det tyska grupper, men 
också många holländare och 
norrmän, samt en del svenskar, 
säger han.

Både kanoter och stugor på 
campingen är bokade, men 
största delen av sommaren 
finns enstaka kanoter kvar att 
hyra. Större grupper behöver 
boka i förväg.

- Jag har möjlighet att ta hjälp 

av andra uthyrare som jag sam-
arbetar med, säger Leif.

Det som finns att veta om 
rastplatser, fina ställen för bad, 
ostördhet eller bra ställen att 
campa på, det vet Leif.

De senaste åren har 
man renoverat lä-

gerplatser och 
även byggt 

nya. Idag 
finns ett 

tiotal fina 
rastplatser 
med vind-
skydd och 

eldplatser i 
systemet. 

På något 
ställe får man 

en hel liten ö för 
sig själv och på andra 

ställen finns rastplatserna på 
uddar eller vid stränder.

Leif kan också berätta för sin 
gäster var man har störst chans 
att få se bäver, älg eller varg 
och var det nappar bäst. Fina 
fiskeplatser prickar han gärna 
in på en karta.

- Jag delar gärna med mig av 
det jag vet. Jag älskar naturen 
och friluftslivet, säger Leif, 
som köpte sin första kanot som 
14-åring.

- Det var en glasfiberkanot, 

och det var stort på den tiden, 
säger han.

Egentligen är Leif byggnads-
arbetare, men arbetsskador och 
slumpen ledde honom fram till 
Badsta Camping som han idag 
driver tillsammans med famil-
jen. Det är också på campingen 
som kanotcentralen finns.

Många utländska gäster upp-
skattar paddelvattnen omkring 
Storfors, men de lokala kun-
derna är jämförelsevis få.

- Vi är kanske lite hemma-
blinda. Jag har haft folk här 
som varit helt lyriska över vår 
natur. Över det vilda och över 
att den är så lättillgänglig, sä-
ger Leif, som känner de allra 
flesta kobbar och skär i syste-
met.

- Vårt sjösystem är det finas-
te jag har paddlat i. Här finns 
variationen och det är lätt att 
hitta avskildhet, säger kanot-
kungen, som inte längre hinner 
paddla så mycket som han vill.

- Att få glida fram i en kanot, 
helt ljudlöst är bara så under-
bart. Det är som en drog, men 
det är också en otrolig kick när 
folk kommer tillbaka och är ly-
riska. Då har man hjälpt någon 
till en verklig upplevelse, säger 
han.  EVA WIKLUND

Det finns också möjlighet att beställa kajaker, men då måste 
man boka några dagar i förväg.

Vid Hättälven kan man bada i naturens bubbelpool. Från Badsta 
Camping tar det några timmar att paddla hit.
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Folk är helt lyriska 
över naturen. Över 

det vilda och att den 
är så lättillgänglig.  

”

Kanalturen  
En mysig och avslappnad tur 
som tar dig igenom mysiga sjöar 
och kanaler med möjligheter att 
stanna till vid fina badplatser, slå 
läger och grilla. 
Du slussas genom Bjurbäckens- 
och Asphyttans kanaler. Tre dagar

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

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

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

Canal tour
A cozy and relaxed 
trip that takes you 
through cozy lakes 

and canals with opportunities 
to stay at beautiful beaches and 
campsites.
You pass the locks in Bjurbäcken 
and Asphyttan. 3 days.

Wilderness 
route

Through the 
tranquility and 
silence you paddle 

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

Black River
There are varied 
scenery, nice 
campgrounds 

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

Älvsjöhyttan
Between 
Älvsjöhyttan and 
Lesjöfors, it is as 

close to the wilderness as you 
can get in this area. Plenty of 
both beaver, moose and deer. 
Here are also osprey and herons 
as well as plenty of fish.
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Öppet alla dagar 9-20
Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

Allt för grillningen hittar ni hos oss. 
Välkomna önskar Magnus med personal!

Grill-
säsong!

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

Grill-
säsong!

Välkomna in
önskar Magnus 
med personal!

Allt för grillningen 
hittar ni hos oss! 

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 StorforsHusmanskost till lunch varje vardag. Uteservering. 

Vi har fullständiga rättigheter. Utkörning. Testa oss! 
Pizzeria Folkets Hus, Centrumplan 1, tel 0550-600 06.

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 
I STORFORS 
TEL 0550-157 50, 
Mobil 070- 521 5751 eller 076-790 02 15. 
FASTIGHETSBYRAN.SE

Funderar du på att 
sälja din villa?

Just nu är det stor 
efterfrågan och
Vi har köparna!

