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å var det dags för ett nytt 
nummer av I freske lufta. 

Att jobba inom den 
kommunala sektorn inne-
bär mer eller mindre tuffa 

perioder. Just nu pågår det kom-
munala budgetarbetet där samtliga 
chefer gör sitt yttersta för att skapa 
en budget i balans. Även om det 
går bra för Storfors så krävs det att 
vi som tjänstemän tillsammans med 
våra förtroendevalda jobbar sten-
hårt för att löpande anpassa budget 
efter det behov som finns. Skola, 
vård och omsorg klassas ofta som 
kommunala kärnverksamheter – så 
även i vår kommun. Detta är kost-
nadsdrivande områden, vilket inte är 
något konstigt, där det krävs konti-
nuerliga anpassningar och ständiga 
förbättringar. Vi måste hela tiden 
hitta nya smarta lösningar och sam-
verkansformer för att genomföra 
kostnadsminskningar. Som alltid 
är målet att ha kvar pengar till icke 
lagstyrd verksamhet. Områden som 
lokal kultur, natur, föreningsliv, ar-
rangemang och utsmyckning/skötsel 
av det offentliga rummet är viktiga 
delar som behövs för att fortsätta 
hålla en hög attraktionskraft. Apropå 
trevligheter så ser säkert flera med 
mig fram emot Centrumfesten, som 
i år äger rum den 4 december. Detta 
blir den tredje festen för min del och 
även i år skall det blir kul att träffa 
och prata med en massa trevliga 
människor, se på eldshow och under 
kvällen äta något gott från grillarna 
på torget.

Storfors kommun jobbar även 
löpande med tillgänglighet i olika 
former. Ett område under utveckling 
är kommunens utbud av e-tjänster. 
”Med e-tjänster menas alla slags 
tjänster som förmedlas elektroniskt. 

E-tjänsten ska un-
derlätta för använ-
daren, samtidigt 
som den tillgodoser 
myndighetens be-
hov på ett effektivt 
sätt.” En e-tjänst 
innebär att kom-
munen numera är 
tillgänglig 24 timmar om dygnet och 
där du som invånare kan göra ett 
ärende när det passar dig allra bäst. 
För att använda en e-tjänst behöver 
du ett BankID när du loggar in. I dag 
finns 13 tjänster upplagda och fler 
kommer att läggas upp. Läs mer om 
våra tjänster på storfors.se. 

Annan form av service och till-
gänglighet som vi hela tiden försö-
ker bli bättre på är snabb återkopp-
ling till dig som invånare. Vi ska 
kunna ge dig ett snabbt svar när 
en fråga ställs eller hänvisa vidare 
till rätt instans om ärendet (frågan) 
ligger på annan myndighet. Vi ska 
också i största allmänhet ge ett bra 
bemötande när någon kontaktar 
Storfors kommun. 

När företagsrankingen nyligen 
presenterades fick vi ett kvitto på att 
kommunens service och attityder till 
företagande var riktigt bra - topp 40 
i landet. Vi ser även fram emot att 
studera den medborgarundersökning 
som många Storforsare har svarat 
på. Svaren från denna undersök-
ning är en temperaturmätare på hur 
du som invånare trivs i kommunen. 
Stor del av enkätsvaren kommer att 
presenteras i vårens första tidning. 

Önskar er nu alla en trevlig läs-
ning och en fortsatt bra höst med en 
vinter som är i antågande

Mats Öman
Kommunchef 
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SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET
Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna. 

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE
Storfors kommun har sidor på facebook, twitter & 
Youtube. Sök efter den facebooksida som har den 
runda logotypen ”Stortrivs-i-Storfors”. 

HÄR NÅR DU STORFORS KOMMUN
Storfors kommunväxel: 0550-651 00
Kommunalråd Hans Jildesten 0550-651 52
Kommunchef Mats Öman 0550-651 55
Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt):
070-563 13 08
Kundtjänst avfallsfrågor 0586-750 100
Servicecenter miljö- & byggfrågor 0586-610 00
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr 0550-652 05
Kanslichef Oskar Eklöf 0550-651 03
Ekonomichef Ingela Bergare 0550-651 19
Personalchef Daniel Bekking 0550-651 49
Informationschef Eva Wiklund 0550-651 77
Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén 0550-651 39
Folkhälsosamordnare & näringslivsutvecklare
Kicki Karlsson 0550-651 21
MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Hans-Bertil Hermansson 0550-652 85
Biståndshandläggare
Lina Lundell 0550-652 58
Bosamordnare
Anna Thyberg 0550-651 51
Risk- och säkerhetssamordnare
Michael Björklund 070-305 29 52
Energirådgivare
Hanan Othman 0550- 651 74
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Fler brandmän behövs i Storfors
I Storfors finns 22 del-
tidsbrandmän. 

En av de allra nyaste är 
18-åriga Wilma Stjern-
berg, som i somras fick 
en tuff start med svet-
tiga skogsbränder.

- Det var jobbigt, men jag 
blev inte avskräckt. Jag gil-
lar det oförutsägbara, att man 
inte riktigt vet vad som ska 
hända, och kamratskapen 
som är väldigt stark, säger 
hon.

Wilma siktar på en fram-
tid som heltidsbrandman och 
inspiration har hon fått i den 
egna familjen.

- Pappa är brandman och 
han är min stora förebild, sä-
ger Wilma, som klarade både 
rullbandtest och läkarunder-
sökning galant.

Precis som alla andra nya 
deltidsbrandmän får hon nu 
följa med på larm och ut-
ryckningar som en extra 
person i arbetslaget under 
upplärningstiden. Som del-
tidsbrandman har man en 
grundersättning på runt 5000 
kronor i månaden, och dess-
utom betalt för varje utryck-
ning. Pontus Löfgren har sitt 

ordinarie jobb på bilprov-
ningen, och det var inte länge 
sedan han fick användning av 
sina kunskaper som brand-
man på arbetsplatsen.

- En av våra kollegor föll 
ihop och vi kunde få igång 
hans hjärta. Min chef menade 
att de aldrig hade klarat det 
utan mig och min andra kol-
lega, säger han.

Stationschef Per-Erik An-
dersson har problem att få 
ihop en styrka som både bor 
och arbetar på orten och som 
har arbetsgivare beredda att 
släppa iväg dem vid larm. Ett 
antal personer inom tekniska 
enheten i Storfors kommun 

finns med som deltidsbrand-
män, men drömmen vore att 
även få använda personal från 
hemtjänsten eller de särskilda 
boendena.

- Vi vill gärna ta in fler 
tjejer och många inom hem-
tjänsten både bor och arbetar 
i Storfors, säger han.

En deltidsbrandman har be-
redskap dygnet runt var fjärde 
vecka. Då krävs det att man 
både bor och arbetar centralt 
i samhället. Inom 3-4 minu-
ter måste man kunna vara på 
brandstationen vid ett larm. 

I varje arbetslag ingår en 
styrkeledare, två utbildade 
rökdykare och två personer 

med c-körkort.
Det är samhällsnyttan som 

driver Per-Erik att fortsätta 
och han menar att deltidskå-
ren är en viktig kugge i sam-
hället. Inom några år kommer 
pensionsavgångar och han 
vill förbereda genom att ta in 
ett antal tjejer eller killar.

- Vi måste tänka framåt. 
Det tar sju månader innan 
man börjar själva utbildning-
en och sedan tar det några år 
innan man är utbildad rökdy-
kare och har c-körkort, säger 
han. 

Pontus menar att jobbet 
som deltidsbrandman ändrats 
något under de år han varit 
med.

- Idag är det inte lika macho 
längre. Vi pratar igenom svå-
ra jobb och ingen skäms för 
att berätta om det varit tufft. 
När jag började för tolv år 
sedan var det lite mer vanligt 
att bita ihop, idag behövs inte 
det, skrattar han. EVA WIKLUND

Inom 3-4 minuter måste brandmännen vara på stationen vid ett 
larm.