Välkommen!
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1 juli  Öppen trädgård kl 10-17 
4 aug Öppen trädgård kl 10-17
Alla onsdagar i juli öppen visning 
kl 14-17 med fika.
Övriga tider visas trädgården 
enligt överenskommelse på 
telefon. Ring alltid i förväg
Även uthhyrning av rum & stugor. 
Soppa till kvällsmat och frukost 
kan bokas.
Info: www.villafuruvik.se, Kerstin 
Wålstedt, tel 073-08 10 272

Trädgård  
Villa Furuvik 

Garden Furuvik
Villa Furuvik is a large 
garden that dates 
back to 1907. There is 

a nice park with many different 
flowers and a tree house to 
climb. Also rental of rooms and 
cottage. Järnsjöleden hiking trail 
passes just outside the garden. 
Villa Furuvik offers light evening 
meal and breakfast if you book in 
advance.

Juli 1 Open garden 10-17
Aug 4 Open garden 10-17
Every Wednesday in July, open 
garden at 14-17.
Other times we show the garden 
after appointment by phone. 
Always call in advance. 
Free admission with coffee. 
Collection for ”Världens barn”
Address: Furuvik, Lundsberg.
Info: 004673-081 02 72, 
www.villafuruvik.se

- Vi är ett   väldigt bra 
team! Jag bakar, bäddar 
och sköter trädgården 
medan Yngve fixar alla 
hus och allt tekniskt.

Det säger Kerstin Wål-
stedt som är är i full fart 
med förberedelser inför 
sommaren i Villa Furuvik.

Allt började med att träd-
gården deltog i arrangemang-
et Öppen trädgård 2012. 

Innan dess hade makarna 
Yngve och Kerstin Wålstedt 
inte riktigt förstått vilken 
skatt den 11 000 kvadratme-
ter stora trädgården kan vara 
för andra.

- Det visade sig finnas ett 
otroligt stort intresse för vår 
trädgård och sedan dess har vi 
haft flera arrangemang varje 
sommar, säger Yngve.

För tre år sedan var det 
dags för nästa steg. Efter för-
frågningar frän vårdcentralen 
började de även att hyra ut 
boende.

- Vi har en extra villa med 
och ett mindre hus, så vi be-
stämde oss för att även hyra 
ut via airbnb, berättar Kerstin.

Idag är de båda boendena 
med självhushåll vid Villa 
Furuvik bokade för det mesta, 

och de här sommaren kom-
mer man även att hyra ut det 
enkla huset Sjöstugan.

- Det finns rinnande vatten, 
men ingen dusch. Däremot är 
det bara tio meter till standen, 
så folk brukar bada istället för 
att duscha, säger Kerstin.

De senaste åren har Villa 
Furuvik blivit känt vida över 
världen.

- Det kommer folk från 
Australien, Taiwan och Kina, 
men även folk från närmare 
håll. Flera har faktiskt blivit 
våra vänner, säger hon.

Gästerna har tillgång till 
hela den fantastiska trädgår-
den, en brygga med grill, ute-

möbler och roddbåt och dess-
utom en liten privat strand. 
Ett par kanoter finns också att 
låna.

- Vi har bara positiva erfa-
renheter, säger Kerstin, som 
också bjuder in till Öppen 
trädgård vid flera tillfällen 
under sommaren. Då får vem 
som helst komma och under-
söka trädgården med en karta 
i handen, och det finns många 
skrymslen att upptäcka. 

Tropiska hörnan, trädhuset, 
udden och växthuset är några 
platser. Bland Kerstins favo-
ritblommor finns Afrikas lilja, 
gullbandslilja, bergvallmo 
och sidenpion. EVA WIKLUND

Öppen trädgård lockar i Furuvik

Yngve och Kerstin välkomnar både trädgårdsentusiaster och natt-
gäster till sina boenden.

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   
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Den 9 september 2018 
är det val i Sverige
Den 9 september är det val till riksdag,landstingsfullmäktige och kommun-
fullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett 
röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du 
ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Förtidsröstning
Lokal: Kommunhuset
Tid: 22 augusti till 9 september (på valdagen öppet 8.00-20.00).

Må  11.00–13.00
Ti  11.00–13.00
On 11.00–13.00
To  17.00–19.00
Fr 11.00–13.00
Lö  11.00–13.00
Sö  11.00–13.00

Valdagen 9 september 
Röstning på valdagen 9 september, lokalerna är öppna 08.00-20.00

Vallokaler
Storfors centrala Vargbroskolan
Lungsund  Lungsunds församlingshem
Bjurtjärn  Bjurtjärns skola

Information
Information om valet finns på www.val.se 
Frågor om genomförandet av valet kan 
ställas till valnämnden via e-post till
valnamnd@storfors.se 



I frêske lufta nr 4 l 2018 Sommartidning  för Storfors kommun 35

Kanalen
En tidning för Storfors församling  l Nr 4 l 2018 l årg 12

I församlingen finns tre vackra kyrkor som under sommaren är öppna för besök. Alla kyrkorna är öppna kl 8–16 
varje vardag under juni-augusti. Ta dig tid för en stunds ro och stillhet.  Titta runt på allt vackert hantverk som finns i 
byggnaderna. Broschyrer med mer fakta om kyrkorna och inventarierna finns vid kyrkornas informationsbord.