Stationschef Per-Erik Andersson (tv) behöver fler som Wilma Stjernberg och Pontus Löfgren.  FOTO: Eva Wiklund

Kontakt: Stationschef Per-Erik 
Andersson tel 070-316 02 92.
Under Centrumfesten bjuder 
Räddningstjänsten på glögg 
vid torget.  De vill gärna få en 
pratstund med intresserade.
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Centrumfesten
En magisk  kväll  i Storfors 

centrum
 tisdag 4 december kl 16-19

I kommunhuset finns följande verksamheter; 
l Polisen vill gärna prata trygghet och trivsel.
l Säkerhetssamordnare Michael Björklund. 
l Vandringsleder - Lennart Johansson berättar, du kan 
hämta kartor.
l Stiftelsen Björkåsen.
l Testa Storfors nya e-tjänster. Tipsa om andra 
e-tjänster du skulle vilja ha.
l Renhållningsbolaget - Karlskoga Energi & Miljö
l Storfors-Karlskoga Bygg- och Miljöavdelning
l Kom och hämta ditt tävlingsformulär - vinn 
resepresentkort på 4000 kronor.

Öppet i Kommunhuset  

Julmarknad i Kulturhuset
I Stora och Lilla Galejan finns utställare som säljer allt från smycken, leksaker och hantverk till julpynt, kosmetika, kransar och fågelholkar  Bland andra Sandrosen, Stickstugan, PRO, Symaggan, Zelected by Houze samt en lång rad hantverkare.

Torgmat, eldshow & varma tält
Strunta i att laga kvällsmat och ät i centrum så gynnar 
du föreningsliv och småföretagare! Vid brasan på 
torget utanför Kommunhuset finns julstämning med 
varma tält, bänkar, bord & fällar. 
l Storfors Motorklubb grillar hamburgare.
l En skolklass säljer varm korv och dricka.
l Lancelot gräddar medeltidspizzor i vedeldad ugn samt 
säljer soppa & varm choklad.  
l En liten änglakör sjunger i Kulturhuset ca 18.15 
 - sedan tågar de till brasan vid torget där de sjunger 
ett par sånger och lämnar över elden till den stora 
eldshowen från Trix.
l Eldshow med gycklare från Trix startar klockan 
19.00 och pågår cirka 15 minuter. På gatan 
utanför Hårcentrum (som är avspärrad under hela 
Centrumfesten).

ÖVRIGA PÅ TORGET
l Storfors BTK har loppis - stötta vinnarlaget! 
l Bergslagens räddningstjänst på plats med brandbil - 
fritt fram att provsitta.
l Polis och polisbil - kom och provsitt!
l Jordkullen finns på plats och visar maskiner. 
l Julkransar, hemstickat med mera
l Honung, julbröd och julkakor
l Motorklubben visar bilar.
l Piscator Bil och Gasolbutiken visar kaminer i sitt 
varma tält.
l Storfors Spån och foder - försäljning i varmt tält.

Hitta fem stämplar!

Vinn resepresentkort på 4000 kr

Vinn ett resepresentkort på 4000 kr - skänkt av Karlstad 

Airport! Presentkortet kan användas som hel- eller 

delbetalning vid valfri charterresa!

Tävlingsformulär finns i Kommunhuset samt hos Karlstad 

Airport i Kulturhuset. 

Toaletter
Finns i Kulturhuset, 
Kommunhuset & fd 
Baptistkyrkan.

Programmet gäller med reservation för ändringar
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Kvällsöppet i hela centrum
Följande företag håller öppet 16-19 i Centrum - 
håll utkik efter specialerbjudanden! 
l Sivs Handarbetshörna, Djupadalsg 17
l COOP Konsum, Djupadalsg 12
l Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12
l Hårcentrum, Djupadalsg 11
l J & M Fönster & Bygg AB, Djupadalsg 9
l Alkhateb Livs, Djupadalsg 9
l Jobbcentrum Second hand, Parkg 14
l Storfors frikyrkoförsamling i fd Baptistkyrkan, Parkg 4 
med loppis, och servering.
l Folkets Hus restaurang och Pizzeria i Kulturhuset, 
Centrumplan 1.
l Systembolaget, Djupadalsgatan 12 (till kl 18)

Övriga butiker / verksamheter - utanför centrum
l ICA, Tallbacksg 10
l Gymfabriken, Östra industrig 4
l Taverna Restaurang & Pizzeria, Stationsg 74

På marknadstorget i Stora och LIlla Galejan i Kulturhuset 
visar företag, föreningsliv och organisationer upp sig. 
Det blir prova-på-aktiviteter, tävlingar, information och 
specialerbjudanden. 
l Karlstad Airport - Vinn ett resepresentkort på 4000 
kronor till valfri charterdestination! Hämta formulär och 
prata om smidiga resor från Karlstad.
l IFO, individ och familjeomsorgen, berättar om 
uppdragen som familjehem, kontaktfamilj och 
kontaktperson.
l Apoteket Humlan - fina erbjudanden. 
l Vårdcentralen - testa ditt blodtryck.
l Folktandvården med fiskdamm och tandtroll.
l Team Sportia - testa dina fötter, ta en provtur på elcykel.
l Lundsbergs skola. 
l LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
l Pensionat Lungsund berättar om Värmlands största 
tjejfest. Tävla om en hotellövernattning.
l Asphyttan Metta House - bjuder på yin-yogapass.
l Asphyttans Hud & Hälsa.
l Storfors idrottshistoriska sällskap säljer 2019 års 
almanacka med bilder från Storforsidrotten.
l ICA Nära - beställ 5 kg räklåda till specialpris.
l IOGT-NTO-rörelsen bjuder på alkoholfri glögg  i 
samarbete med Storfors Nykterhetsförbund.
l MHF om nykter trafik.
l Massör i Storfors - Lourans Alchamsini bjuder på 
energimassage i specialstol (med kläderna på).
l Karros Hemmaklipp - vinn en klippning.
l Stefan och Ingegerd Höglin med konst och 
konsthantverk.
l Ursula Lund AB - säljer leksaker.
l Storfors församling med levande julkrubba och 
försäljning av biljetter till julkonserten.
l Laila Barnes - ekologiska skönhetsprodukter baserade 
på bivax.
l Första Linjen- snabb hjälp för unga som inte mår bra.

Marknadstorget i Kulturhuset  

Fler aktiviteter i Kulturhuset
l Litteraturquiz i biblioteket - vinn biocheckar!
l Julmusik med Storfors Dragspelsklubb från scenen. 
l Liten änglakör på scenen kl 18.15
l Storfors Skytteförening har öppet i sin lokal 
i källarvåningen - skjut en serie med luftgevär.
l Julpyssel och skapande verkstad för alla barn 
utanför bibloteket (en trappa upp). Material och 
pysselhjälp finns. Kostnadsfritt, arrangeras av BUS, 
Storfors församling och IOGT/NTO.
l Servering i Kulturcaféet.
l Yin-yogapass en trappa upp i Valsaren kl 18.00. 
Inget ombyte krävs, men gärna mjuka kläder.

 
Tomtens tipi 

l Tomten Inge i Halla finns i sin tipi på Djupadalsgatan 
17. Där delar han ut gratis godispåsar till alla barn som är 
tio år eller yngre.
Barnen kan också lämna en önskelista och vinna en 
julklapp. Tre barn får varsin önskeklapp för max 300 
kronor. Ta med din lista och glöm inte att skriva namn, 
adress och telefonnummer.
Tomten finns på plats följande tider:
16.00 - 16.30
17.00 - 17.30
18.00 - 18.30
l Strax intill finns Sivs Handarbetshörna, som under 
Centrumfesten har fina specialerbjudanden.Biografen & gycklarshow

l Kl 16.15 bjuder gycklarna 

från Trix på familjeföreställning 

i biografen.
l Kl 17 & 18 - föredrag om nya 

möjligheter för alla föreningar 

att få gratis hjälp med hemsida 

och föreningsportal. 

l Vi bjuder också på trailers i 

Storfors fina 4K-biograf där du 

kan vila fötterna.

Julklappstips! Presentkort på 

bio finns att köpa.
FOTO: Gabriel Söderbladh /Trix, 

www.gycklarna.com
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Apoteket Humlan
tel 0550- 605 37

Träffa oss 
i Kulturhuset!

FönsterexpertenFönsterexperten
Beställ dina underhållsfria och 
miljövänliga fönster från oss!

Besök även vår köksutställning!
Vi direktimporterar fönster, kök, garage-
portar och ytterdörrar från Polen till bra 

kvalitet och låga priser!

Djupadalsgatan 9
Öppet vardagar kl 15-18

Tel 073-92 60 543 eller 076-21 86 019 

Fri offert!

Fri transp
ort!

Djupadalsg. 9 Tel 0739-260 543 eller 0762-186 019

Julgransplundring 8 jan!
Snart är det jul och snart är den över. Ta chansen att plundra 
granen in till sista barret.
Söndagen den 8 januari är alla barn upp till 10 år i Storfors 
kommun välkomna på en hejdundrande julgransplundring. 
Självklart i någon vuxens sällskap.
Vi samlas klockan 15.00 i Sporthallen. Sen bryter dansen kring 
granen ut.
Vi bjuder på saft och bullar till barnen och kaffe och kaka till de 
vuxna. Någon trevlig överraskning är också att vänta. Och påsen 
med en liten present delar vi ut till barnen innan de går hem. 

Kryssa för i almanackan och börja trimma 
dansmusklerna. Varmt välkommen till en glad söndag!

Anmälan:
Mejla till: magnus.nilsson@miljobolaget.se
Du får en bekräftelse när vi mottagit din 
anmälan - då vet du att du är anmäld!
Ange adress, telefonnummer samt antal 
deltagande barn och vuxna. Den som inte 
har tillgång till mejl kan ringa och anmäla sig 
till Magnus Nilsson på tel 070-676 18 88. 
Anmälan görs senast fredag 30/12.

Folktandvården  i Storfors

Folktandvården  i Storfors 
Kom och träffa tandtrollet och se vår sockerutställning 

Kom och träffa tandtrollet 
och se vår sockerutställning!
Vi har fiskdamm!

Prata flygresor med oss i Kulturhuset!
Vinn resepresentkort på 4000 kr till valfri charterresa!

Nyfiken på oss?
Kom förbi vårt kontor på Centrumfesten så berättar vi 

hur Du kan vara med och berika Bergslagen!

PS. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor

Vi berättar om alla våra 
destinationer med flyg 
från Karlstad!

Vi ses på Centrumfesten
tisdagen den 4 december!

Skriv under för Vit Jul 
i vår monter i Kulturhuset!

IOGT-NTO-rörelsen i Kyrksten i samarbete 
med Storfors Nykterhetsförbund

Centrumfesten
  tisdag 4 december kl 16-19

Besök oss

HITTA MER! Du hittar fler annonsörer på andra ställen i tidningen och hela programmet med många fler 
utställare och öppna butiker / organisationer på sidan 4-5.

6

J&M Fönster & Bygg AB
Vintererbjudande med 10 % rabatt
kan endast hämtas under Centrumfesten!
Vi bjuder också på kaffe & kaka.

Du kan också lämna din önskelista! 

Tre barn vinner en önskejulklapp - 

värd max 300 kr.

Miljöbolaget bjuder alla barn under tio år på en godispåse. 
Hämtas i tomtens tipi utanför Sivs Handarbetshörna 
följande tider: 
16.00 - 16.30
17.00 - 17.30
18.00 - 18.30

Storfors frikyrkoförsamling 
Storfors frikyrkoförsamling har öppet 
i fd Baptistkyrkan under Centrumfesten. Liten loppis 
& servering. Välkommen in på Parkgatan 4!
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Besök oss på asphyttanmettahouse.se

Massör
Lourans Alchamsini
Hårcentrum
Djupadalsgatan 11
072-929 19 92

Välkommen in till oss under Centrumfesten! 
Svenska/österländska produkter till bra pris.

VÄLKOMMEN ATT TRÄFFA OSS I KOMMUNHUSET!
Går du i byggtankar? Eller har du andra frågor som rör 

bygglov, avlopp, tillsyn, miljö, livsmedel eller hälsoskydd 
- vi kan svara på dina frågor. Hoppas vi ses!

Kom och gör en gratis 
fotanalys hos oss 
i Kulturhuset. Vi tipsar 
också om skidutrustning 
och visar elcyklar.

Team Sportia, Kristinehamn, tel  0550 - 107 01

Välkommen att värma dig i vårt tält vid
torget och se våra gasolkaminer!

Vi finns i & utanför 
Kommunhuset

LB Smörgåsnisse 
choklad och annat gott
Chokladpraliner, julgodis, presentförpackningar 
och julkorgar i olika storlekar m m.
Träffa mig i Kulturhuset! Tel 070-549 03 04

Folkets Hus
Restaurang & Pizza
Tel 0550-600 06

7

Välkommen att kika på 
Storfors nya e-tjänster. 
Vi ses i kommunhuset!

Vi erbjuder massage, hot-stone-massage, 
ansiktsbehandling, aromainpackning och 
fotbehandling.  Vi säljer även presentkort! 
Eva-Lena Nordstrand, tel 073-632 97 35

Asphyttans Hud & Hälsa

Provsitt polisbilen och träffa uniformerad 
polis. Möt våra lokala poliser och prata om 
trygghet & trivsel.

På menyn: Pizza, kebab, 
sallad och grillrätter

Under Centrumfesten ingår
dricka, kaffe & sallad till 

alla rätter! Välkommen in!

Nu även i 
salongen på 
Djupadalsg. 11, 
tel 073 426 50 51 
Träffa mig 
i Kulturhuset på 
Centrumfesten!

Träffa oss på Centrumfesten & testa ett 
kort pass lågintensiv Yin-yoga kl 18.00 
i Kulturhuset. Inget ombyte krävs, men 
mjuka kläder är bra.

Alkhateb Livs
Djupadalsg 9, öppet varje dag 8.30-21.00

Sivs Handarbetshörna
Fina erbjudanden 

under Centrumfesten! 
Djupadalsgatan 17      
Tel. 0550 - 622 24      

Öppet ti-on-to 14-18

Hårcentrum har ny ägare
Kom in och se hur vi har det! Hämta också din 
rabattkupong med 30 % rabatt på klippning. Hämtas 
endast under Centrumfesten och kan användas hela 
december och januari. Välkommen önskar Giedre

Jag bjuder 
på gratis 

energimassage 
under 

Centrumfesten! 
Kom och testa 
i Kulturhuset. 

Öppettider:
Alla dagar 9-19

Välkommen till din konsumbutik i Storfors

Tele. 0550 - 65 650

Rimmade/färska fläskben
VÄRMLANDSCHARK
Svenska

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Storfors, en del av

Marknad i Storfors lördag 17/9

Lösviktsgodis
Plocka och blanda självPlocka och blanda själv

Max

3 kg/

kund!

49)=K

12)=K

Fläskfärs
VÄRMLÄNDSK/SVENSK

34)=K

Vitkål
Klass 1

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

Italienskt grovt bröd
450 g, jfr-pris 33:11/kg

Valnötsbröd
525 g, jfr-pris 28:38/kg

14)=S

Nybakat
i butiken!

lördag 17/9 mellan kl 10 - 14

MARKNADS-
DAGEN

BJUDER VI PÅ KAFFE 

MED DOPP I BUTIKEN.

Välkomna!