Välkommen till våra sommaröppna kyrkor i Storfors, Bjurtjärn och Lungsund!

Storfors kyrka 
Ligger inne i Storfors och 
är den nyaste av kyrkorna i 
kommunen. Den invigdes 10 
maj 1959 och är ritad av arki-
tekt Tor Engloo. 
Utvändigt är väggarna klädda 
med Glavaskiffer och på taket 
ligger koppar. 
Altaret är av Ölandskalksten 
och dopfunten av kalksten 
från Gotland. 
I koret finns fyra ljusstakar 

tillverkade av material som är 
skänkt av Outokumpu.
Nedanför koret ligger en blå 

matta från ateljé Märta Måås-
Fjetterström i Båstad. Den är 
designad av Barbro Nilsson, 

konstnärlig ledare och desig-
ner vid Båstadsateljén.

Lungsunds kyrka 
Kyrkan uppfördes 1643 och 
ligger vackert vid stranden 
mellan Stora Lungen och 
Öjevettern. År 1681 utvid-
gades kyrkan första gången 
och 1722-1726 fick den sina 
korsarmar. Inne i kyrkan finns 
mycket att se. Den gamla 
1600-tals orgeln, som inte är 
i bruk, flyttades från Kristine-
hamns kyrka 1859 till Lung-
sunds kyrka. Den skulpterade 

fasaden och piporna är kvar, 
men övriga delar av 1600-tals 
orgeln ersattes av en ny 1933. 

Dopskålen är tillverkad av 
en av orgelpiporna. I kyrkan 
finns två altaruppsatser, den 

centralt placerade är i barock-
stil och den äldre och enklare 
finns i södra korsarmen. 

Bjurtjärns kyrka 
Kyrkan ligger söder om Stor-
fors och uppfördes också 
1643. 1706 byggdes den ut 
och blev en korskyrka. Al-
taruppsatsen från 1686 är 
en gåva av Elias Linroth på 
Alkvetterns herrgård. Av den 
gamla predikstolen gjordes på 
1700-talet två skåp och den 
ersattes av en ny. Det ena skå-
pet finns i sakristian och det 
andra i församlingshemmet. 
Familjen Linroth har bidragit 
med stora delar av kyrkans ut-

smyckning och värdeföremål 
och 1730 uppfördes ett grav-
kor åt familjen. Detta används 
idag vid olika musikevene-
mang. 

Den vackra predikstolen hålls 
upp av en träskulptur, som 
tros föreställa Moses. Till 
kyrkans äldsta inventarier hör 
en dopängel i trä. Den vackra 

ljusbäraren är designad av 
Birgitta Westholm och tillver-
kad i Östersund. Den återfinns 
avbildad i vår psalmbok som 
ett träsnitt av Kristina Anselm.  

Hela denna del är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 4/2018
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Hela denna del är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 4/2018

Storfors 
17 juni
15.00 Söndagsgudstjänst, 
E Schwab Hollsten.

20 juni
08.00 Morgonbön, G Bengtsson

1 juli
11.00 Friluftsgudstjänst vid 
dammen. E Schwab Hollsten

21 juli
18.00 Musik vid helgsmål. 
Trio Retur. Dikter Toni Lysholm Ch

28 juli
18.00 Musik vid helgsmål. 
Diktläsning och sång.

4 aug
18.00 Musik vid helgsmål. 
JohnElis Hollsten och Ollaan.

12 aug
15.00 Söndagsmässa. 
E Schwab Hollsten.

19 aug
11.00 Gudstjänst i Storfors Frikyrka. 
E Schwab Hollsten.

26 aug
15.00 Musikgudstjänst med 
sommarpsalmer. E Schwab Hollsten.

29 aug
08.00 Morgonmässa. 
E Schwab Hollsten.

2 sep
11.00 Upptaktsgudstjänst och 
konfirmationsinskrivning. 
E Schwab Hollsten.

9 sep
15.00 Söndagsgudstjänst. 
O Sjöberg.

Bjurtjärn
24 jun
18.00 Musik i sommarkväll i 
Linrothska kapellet. Anne-Marie 
Almström ”Värmländskt i ord och 
ton”. Sång, gitarr och fiol

8 juli 
11.00 Friluftsgudstjänst med 
husförhör vid Börjes. Bjurtjärns 
teatergrupp medverkar. 
E Schwab Hollsten.

22 juli
18.00 Musik med sommarens 
sånger och psalmer. Lena Kärnstål & 
Anne-Marie Jonsson.