Marknadsextra!Marknadsextra!
������ ��������
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Öppettider:
Alla dagar 9-19

Välkommen till din konsumbutik i Storfors

Tele. 0550 - 65 650

Rimmade/färska fläskben
VÄRMLANDSCHARK
Svenska

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Storfors, en del av

Marknad i Storfors lördag 17/9

Lösviktsgodis
Plocka och blanda självPlocka och blanda själv

Max

3 kg/

kund!

49)=K

12)=K

Fläskfärs
VÄRMLÄNDSK/SVENSK

34)=K

Vitkål
Klass 1

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

Italienskt grovt bröd
450 g, jfr-pris 33:11/kg

Valnötsbröd
525 g, jfr-pris 28:38/kg

14)=S

Nybakat
i butiken!

lördag 17/9 mellan kl 10 - 14

MARKNADS-
DAGEN

BJUDER VI PÅ KAFFE 

MED DOPP I BUTIKEN.

Välkomna!

Marknadsextra!Marknadsextra!
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Marknad i Storfors lördag 15/9 - se våra marknadspriser i butiken!

Öppettider:
Alla dagar 9-19

Välkommen till din konsumbutik i Storfors

Tele. 0550 - 65 650

Rimmade/färska fläskben
VÄRMLANDSCHARK
Svenska

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Storfors, en del av

Marknad i Storfors lördag 17/9

Lösviktsgodis
Plocka och blanda självPlocka och blanda själv

Max

3 kg/

kund!

49)=K

12)=K

Fläskfärs
VÄRMLÄNDSK/SVENSK

34)=K

Vitkål
Klass 1

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

Italienskt grovt bröd
450 g, jfr-pris 33:11/kg

Valnötsbröd
525 g, jfr-pris 28:38/kg

14)=S

Nybakat
i butiken!

lördag 17/9 mellan kl 10 - 14

MARKNADS-
DAGEN

BJUDER VI PÅ KAFFE 

MED DOPP I BUTIKEN.

Välkomna!

Marknadsextra!Marknadsextra!
������ �������� �
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Vi bjuder på kaffe med dopp under 
marknadsdagen kl 10-14.

Välkommen in!

Välkommen in! 
Vi bjuder på glögg, pepparkaka och julstämning!
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Fabriksförsäljning av

Norra Industrigatan 8
Tel. 0550-62 222

Extra öppet under mellandagarna hos Mekonomen bilverkstad! 
Vi har även ”tysta” fyrverkerier. Välkommen! 

Ett enklare 
sätt att handla!
Vi på Mekonomen vill göra ditt billiv enkelt. Därför erbjuder 
vi i Storfors dig möjligheten att beställa produkter som du kan 
hämta samma dag.

Boka tid i verkstaden: 0550-622 22

Gör så här:
1. Bläddra bland tusentals produkter på www.mekonomen.se
2. Beställ på tel 0550-622 22 före kl 09.00
3. Hämta hos oss kl 14.00 - samma dag

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!

Storfors Bil och Kaross 
Industrigatan 8, 
Tel. 0550-622 22 
Öppettider Vardagar 07.00 – 16.00

ÖPPETTIDER
29/12 kl 10.00-14.00 
30/12 kl 10.00-14.00 
31/12 kl 10.00-14.00

FYRVERKERIER

Vad får två unga, fram-
gångsrika kineser att 
byta Shanghai mot Stor-
fors?

- Vi vill testa ett an-
nat samhällssystem och 
även komma bort från 
stressen och trängseln. 
Shanghai har bra kvalite-
ter för affärer, men vi vill 
leva närmare naturen, 
säger Liu Xiaojuan.

Tillsammans med maken 
Xiaoming Zhuang läser hon 
nu svenska, lär sig att baka 
limpa och rabarberpaj, plock-
ar svamp och upptäcker Stor-
fors omgivningar.

Både Jane, som hon kallas, 
och Martin som Xiaoming 
kallar sig, är utbildade inom 
internationell ekonomi.  Jane 
har jobbat med import och 
export för större kemiföretag 
och som projektledare för ett 
betalningssytem. Martin har 
även en examen som meka-
nisk ingenjör i botten. Han 
drev under flera år ett företag 
som importerade gasolutrust-
ning från Europa.

 - Genom jobbet fick jag 
chans att resa mycket i Eu-

ropa och jag blev väldigt 
förtjust, speciellt i Sve-
rige, säger han.

När han och Jane  blev 
ett par var Sverige ett 
givet resmål och vid 
sin andra resa hade de  
också letat efter hus via 
webben.

- Vi ville testa att bo 
i Sverige och vi hitta-
de ett hus i Lungsund, 
berättar Jane.

Ovanan vid bud-
givning gjorde att de 
missade chansen. Istället blev 
det ett centralt beläget tegel-
hus i Storfors där de  nu bott i 
drygt ett år. Förra vintern blev 
det en långresa tillbaka hem 
under den kallaste delen.

- Men i år ska vi stanna kvar 
och skotta snö, säger Martin, 
som berättar att goda grannar 
lärt dem mycket om hur saker 
och ting fungerar i Sverige.

- Först förstod vi inte att 
hela trädgården hörde till vårt 
hus, och vi hade ingen aning 
om hur man klipper en gräs-
matta, säger Martin.

Som tur var fanns grannar-
na Alf och Harry som båda 

har hjälpt dem med en lång 
rad saker. Andra storforsare 
har tagit med dem ut i svamp-
skogen.

- Vi kan inte räkna upp alla 
men vi är så otroligt tacksam-
ma för alla som hjälpt oss på 
olika sätt, säger Jane.

De har kommit en god bit 
på väg med svenskan och 
pratar gärna så mycket som 
möjligt. Nästa mål är att hitta 
jobb i trakten.

- Vi vill bli en del av sam-
hället och naturligtvis hitta 
jobb, säger Jane. 

Hon berättar att de också 
driver en resebyrå tillsam-

mans med part-
ners i Stockholm som jobbar 
med gruppresor för kinesiska 
turister i Sverige. De har ock-
så en partner i Kina som job-
bat med resebyråverksamhet i 
20 år som kan ordna resor till 
Kina för svenska grupper.

- Vi skulle vilja lägga till 
Storfors och Värmland i tu-
risternas reseprogram. Vi tar 
gärna emot tips på leverantö-
rer av aktiviteter, hotell och 
mat i närheten, säger Martin.

 EVA WIKLUND

 Liu ”Jane” Xiaojuan och Xiaoming ”Martin” Zhuang vill bygga en framtid i 

Storfors.  FOTO: Eva Wiklund

De bytte Shanghai mot Storfors

Info: martin.stor@yahoo.com,
079-313 66 68
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Alla barn 
har rätt 
till en 
vit jul!

Barn känner obehag och oro när vuxna dricker! Varje år genomför därför IOGT-NTO-rörelsen kampanjen 
Vit Jul för att få fler att avstå alkohol under juldagarna.
GOD VIT JUL önskar IOGT-NTO-rörelsen i Kyrksten i samarbete med Storfors Nykterhetsförbund.
Träffa oss i Kulturhuset under Centrumfesten. Där bjuder vi på alkoholfri glögg & pepparkakor.

Skippa alkoholen i år och 
låt alla barn få en Vit Jul. 
Ta ställning för barnen 

och läs mer på 
www.vitjul.se

Urkraft & värme lyser upp centrum
För sjätte året i rad ar-
rangeras Centrumfesten 
i Storfors.

I år får ljusfesten en 
pampig avslutning när 
gycklargruppen Trix 
bjuder på en eldshow vid 
torget.

I december 2013 hölls den 
allra första Centrumfesten. 
Med 300 marschaller som 
lyste upp centrum, öppna 
butiker och utställare både i 
kommunhus och kulturhus 
blev kvällen en succé.

De första åren arrangerades 
också en tomtejogg för barn, 
men med tanke på halkiga ga-
tor drogs den in.

Värmlandstomten, Inge 
i Halla, dök upp för första 
gången för två år sedan och 
han kommer tillbaka i år 
igen. Det mesta är sig gan-
ska likt förutom att festen 
fått uppvärmda tält på torget 
och att vissa utställare bytts 

mot andra. Besökarna brukar 
alltid vara många, och trots 
att marknadsföringskontot är 
nästan obefintligt hittar även 
en hel del utsocknes till Stor-
fors under tre glimmande, 
eldvarma timmar.

- Det här är i första hand 
ett näringslivsarrangemang. 
Vi vill ge företagen en arena 
att möta både kunder och 
framtida arbetskraft, säger 
näringslivsutvecklare Kicki 
Karlsson.

Att sedan näringslivsar-
rangemanget blivit en av 
Storfors allra mest uppskat-
tade fester är ju bara positivt.

I år gästas Centrumfesten 
av Martin Gerhardsson och 
en av hans kollegor. De kom-
mer att bjuda på en avslutning 
utöver det vanliga.

Det som började som en ro-
lig grej i kompisgänget växte 
ganska snabbt till en fram-
gångsrik företagsidé. Idag ar-

rangerar Trix stora påkostade 
eldshower, men också mindre 
arrangemang runt om i Sve-
rige. 

- Det är något med värmen 
och urkraften i elden som gör 
den väldigt mäktigt, säger 
Martin, som jämför känslan 
med att sitta runt en lägereld 
i skogen. Den som provat vet 
att det ofta bjuder på en spe-
ciell upplevelse.

- Samma mäktiga och lite 
magiska känsla kan vi skapa 
fastän kanske 200 personer 
finns runt om, säger han.

Eldshow blir det klockan 
19.00 på gatan framför Hår-
centrum, men redan 16.15 
kan man se en gycklarshow i 
biosalongen i Kulturhuset. Då 
underhåller duon både barn 
och vuxna utan eld.

 EVA  WIKLUND

Brasan på torget är en naturlig samlingsplats.  FOTO: Eva Wiklund

Martin Gerhardssson och hans kollega bjuder på en mäktig eldshow till musik. Platsen är gatan utanför Hårcentrum, som är avstängd 
för biltrafik under Centrumfesten.  FOTO: Linnéa Holst, Trix/ www.gycklarna.com
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Storfors - Kristinehamn 
Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 
08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
19.35, 21.35, 23.35, 01.35
Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35
Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Kristinehamn - Storfors 
Avgångstider (M-F): 06.10, 07.10, 08.10, 
09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
20.10, 22.10, 23.10, 01.10
Avgångstider (L): 10.10, 16.10, 18.10, 01.10
Avgångstider (S): 09.10, 15.10, 22.10

Storfors - Karlskoga 
Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 
13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.20

Storfors - Filipstad
Avgångstider (M-F): 05.30, 06.35, 07.35, 
08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35,  
18.35, 20.35, 22.35
Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35
Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35
 
Filipstad  - Storfors
Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 06.25, 
07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05,  
17.05, 17.45, 21.05
Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05
Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 
14.05, 16.15, 17.00, 19.00

Linje 400

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. 
Tabellen gäller mellan 9 december 2018 tills vidare, dock längst till och med 14 december 2019. 
För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se.

Tidtabellerna gäller från 9 dec 2018 tills vidare, dock längst till och med 14 dec 2019.

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.
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Lundsberg ökar och har medvind
Han är lugn, vet vad han 
vill och har en bred er-
farenhet av både digita-
lisering, skolutveckling 
och marknadsföring i 
bagaget.

- Lundsbergs skola är 
viktig och fantastisk på 
så många sätt. Att vara 
här är både spännande 
och roligt, säger Christer 
Carlsson, skolans nye 
rektor.

Det är en skola i medvind 
han tagit över styråran för. 
Antalet elever ökar stadigt 
och just nu är det höga an-
tagningspoäng för att få en 
plats på något av skolans 
tre program. Man har också 
– för första gången på väl-
digt många år – en full ni-
ondeklass med 24 elever där 
de allra flesta kommer från 
Stockholmsområdet. Christer 
menar att skolan har ett bra 
rykte och att många ser det 
som en chans att få så pass 
bra betyg att de kommer in 
på skolans gymnasieprogram. 
Dessutom har man både mu-
sikläger och konfirmations-
läger på somrarna då elever 
utifrån upptäcker skolan och 
området.

- Det är tufft och rörigt i 
många storstadsskolor idag, 
det ökar efterfrågan på vårt 
alternativ. Man söker trygg-
het, lugn och studiero för sina 
barn. Här erbjuder vi bra lära-
re, coachning och läxläsning 
med lärarstöd varje kväll, sä-
ger han.

När det gäller gymnasie-
skolan, som är Lundsbergs 
huvudsakliga uppdrag, har 
man 195 elever. Åtta är dag-
elever, men skulle gärna få 
vara 30-40 stycken.

- Vi vill ha ett samarbete 
med lokalsamhället och vi 
vill ha alla typer av elever 
här – det berikar skolan, sä-
ger Christer, som menar att 
Lundsberg är den bästa gym-
nasieskolan i regionen när 
det gäller naturvetenskapliga 

programmet, samhällsveten-
skapliga programmet och 
ekonomiprogrammet.

- Jag skulle vilja ge alla 
gymnasieelever i regionen 
chans att få ta del av allt det 
vi kan erbjuda, säger han.

Storforstjejen Linda Karls-
son är en av dageleverna.

- Jag ångrar mig verkligen 
inte. Det var ganska lätt att 
komma in i gemenskapen 
här, kanske för att jag har ett 
stort intresse för sport, säger 
Linda. Hon spelar fotboll, 
badminton och basket och har 
nu även börjat med rodd.

Linda stannar kvar på sko-
lan för att vara med på läx-
läsningen ungefär tre gånger 
i veckan och passar även på 
att träna. Eftersom hon siktar 
högt gäller det att hänga med 
i studietakten.

- Här på Lundsberg får jag 
verkligen hjälp att nå mina 
mål. Vi har jättebra lärare, sä-
ger hon. 

Christer Carlsson, biträ-
dande rektor Lena Bjuresäter 
och internatchef Christopher 
Johrin ser ljust på framtiden.

- Vi har gjort ett genomgri-
pande värdegrundsarbete här 
på skolan med många vuxna 
som tar stort ansvar. Vi har 
en tydlig vision och ett lugn 
i verksamheten, säger Chris-

topher Johrin.
Lena Bjuresäter har ett 

förflutet som rektor för en 
friskola, men har de senaste 
åren jobbat som konsult inom 
ledarskap och organisations-
utveckling. Med jobbet som 
biträdande rektor tog hon kli-
vet tillbaka in i skolans värld.

- Jag hade jobbat här som 
konsult när tjänsten dök upp 
och förstod att jag skulle tri-
vas. Det är något speciellt 
som händer när man kommer 
in här, säger hon.

För att fler ungdomar i när-
området ska upptäcka möjlig-
heterna på Lundsbergs skola 
kommer man att besöka sko-
lor och visa upp sig i olika 
sammanhang.

- Vi är en av Storfors största 
arbetsplatser och har en gym-

nasieskola i toppklass. Vi vill 
ju att storforsarna ska vara 
stolta över att vi finns i kom-
munen, säger Christer Carls-
son, som kom till Lundsberg 
i juni, direkt från jobbet som 
utvecklingschef för grund-
skolorna i Säffle.

En av de första förändring-
arna som han var med och 
genomförde var att bygga om 
infrastrukturen för IT så att 
elever och lärare kan använda 
datasystemen överallt på ett 
ännu mer effektivt sätt.