5 aug
11.00 Friluftsgudstjänst Trettjärn. 
O Sjöberg.

26 aug
11.00 Söndagsmässa. 
E Schwab Hollsten.

16 sep
11.00 Temagudstjänst med 
kyrkogårdsvandring. 375 år. 
O Sjöberg.

Lungsund
23 juni
16.00 Friluftsgudstjänst Ackkärr, 
E Schwab Hollsten.

12 juli
18.00 Kolbullekväll på 
Hembygdsgården. 
E Schwab Hollsten.

13 juli
19.00 Konsert i kyrkan med 
Bosse Landberg.

14 juli
18.00 Musik vid helgsmål. 

15 juli
11.00 Gudstjänst – tema skapelsen. 
Lungsundsdagarna avslutas med 
kyrkkaffe på Berget.

29 juli
11.00 Söndagsmässa. O Sjöberg.

19 aug
18.00 Musikgudstjänst. Ylva och 
Yngve Wålstedt.

9 sep
11.00 Söndagsmässa. O Sjöberg.

Med reservation för ev 
ändringar 

HÖSTSTARTER 
UPPTAKTSGUDSTJÄNST  
2 sept kl 15.00 i Storfors kyrka
Startskottet för alla våra gruppers verksamheter 
efter sommaruppehållet. Inskrivning av årets nya 
konfirmander. Medverkan av representanter för olika 
åldrar, sång och musik. Gemenskap vid kyrkkaffet 
efter gudstjänsten. Välkommen att fira gudstjänst på 
söndagar och helgdagar hela året i våra kyrkor och 
ibland även på annan plats.

MÖTESPLATSER UNDER VECKAN

Barn och ungdomsverksamhet:
Måndag 3 sept kl 16.30-18.00 
Arken (7-9 år)  i Storfors

Tisdag 4 sept  kl 11.00-13.00 
Babycafé (0-3 år)  i Bjurtjärn 
Kl 16.30-18.00 Barntimmar (4-6 år)  i Bjurtjärn
                                                                                                                                                      
Onsdag 5 sept  Kl 14.30-16.00 Miniorerna (7-9 år) i 
Bjurtjärn
 
Fredag 7 sept kl 19.00-23.00 paX (7:an upp till 17 år)

Övrig ungdomsverksamher drar igång v.36 med 
tjejgrupp, killgrupp och konfirmation. Inga tider har 
ännu blivit fastställda men all information om tider 
kommer finnas tillgängliga närmare hösten på alla 
paX sociala medier! 

Vuxenverksamhet:
Tisdag 4 sept Kl. 14.00-16.00 
Öppet Hus  på Seniorernas Hus

Onsdag 5 sept kl 14.00 
Arbetskretsen i Storfors (jämna veckor)

Onsdag 5 sept kl 14.00
Lungsundsträffen (jämna veckor)

Torsdag 6 sept kl 18.00 
Våga Prova i Bjurtjärn 

Tisdag 18 sept kl 11.00 
Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn

Onsdag 12 sept kl 13.30 
Syföreningen i Bjurtjärn (udda veckor)

Onsdag 12 sept kl 14.00 
Storforsträffen (udda veckor)

Tisdag 18 sept kl 18.00 
Skapande Möte i Lungsund

HISTORISKA  VINGSLAG  I  BJURTJÄRN   
Söndag 16 sept  kl 11.00 är det en temagudstjänst 
i Bjurtjärns kyrka. Det är 375 år sedan kyrkan 
byggdes och detta kommer att uppmärksammas. 
Efter gudstjänsten blir det kyrkogårdsvandring och 
kyrkkaffe. Se mer info i nästa nummer av Kanalen.

MESSY  CHURCH 
Träffen för alla åldrar, 
återkommer i Storfors 
måndag 24 sept kl 
16.30 och i Bjurtjärn 
tisdag 13 nov 
kl 16.30. 

Sommargudstjänster/ musik i våra kyrkor
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Årets konfirmander är 
16 till antalet. Det är en 
tredjedel av alla elever i 
åttonde klass.
- Det här året var varit 
så roligt, vi har blivit 
tajta som grupp och jag 
har lärt mig massor om 
mig själv, säger Elvira 
Stenman.

- Vi har pratat om viktiga 
frågor, om hur livet kan vara 
och också om tunga grejor, 
säger Anton Kangasvieri.

Det är en avslappnad grupp 
som väller in i Pax-lokalen i 
kyrkans källare och slänger 
sig ner i sofforna lite huller 
om buller. Varje onsdag under 
två terminer har de träffats 
ett par timmar i kyrkan. Det 
har varit timmar med både 
skratt och allvar, och konfir-
mationsledare Elisie Schwab 
Hollsten säger att det varit en 
förmån att få dela så mycket 
tid med ungdomarna.

- Det är en riktigt härlig 
grupp, och jag tror att vi får se 
sidor som de inte visar hem-
ma. Vi vill ge dem en chans 
att sätta sig själva i centrum 
och växa som människor, sä-
ger Elsie, som under året haft 
hjälp av flera unga ledare och 
även av Nathalie Wegner och 
Marie-Louise Liljekvist.

- Det vi berättar är ju inget 
konstigt utan det handlar ju 
till största delen om allas lika 
värde. Vi berättar om traditio-
ner och vad kyrkan står för, 
många gånger blir det väldigt 
nära och intressanta diskus-
sioner, säger Marie-Louise.

Både hon och Elsie hoppas 
att ungdomarna ska ta med 
sig känslan av att de alltid är 
välkomna tillbaka till kyrkan, 
oavsett vad de tror på och var 
de befinner sig i livet.

- Vi har en öppen kyrka, vi 
frågar aldrig någon om med-
lemskap utan välkomnar alla. 
Vi som är vuxna vet ju att det 
många gånger i livet kan kän-
nas väldigt ensamt – då finns 
vi här och vill ge trygghet, sä-

ger Elsie.
Under året har ungdomarna 

inte bara träffats varje ons-
dag. De har också besökt 
gudstjänster, haft kickoff med 
drama och tacos i Lungsund, 
deltagit i konfadag i Karlstad 
och inte minst fått åka på lä-
ger till Rättvik med konfir-
mander från Västerås.

- När vi arrangerar läger 
och resor ingår allt gratis så 
att alla ska kunna delta på 
lika villkor. Det tycker vi är 
viktigt, säger Elsie.

Alexandra Bergqvist ler 
stort vid tanken på lägret:

- Det var riktigt kul. Vi 
hade lektioner, men det kän-

des inte som lektioner efter-
som ledarna gjorde det på ett 
så roligt sätt. Sen var det mas-
sor av lekar, sånger och disco 
också, säger hon.

En viss nervositet inför 
själva konfirmationen finns 
där, men samtidigt ser ung-
domarna fram emot högtiden 
där man inte blir utfrågad på 
traditionellt sätt.

- Vi ska göra en variant där 
man tävlar två och två i ”vem 
vet mest”, berättar  Alexan-
dra.

Elvira tror att det kommer 
att bli ett visst vemod att bry-
ta upp från gruppen, men lik-
som många av de övriga vill 

hon bli ung ledare för nästa 
års konfirmander. Det vill 
också Kevin Gregard.

- Det skulle vara jättekul. 
Då får man göra allt det här 
igen och också försöka dela 
med sig av det vi lärt oss, sä-
ger han.

Konfirmander har lärt känna sig själva och varandra i kyrkan

Över raden från vänster: Oscar Haraldsson, Emmy Green, Simon Morén, Alexandra Bergqvist, Oskar Stange, 
Jennifer Lundgren, Kevin Gregard, Sonny Holmström. 
Mellersta raden: Lovisa Kullberg, Lova Rodéhn, Filippa Johrin, Elvira Stenman, Elsie Schwab Hollsten, Nathalie 
Wegner, Ida Levein, Alexandra Olofsson, Ellen Piscator, Anton Kangasvieri.
Nedersta raden: Marie-Louise Liljekvist, Johanna Palm, Madeleine Persson, Ida Virtanen, Alva Mård, Jenny 
Nilsson.  Fotograf: Ateljé bildgruvan

Konfirmanderna har samlats i ungdomslokalen en gång i veckan.

Konfirmandledarna Elsie 
Schwab Hollsten och Marie-
Louise Liljekvist.

Konfirmander i Storfors kyrka den 6 maj 2018  
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 Hela denna del är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 4/2018

Vart kan jag vända mig?
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

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. 

Den 25 maj 2018 trädde den nya 
Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft.
Den nya förordningen gäller i hela EU 
och syftar till att stärka skyddet för den 
enskilda individen vid behandling av 
personuppgifter.
För oss i Svenska kyrkan är det viktigt 
att du ska känna dig trygg med hur vi 
hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar 
den information som du anförtror oss som 

medlem, samt följer de lagar och regler 
som finns för att skydda din integritet. Du 
har enligt dataskyddsförordningen rätt att 
få ett utdrag av dina personuppgifter samt 
information om hur vi behandlar dem, 
under förutsättning att din identitet kan 
bevisas. Kontaktperson hos oss i Storfors 
församling är assistent Eila Backelin. Hon 
nås på 0550-60042 eller mail storfors.
forsamling@svenskakyrkan.se

Carpe Diem 
”Carpe Diem” är ett uttryck som vi kan använda 
oss av lite då och då. Mest i sammanhang där 
vi vill uppmuntra varandra att ta det lite lugnare 
och njuta av tillvaron, här och nu.
Jag blev själv påmind om att njuta av tillvaron 
när sommaren drog in över vårt land. 