- Både lärare och elever har 
varit snabba att ta till sig ny-
heterna. Idag har vi en väldigt 
fin IT-miljö, säger Christer, 
som ser fram emot att vara 
med och forma skolan in i 
framtiden. EVA WIKLUND

Christer Carlsson, Lena Bjuresäter och Christopher Johrin ser ljust på skolans framtid.  FOTO: Eva Wiklund

Linda Karlsson trivs med både studier, idrott och kamrater.
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Facklig tumme upp 
för Storfors skolor
När Lärarförbundet rankar 
Sveriges kommuner utifrån 13 
parametrar – klättrar Storfors 
60 platser från förra året och 
blir Värmlands tredje bästa 
skolkommun.
- Det känns kul att vi klättrar, 
men till skillnad från SKLs 
ranking, som vi toppade 2017, 
är det här ett fackförbund 
som tittar på andra delar än 
elevresultat, trygghet och 
trivsel, säger Sven-Erik Rhen, 
enhetschef för grundskolan i 
Storfors kommun.
Lärarförbundet tittar bland 
annat på resurser till 
undervisning, utbildade lärare, 
lärartäthet, friska lärare, löner, 
andel barn i förskola samt 
olika parametrar för betyg och 
behörighet.
Även på Lärarförbundets 
lista ligger Storfors nu högt, 
på plats 40 av landets 290 
kommuner. I Värmland rankas 
bara Torsby och Hammarö 
högre.
När det gäller betygsresultat 
och andel elever som är 
godkända i alla ämnen i åk 
9 ligger Storfors i Sveriges 
absoluta topp.
Ett område där kommunen 
tydligast gått framåt är 
kommunen som avtalspart, 
där förra årets bottenresultat 
berodde på att Lärarförbundet 
inte skickat in enkäten.
Övriga parametrar där Storfors 
tydligt har gått framåt är 
andelen elever som klarar av 
gymnasieutbildningen inom 
tre år, andelen elever i årskurs 
9 som når godkänt i alla 
ämnen, meritmedelvärdet för 
årskurs 9 och lärarlönerna.
Däremot tappar Storfors 
placeringar i rankingen när 
det gäller resurser till skolan, 
andelen barn i förskola och 
friska lärare.
- Rankingen utgår från ett 
lärarfackligt perspektiv. Det 
är naturligtvis roligt att den 
visar hur goda resultat vi gör, 
samtidigt blir det lite trubbigt. 
Vi ligger lågt när det gäller 
friska lärare, men det beror ju 
enbart på att några haft otur 
att bli långtidssjukskrivna. 
Den vanliga sjukfrånvaron, 
som kan signalera att lärare 
mår dåligt i sin arbetsmiljö, är 
jättelåg hos oss, säger Sven-
Erik Rhen.

EVA WIKLUND
Hela undersökningen finns på
www.lararforbundet.se

Snickargården allt större
Nyligen anställde 
Snickargården en ny 
möbelsnickare - och man 
kommer att behöva fler 
längre fram.

- Vi får fler och fler 
fasta kunder, säger äga-
ren Henrik Holmberg.

Snickargårdens möbler & 
inredningar byter nu också 
namn till Snickargården i 
Storfors AB. Namnbytet be-
ror dels på att möbler inte 
längre är företagets största 
produkt - till största delen 
bygger man nu inredningar 
och kök till kyrkor, privatper-
soner, Statens fastighetsverk 
och andra större kunder.

- Sedan vill vi också sätta 
Storfors på kartan. Vi trivs 
med att driva företag här, det 
finns en enkelhet och närhet 
både i kontakter med kom-
munen och med andra före-
tagare och kunder. Storfors 
är den bästa bas vi kan tänka 
oss, säger Henrik.

Det är inga dussinvaror 
som tillverkas i Storfors och 
en period hade man svårt att 
utöka på grund av bristen på 
utbildade möblelsnickare. 

Sedan två månader tillbaka 
finns nu nyanställde Peter 
Sjögren på plats.

- Det känns som att vi är en 
familj och det är lika roligt 

att gå till jobbet varje dag. 
Det händer alltid något nytt 
så ingen dag är lik en annan, 
säger han.

Snickargården satsar också 
på energioptimering med 
hjälp av energirådgivare Ha-
nan Othman som erbjuder 
små och medelstora företa-
gare en gratis genomgång.

- Det har varit jättebra. Det 

är sånt som ligger och gnager 
i bakhuvudet, men som man-
inte riktigt hinner ta tag i, sä-
ger Henrik. Efter Hanans ge-
nomgång funderar han nu på 
lysrörsbyte, bättre styrning 
av fläktsystemet och solceller 
på taket.

- Det finns pengar att tjäna 
och stora miljövinster, säger 
Hanan.  EVA WIKLUND

Peter Sjögren stortrivs på nya arbetsplatsen.  FOTO: Eva Wiklund

Henrik får en energigenomgång av Hanan Othman.

En köksutställning växer fram i huset intill Snickargårdens verkstad. Här kommer hela bottenvå-
ningen att fungera som visning och målet är att allt ska vara klart under våren.
- Då kan vi ha öppet i sommar, kanske med ett lite café, säger Henrik.
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Giedre tar över Hårcentrum
I mitten av oktober stängde Hårcen-
trum när frisören Monica Ljunglöf 
slutade efter många år.

Nu överlåter ägaren Mirva Roivai-
nen salongen till Giedre Nygren som 
kommer att samarbeta med flera olika 
aktörer.

- Det känns jätteroligt att vi har en perma-
nent lösning i sikte. Många kunder har varit 
väldigt oroliga för att den enda frisersalongen 
i Storfors ska lägga ner, säger Mirva. 

Hon jobbar i hemtjänsten och har dessutom 
så många aktiviteter att fokusera på tillsam-
mans med familjen att tiden inte räcker till för 
att fortsätta driva Hårcentrum.

Giedre Nygren kommer ursprungligen från 
Litauen där hon jobbade som kemilärare i fle-
ra år innan hon omskolade sig till frisör.

- Jag tycker om allt som har med det här 
yrket att göra; klippa, färga och framför allt 
att få se människor som blir uppriktigt glada, 
säger hon.

Hon har bott i Sverige sedan 2004 och har 
jobbat på flera salonger. Hela tiden har tan-
ken på en egen salong funnits i bakhuvudet, 
men i Filipstad, där hon bor, finns redan fem 
salonger.

- Det känns inte som att det finns utrymme 
för en till, säger Giedre, som blev eld och lå-
gor när hon fick tips om Hårcentrum.

- Det passar mig perfekt. Salongen i Karl-
stad där jag jobbar är såld, så jag kommer bara 
att jobba där november ut. Den första decem-
ber tar jag över Hårcentrum, säger hon.

I Storfors ryckte frisören Karolina Wiippola 
in när det blev kris med stängd salong. Karo-
lina driver eget företag på halvtid och klipper 
till största delen kunderna i deras hem, men 
nu även i salongen. Även massören Lourans 
Alchamsini hyr ett rum i salongen och Mirva 
fortsätter att erbjuda fransförlängningar. 

- Det känns perfekt att det finns annan verk-
samhet. Jag tror att vi kan göra något väldigt 

bra tillsammans. Kanske vi skulle försöka att 
hitta någon som jobbar med naglar också, sä-
ger Giedre.

Lourans ser fram emot att salongen öppnar 
på heltid igen.

- Det är ett perfekt läge på lokalen och bra 
att vi kan samarbeta. Just nu kan jag erbjuda 
klassisk massage och energimassage, men jag 
har även planer på ansiktsbehandlingar och 
fotbehandlingar, säger han.  

Giedre håller öppet under Centrumfesten 
och välkomnar nya och gamla kunder.

- Just den kvällen delar jag ut en välkomst-
kupong som ger rejäl rabatt på klippning, sä-
ger hon.  EVA WIKLUND

Monica vill tacka 
alla härliga kunder
I 32 år har Monica Ljunglöf 
hållt i sax och kam i 
salongen Hårcentrum I 
Storfors. Nu har hon lagt 
redskapen på hyllan för gott.
-Jag har redan jobbat på 
övertid efter pensionen, 
och nu sa kroppen ifrån 
ordentligt så jag var tvungen 
att sluta direkt, säger hon.
Redan i somras hade 
Monica problem med sina 
ben på grund av långa dagar  
där hon stod och gick mest 
hela tiden. Eftersom hon 
också jobbat som ensam 
frisör den senaste tiden blev 
trycket stort.
- Behovet är jättestort här 
i bygden och det är väldigt 
svårt att säga nej. Ibland 
kunde jag klippa tio timmar 
på en dag, säger hon.
Och det var inte bara benen 
som sa stopp. Blodtrycket 
blev också för högt av den 
ständiga stressen.
- Nu, några veckor efter att 
jag slutat, mår jag mycket 
bättre för första gången 
på länge, så det var rätt 
beslut. Jag är ledsen att 
det blev ett väldigt snabbt 
avslut, men jag hade inget 
annat val, säger Monica.
Hon ser tillbaka på sina år i 
salongen med stor glädje.
- Jag har haft så många 
härliga kunder. En del har 
även blivit mina vänner och 
det har ofta hänt att folk 
ringt och velat prata av sig 
en stund, säger hon.
Monica önskar sina 
efterträdare stort lycka till 
och hoppas att det finns 
frisörer som vill satsa i 
Storfors.
- Det finns ingen brist på 
kunder. Tvärt om. Och jag 
vet att den eller de som 
tar över får träffa väldigt 
trevliga storforsare, säger 
hon.

EVA WIKLUND

Massören Lourans Alchamsini har öppnat egen 
firma i lokalerna.

Karolina Wiippola ryckte in när det blev kris för 
att Hårcentrum stängde så snabbt.

Mirva Roivainen överlåter verksamheten och hyreskontraktet för Hårcentrum.  FOTO: Eva Wiklund

Ytterligare information & bokning: 
Giedre Nygren (klippning/färgning) 073-192 82 68
Mirva Roivainen (fransar) tel 076-147 00 85 
Karolina Wiippola (klippning) 073-426 50 51
Lourans Alchamsini (massage) 072-929 19 92
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A L L T J Ä N S T

TE:sVänd dig 
med för-
troende till 
mig när det 
gäller; 
trädgårdsarbeten, röjning 
trädfällning, jordfräsning 
med mera!

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

Öppet alla dagar utom måndagar (öppet även på helger)

När du 
behöver 
vård

Kontakt med läkare bokas via 
sjuksköterska som kan boka tele-
fonsamtal eller besök på vårdcen-
tralen. 

Bokning av telefontid
Varje helgfri vardag kl 07.45-09.30,
tel 0550-657 02. Du blir sedan 
uppringd.

Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten tel 0590-188 35. 

Laboratoriet Telefontid: Månd - fred 
kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725.  
Besök endast efter tidsbokning!

Samtalsmottagning KBT terapeut 
och kurator Birgitta Dahlman 
tel 0590-188 45. Telefontid 
Måndag- fredag 8.30-09.00.

Psykolog Eric Alderhorn Tid 
bokas via Birgitta Dahlman (ovan). 

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.

E-tjänster via 1177.se
Kontakta oss via 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

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.

Från 29 november 
får vårdcentralen i 
Storfors, liksom övriga 
vårdcentraler i Värmland 
ett  uppgraderat 
telefonisystem. 
Den som vill komma 
i kontakt med oss för 
tidsbokning eller rådgivning 
ringer in och bokar en tid 
för att bli uppringd. Det 
innebär att du inte behöver 
sitta i telefonkö. Systemet 
har testats med gott 
resultat under våren och 
införs nu stegvis på alla 
landstingets vårdcentraler.

En ny telefontid införs och 
det är under den tiden du 
ska ringa för att boka en 
tid. Klockan 07.45-09.30 
tar vi emot din bokning på 
samma telefonnumer som 
tidigare, 0550-65702. 
OBS! När vi sedan ringer 
upp dig står det ”privat” 
eller ”skyddat nummer” på 
din display. 
Vårdcentralen är 
bemannad med läkare 
och distriktssköterskor 
mellan kl 08.00 och 15.45.  
Mellan kl 15.45 och 17.00 
bemannas vårdcentralen 

av distriktssköterska.
Du hittar alla våra 
kontaktvägar nedan.

OBS! Glöm inte att 
vaccinering mot influensan 
pågår. Är du över 65 år 
eller tillhör en riskgrupp så 
är det gratis.

Du träffar oss också på 
Centrumfesten tisdag den 
4 december kl 16-19. Vi 
finns i Kulturhuset där vi 
gärna testar ditt blodtryck.

Nu blir det enklare att få telefonkontakt med oss!

Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får, kanin, hund & 
katt. Även strö som spån, torv, torvmix och stallpellets.

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!

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.

Servering i Lungsund - öppet 11-16

Dags att boka julbord! 
Lörd i dec kl 15.00 och 
18.00. 425 kr. Förbokas.
Barn 3-12 år 50 kr

Vi serverar hembakat kaffebröd och hemlagad mat.
Liten sill- och salladsbuffé ingår  alltid vid köp från menyn.
Seniorlunch med pensionatets hemlagade pytt på 
tisdagar: Endast 75 kr!

PENSIONAT LUNGSUND
Öppen servering tisd-sönd kl 11-18
Tel 0550-702 77, 072-238 43 00
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Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 7/2018

Levande jukrubba 
under Centrumfesten 
4 december
På Centrumfesten, någonstans i 
Kulturhuset, kommer du att träffa 
Maria och Josef, herdar och vise män 
m fl som kan berätta för dig om hur 
det var när Jesus föddes i Betlehem 
för länge sedan.  Har vi tur så kommer 
änglarna och sjunger med oss.
I närheten finns ett målarbord med 
möjlighet att färglägga bilder från 
julens berättelse. Man kommer 
också att kunna köpa sin biljett till 
Julkonserten som är i Bjurtjärn 27 nov. 
Se mer info om den på annan plats i 
tidningen.   

En flcka är född! Så lyder temat för Svenska 
kyrkans julkampanj. 
Den startar på första advent och håller på 
till trettondedag jul. 
Vi samlar in pengar till Svenska kyrkans 
internationella arbete där vi stödjer projekt 
över hela världen för att stärka flickors rätt 
till god hälsa, värdighet och makt över sitt 
eget liv. 
I arbetet fokuseras på fem avgörande 
rättigheter: Trygghet & försörjning, Hälsa & 
sjukvård, Rätten till sin egen kropp, Mat & 
rent vatten och Utbildning.
Varje dag föds flickor in i förtryck och 
orättvisor. Det kan vi inte acceptera. 
Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, 
utnyttjas eller tvingas – bara för att de är 
flickor.
Ge en gåva och ta ställning för varje 
människas lika värde. Vi kommer att ordna 
med lotterier och insamlingsbössor finns i 
våra kyrkor under insamlingsperioden. Du 

kan också använda något av nedanstående:
SWISH  900 12 23,   Plusgiro 90 01 22-3 och 
90 20 40-5,  Bankgiro 900-1223
Svenska kyrkans internationella arbete 
kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, 

vilket garanterar att dina pengar används på 
rätt sätt.
Vi i Storfors församling är en del av den 
världsvida kyrkan! 
Ett stort och varmt TACK för din gåva!

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
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Svenska kyrkans julkampanj - en flicka är född - pågår från första advent



   

Kick off med konfirmanderna
Lördagen 29 september var det dags för 
årets konfirmander att ha sin kick off i 
Lungsund. 
Vi började dagen med en gemensam 
kyrkovandring där konfirmanderna fick 
lära sig mer om kyrkorummet och ställa 
sina frågor. 
Till lunch åt vi tacos och eftermiddagen 
spenderades med att dramatisera en 
bibeltext som de sedan visade upp på 
söndagens gudstjänst i Storfors.