Sommaren som vi förknippar med värme, 
glädje, njutning och förhoppningsvis en lång 
ledighet. 

För våra barn och ungdomar är sommaren 
förknippad med sommarlov, för många av oss 
förvärvsarbetande innebär sommartiden en 
välbehövlig semester och för alla de som är 
daglediga kan sommaren innebära långa dagar 
som kan fyllas med allehanda aktiviteter eller 
vila. 

Helt enkelt ”Carpe Diem” att ta dagen som den 
kommer eller som vi kan läsa i vår Bibel där 
Jesus uppmanar oss: 
”Därför säger jag er: bekymra er inte … för är 
inte livet mer än födan och kroppen mer än 
kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, 
skördar inte och samlar inte i lador, men er 
himmelske fader föder dem. Är inte ni värda 
mycket mer än de? ... Er himmelske fader vet 
att ni behöver allt detta. Sök först Guds rike 
och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det 
andra också. Gör er därför inga bekymmer 
för morgondagen. Den får själv bära sina 
bekymmer.”

De här bibelorden talar om Guds kärlek och 
omsorg om oss människor. Så här i sommartid 
vill jag önska dig att du kan förnimma 
Guds kärlek i ditt liv. Guds kärlek är som 
sommarsolen, den strålar över alla, den är 
ovillkorlig och upphör aldrig. 

Med Guds kärlek i våra hjärtan och i våra liv får 
vi ta emot hälsningen ”Carpe Diem” – ”Fånga 
dagen” och fylla den med sådant som gör oss 
gott! 

Må solens strålar värma dig om dagen. 
Må månens sken omsluta dig om natten.
Må Gud ständigt hålla dig i sin famn, bevara dig 
från fruktan, skydda dig mot skada, välsigna dig 
med kärlek och skänka dig sin frid.
 
 Elsie - präst

MORGONBÖN med mässa i Storfors 
kyrka onsdag 20 juni kl 8.00. Därefter 
sommaruppehåll och höststart 29 aug.

ANDRUM i Bjurtjärns församlingshem, 
en torsdag i månaden. Nästa tillfälle är 
27 sept kl 18.00. En stund för samtal 
med varandra om det som känns 
aktuellt. 

Fler datum för morgonböner och 
Andrum kommer i nästa nummer av 
Kanalen.

Sandra Björk 
slutar sin tjänst 
som barnledare. 
Vi tackar henne 
för hennes fina 
och engagerade 
arbete under 
den tid hon varit 
hos oss och 
önskar lycka till i 
framtiden. 

Bibelstudium kommer att startas i 
höst, ca en träff i månaden. Körkvällar 
erbjuds för den som vill vara med och 
sjunga.   

Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR  -  den nya dataskyddsförordningen

Personalnytt - Sandra Björk slutar

Morgonbön & andrum

Bibelstudium och körkvällar i höst

Det pågår ombyggnation i 
servicebyggnaden vid kyrkogården 
i Storfors. Detta innebär att 
besökstoaletten är avstängd 
tillsvidare.

Obs! Ombyggnation i servicehuset
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Du behöver inte lämna solstolen...  
Med vår bankapp i  
mobilen gör du dina  
bankärenden tryggt  
och enkelt var du än är.

Ta det lugnt...

Vi på Storforskontoret önskar alla 
en riktigt 

Trevlig sommar!
PS. Vi håller semesterstängt vecka 29-30, 
16-27 juli. Vårt lokala Kundcenter har  
däremot öppet hela sommaren. De når du  
på telefon 0581-88 000 eller på e-post 
info@bergslagenssparbank.se.  
Övriga kontors öppettider finner du på 
www.bergslagenssparbank.se

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

Slusscafé
vid Bjurbäckens slussar

10 km NV Storfors, 13 km S Filipstad

 
Besök Bergslagskanalens pärla 

 Bjurbäckens slussar 
 en idyllisk natur-och kulturupplevelse 
 10 km NV Storfors,  15 km S Filipstad 
 

 
 
 
 
 
 
 Midsommarfirande fredag 20 juni 
 Blomplockning kl. 12, stången reses kl. 13 
 

 Musikunderhållning vid slussvaktarstugan 
 kl. 14.00 varje söndag i juli månad   

 
 
 

 
 Slusscaféet är öppet varje dag kl. 11-18 
 

 Njut av den härliga naturen vid slussarna.  
  Titta in i slussvaktarstugan.  Promenera på kanalbanken 
  Hyr el-båt, roddbåt eller kanot för en tur på kanalen  
 

  www.bjurbackensslussar.se  0550-63026  www.slusscafe.se 
 
 
 
 
 

 6 juli Teachers Blended med bred repertoar  
 13 juli Bonny Lindqvist, amerikansk countrymusik 
 20 juli Christer Lindén, Calle Boman   svenska visor 
 27 juli Lena Dahlman, visor, skrönor, poesi 

Frukostbuffé med melodikryss
Varje lördag i juli  - kom två betala för en: 95 kr!

Slusscaféet är öppet varje dag kl 11-18 
Vi har hembakat, sallader, pajer och härliga räkmackor (tom aug).

Njut av fika eller lunch i en avslappnad, hemtrevlig och unik 
historisk miljö. Smörgåstårtor på beställning.

Slussning varje dag kl 13.00 under juli - du får följa med i båten.

Tel 072-238 43 00, www.slusscafe.se

Några av våra evenemang
22 juni Midsommarfirande med blomsterplockning kl 12.00.

Vi reser sedan stången och dansar kl 13.00.
23 juli Helikopterflygning kl 14.00

 27 juli Med 150 dagar till jul firar vi Lillejulafton 
med Värmlandstomten och justämning vid caféet.

29 juli Underhållning med Bonny Lindkvist kl 14.00.
30 juli Sommarcafé med SM-guld-vinnarna kl 18.00.



Händer i Storfors sommaren 2018
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Juni
22 fredag Midsommarfirande vid 
bygdegården i Kväggeshyttan 12-16
22 fredag Midsommarfirande vid 
Bjurbäckens slussar från kl 12
23 lördag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr. 
24 söndag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.
24 söndag Musik i sommarkväll i Linrothska 
kapellet i Bjurtjärn kl 18.
26 tisdag Golf för nybörjare Lundsbergs 
golfbana, gratis instruktion från kl 17.30.
26 tisdag Klappa hönor vid Posthagarnas 
gård, Bjurbäcken kl 12-16.
28 torsdag Cafékväll med föreningen Balans 
i Seniorernas Hus 17.30.
30 lördag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.

Juli
1 söndag Öppen trädgårdsvisning i 
Villa Furuvik i Lundsberg kl 10-17. 
1 söndag Lungsunds 
hembygsdgård har öppet kl 14-
17 visning, loppis och servering.
1 söndag Riddarlekplats i 
Bjurbäcken vid bruksområdet kl 
11-17, 30 kr.
3 tisdag Golf för nybörjare Lundsbergs 
golfbana, gratis instruktion från kl 17.30.
3 tisdag Klappa hönor vid Posthagarnas 
gård, Bjurbäcken kl 12-16.
4 onsdag Guidning på Lundsbergs Skola 
med start kl 13. Samling vid entrén. 
Kostnadsfritt. 
4 onsdag Öppen trädgård med fika, 
Villa Furuvikt kl 14-17.
6 fredag Grillkväll på hembygdsgården 
Börjes från kl.17, hamburgare, korv, 
servering. Musik: Malin & Erik Näsman
7 lördag  Marknadsdag på hembygdsgården 
Börjes kl.12-16 med försäljning av olika 
hantverk. Barnaktiviteter. Bakluckeloppis. 
Servering av Bjurtjärnshare, kaffe, 
hamburgare, korv mm. 
7 lördag Folkracecup i Storfors, Motorbanan
7 lördag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.
8 söndag  Gudstjänst på hembygdsgården 
Börjes kl.11.00. Servering av kyrkkaffe. 
Historisk vandring efteråt.
8 söndag Lungsunds hembygsdgård har 
öppet kl 14-17 visning, loppis och servering.
8 söndag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.
10 tisdag Golf för nybörjare Lundsbergs 
golfbana, gratis instruktion från kl 17.30.
10 tisdag Klappa hönor vid Posthagarnas 
gård, Bjurbäcken kl 12-16.
11 onsdag Guidning på Lundsbergs Skola 
med start kl 13. Samling vid entrén, fri entré.
11 onsdag Öppen trädgård med fika, 
Villa Furuvikt kl 14-17.
12 torsdag Kolbullekväll i Lungsund, 
hembygdsgården kl 18.
13 fredag Konsert i Lungsunds kyrka 
kl 19 med Bosse Landberg.
14 lördag Loppis vid bryggan, 
Kväggeshyttans bygdegård kl 11-14.
14 lördag Familjegrillkväll i Kungsskogen, 
bygdegården Baracken kl 18. Grillat, lekar 
& lotteri.

14 lördag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr
15 söndag Riddarlekplats 
i Bjurbäcken vid bruksområdet 
kl 11-17, 30 kr.
15 söndag Lungsunds 
hembygsdgård har öppet kl 14-
17 visning, loppis och servering.
17 tisdag Golf för nybörjare 
Lundsbergs golfbana, gratis 
instruktion från kl 17.30.
17 tisdag Klappa hönor vid Posthagarnas 
gård, Bjurbäcken kl 12-16.
18 onsdag Guidning på Lundsbergs 
Skola med start 13. Samling vid entrén. 
Kostnadsfritt. 
18 onsdag Öppen trädgård med fika, 
Villa Furuvikt kl 14-17.
19 torsdag Cafékväll med föreningen 
Balans i Seniorernas Hus 17.30
21 lördag Kaffekalas kl.15 på 

hembygdsgården Börjes. Servering 
av olika bakverk. Kexsundspojkarna 
underhåller med gladjazz. Ta gärna 
på din sommarhatt. Kostnad 75 kr.
21 lördag Storloppis vid Bergsjö 
Bygdegård kl 10-12.