Föreläsning och pizzakväll på paX
Genom ett samarbete med BUS hade vi 
på paX en föreläsare som föreläste om 
nätmobbing och etik. Det var en givande 
föreläsning och de ca 90 ungdomarna 
som var på plats lyssnade uppmärksamt. 
Efteråt bjöds på pizza och dricka och alla 
gick hem nöjda och glada. 

Bibelutdelning till sjuåringar
Den 14 oktober var det bibelutdelning 
i Bjurtjärns och Storfors kyrkor. Alla 
sjuåringar i församlingen blev inbjudna till 
kyrkan på tacksägelsegudstjänsterna för 
att ta emot sin bibel. Om man inte kunde 
närvara är man varmt välkommen att 
hämta sin bibel i Storfors kyrka, vänligen 
kontakta barnledare Jenny Nilsson på 
nummer: 072-5040559.    

Almanackan
Storfors
28 nov
8.00 Morgonmässa
2 dec
15.00 Adventsgudstjänst, 
kyrkokören. E Schwab 
Hollsten.
4 dec
16.00-19.00 
Centrumfesten
5 dec
13.00 Julfest på 
Storforsträffen
9 dec
17.00 Luciagudstjänst med 
elever från Vargbroskolan, E 
Schwab Hollsten.

16 dec
16.00 Vi sjunger in julen 
med körsång under ledning 
av Ulrika Wiström
och Lisa Svanström 
19 dec
8.00 Morgonmässa.
23 dec
13.00 Kom och ta en paus 
i julstöket! Grötlunch med 
skinksmörgås, därefter en 
stämningsfull avslutning 
med Taizémässa kl 15:00 i 
kyrkan. E Schwab Hollsten.
24 dec
23.30 Midnattsmässa. E 
Schwab Hollsten.
26 dec
Sammanlyst till Karlskoga 
och Kristinehamn
30 dec
15.00 Temagudstjänst 
– Alla är vi Guds barn. 
Solosång. E Schwab 
Hollsten.
1 jan
18.00 Taizémässa – vi 
hälsar det nya året 
välkommet. E Schwab 
Hollsten.
13 jan
15.00 Söndagsgudstjänst.
20 jan
18.00 Stilla mässa. 
27 jan
11.00 Mässa på finska. 
J Edlund.
30 jan
8.00 Morgonmässa
10 feb
15.00 Söndagsmässa.
17 feb
15.00 Ankargudstjänst med 
Storforsträffen och Storfors 
dragspelsklubb

21 feb
16.30 Messy Church.
24 feb
11.00 Mässa på finska.
 J Edlund.
15.00 Musikgudstjänst – vi 
sjunger psalmer och musik 
som berör.
27 feb
8.00 Morgonmässa
3 mars
15.00 Söndagsgudstjänst
6 mars
18.00 Askonsdagsmässa. E 
Schwab Hollsten.
10 mars
15.00 Söndagsmässa. E 
Schwab Hollsten.
17 mars
15.00 Temagudstjänst

Bjurtjärn
29 nov
18.00 Andrum –inför 
adventstiden. G Bengtsson.
2 dec
11.00 Adventsgudstjänst, 
kyrkokören. O Sjöberg.

13 dec
18.00 Luciagudstjänst 
med elever från Bjurtjärns 
skola och högstadiet. O 
Sjöberg. Efter luciatåget är 
alla välkomna på lussefika i 
församlingshemmet.
25 dec
7.00 Julotta. O Sjöberg, 
kykokör och Per Henning.
26 dec
Sammanlyst till Karlskoga 
och Kristinehamn
27 dec
19.00 Julkonsert 
13 jan
11.00 Söndagsmässa.
31 jan
18.00 Andrum
3 feb
1100 Gudstjänst med stora 
och små.

19 feb
16.30 Messy Church.
28 feb
18.00 Andrum

10 mar
11.00 Söndagsgudstjänst i 
församlingshemmet 
O Sjöberg. Kyrkbacksträffen 
bjuder till sopplunch. 
28 mars
18.00 Andrum – en 
vardagsgudstjänst med 
mycket sång och musik. 
Våga Prova-gruppen.

Lungsund
2 dec
18.00 Adventsgudstjänst 
– Lungsunds kyrka 375 
år, kyrkokören. E Schwab 
Hollsten.
9 dec
11.00 Sammanlyst 
till Lundsbergs kyrka, 
Avdentsgudstjänst.
24 dec
17.00 Julbön – Lundsbergs 
skola. E Schwab Hollsten
25 dec
7.00 Julotta. E Schwab 
Hollsten. Julkören.
26 dec
Sammanlyst till Karlskoga 
och Kristinehamn.
31 dec
17.00 Nyårsbön. 
E Schwab Hollsten.

6 jan
11.00 Vi sjunger julens 
psalmer och sånger, Kerstin 
Chrunak leder manskören 
Karlskoga sångargille, 
grötlunch.
27 jan
18.00 Taizémässa.
3 feb
15.00 Gudstjänst med 
stora och små.
17 feb
11.00 Söndagsmässa.
3 mars
11.00 Söndagsgudstjänst.
17 mars
11.00 Temagudtjänst

Med reservation för ev 
ändringar 
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Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr7/2018

Julkonsert i Bjurtjärns kyrka 27 dec
27 dec kl 19.00 blir det julkonsert med Kent 
Lundberg och Lasse Magnell
tillsammans med kyrkokörerna från Bjurtjärn och 
Storfors.
Vi får lyssna till traditionella julsånger och även några 
låtar från Elvis repertoar. 
Biljetter 150 kr. Barn upp till 12 år gratis.
Förköp Pastorsexpeditionen Storfors 0550-60042 
mån-fre kl 10.00-12.00.
Ev överblivna biljetter säljs i kyrkan från kl 18.00 
konsertdagen. Bjurtjärns hembygdsförening har 
servering i Sockenstugan efter konserten.

Lungsunds kyrka fyller 375 år    
Detta firas vid gudstjänsten på första advent, kl 18.00. 
Det blir utställning i kyrkan av mässhakarna, gammalt 
kyrksilver m.m. Ett musikstycke specialskrivet 
till kyrkans 350-årsjubileum - en kantat av Einar 
Gauffin - kommer att framföras av Ulrika Wiström och 
kyrkokören. Till kyrkkaffet serveras födelsedagstårta 
bakad av Kerstin Wålstedt. Vi berättar för varandra 
och minns tider som varit. Toni Lysholm Christensen 
berättar om kyrkan. Carolina Jonsson delger oss av 
sina minnen kring gamla syföreningar.
Skapande möte, nutidens syförening, bidrar med en 
utställning i församlingshemmet.

Julfest på Storforsträffen 5 dec kl 13.00.
Det är hög tid att anmäla sig till årets Julfest! 
OBS tiden! En timme tidigare än vanliga 
Storforsträffar. Senast måndag 3 dec ringer du till 
Gunilla Bengtsson 0550-65858. Kostnad 50:-/person
Gemenskap kring matbordet där 
gröt och skinksmörgås serveras. 
Efterrättsbord med frukt, godis och 
kaffe. Per Henning kommer och 
sjunger och spelar julsånger.
Vi kommer också att ha ett 
lotteri till förmån för Svenska 
kyrkans internationella arbetes 
Julinsamling. Så ta med er 
kontanter! Varmt välkommna!                             

VÅRTERMINSSTARTER
NYHET! Målarstugan i Storfors 
onsdag 9 jan kl 18.00
Tisdagsträffen på Seniorernas Hus  
15 jan kl 14.00
Syföreningen i Bjurtjärn  
onsdag 16 jan 13.30
Storforsträffen 
onsdag 16 jan kl 14.00
Kyrkokören i Bjurtjärn 
onsdag 16 jan kl 19.00  
Våga Prova i Bjurtjärn 
torsdag 17 jan 18.00
Kyrkokören i