21 lördag Musik vid helgmål kl 18 
i Storfors kyrka. Trio Retur.

21 lördag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.
22 söndag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.
22 söndag Lungsunds hembygsdgård har 
öppet kl 14-17 visning, loppis och servering.
23 måndag  Helikopterflygning vid 
Bjurbäckens slussar kl 14. 
24 tisdag Golf för nybörjare 
Lundsbergs golfbana, gratis 
instruktion från kl 17.30.
24 tisdag Klappa hönor 
vid Posthagarnas gård, 
Bjurbäcken kl 12-16.
25 onsdag Guidad 
vandring och servering vid 
Kväggeshyttans bygdegård kl 15.
25 onsdag Guidning på Lundsbergs 
Skola med start 13. Samling vid entrén. 
Kostnadsfritt. 

25 onsdag Öppen trädgård med fika, 
Villa Furuvikt kl 14-17.

27 fredag Lillejulafton vid Bjurbäckens 
slusscafé. 
28 lördag Riddarlekplats i Bjur-
bäcken vid bruksområdet
 kl 11-17, 30 kr.
28 lördag Musik vid helgmål kl 18 

i Storfors kyrka. Diktläsning och sång.
28 lördag Countryafton och pub kl 20

 i Kväggeshyttans bygdegård.
29 söndag Musikunderhållning 
vid slusscaféet i Bjurbäcken kl 14. 
Bonny Lindqvist spelar.
29 söndag Lungsunds hembygsdgård har 
öppet kl 14-17 visning, loppis och servering.
29 söndag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr,
30 måndag Sommarcafé med SM-
guldvinnarna i Slusscaféet kl 18.
31 tisdag Golf för nybörjare Lundsbergs 
golfbana, gratis instruktion från kl 17.30. 
31 tisdag Klappa hönor vid Posthagarnas 
gård, Bjurbäcken kl 12-16.

Augusti
2 torsdag Cafékväll med föreningen Balans 
i Seniorernas Hus 17.30.
4 lördag Öppen trädgårdsvisning 
i Villa Furuvik i Lundsberg kl 10-17
4 lördag Musik vid helgmål kl 18 i Storfors 
kyrka. John Elis Hollsten och Ollaan
4 lördag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.
5 söndag Riddarlekplats i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17, 30 kr.
5 söndag Lungsunds hembygsdgård har 
öppet kl 14-17 visning, loppis och servering.

5 söndag Bjurbäckens Dag kl 14
7 tisdag Golf för nybörjare Lundsbergs 
golfbana, gratis instruktion från 
kl 17.30. 
7 tisdag Klappa hönor vid Post-
hagarnas gård, Bjurbäcken kl 12-16.

8 onsdag Guidad vandring och 
servering vid Kväggeshyttans bygdegård 

Start kl 15.
10 fredag Dans på logen vid hembygds-
gården Börjes kl 18. Strömtorparna spelar 
upp. Servering.
11 lördag Hembygdsfest i Lungsund, 
Servering, lotterier, hästskokastning,  
Blandad musikunderhållning och historier 
av Gunnar Svensson från Grums.
11 lördag Medeltidsfestival i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17.
12 söndag Medeltidsfestival i Bjurbäcken 
vid bruksområdet kl 11-17.
18 lördag Hembygdsdag på Storfors 
hembygdsgård.Bla årets Storforsare.
25 lördag Fabriks5an på Gymfabriken. 
Tävling, löpning  & övningar. 
Info 070-467 32 32.
26 söndag Kakfestival med hemlig gäst 
i Kväggeshyttans bygdegård kl 15.
26 söndag Skördefest vid Bjurbäckens 
slusscafé hela dagen - säsongsavslutning.
26 Söndag Invigning av norra delen av 
Järnsjöleden under Lokala Naturvårdens 
Dag. Start vid Bjurbäckens slussar. Vi bjuder 
på grillad korv & kaffe från kl 13.00. Start för 
guidad vandring kl 14.00
Med reservation för ändringar. Se storfors.se

Fotokonst i Kulturhuset
Hela sommaren har fotokonstnär Alena 
Landelius utställning i Kulturhuset. 
Sommarstängt veckorna 29, 30, 31 men 
i övrigt öppet måndag-tordag 12-16 samt 
fredag 12-15. Fri entré. Servering.


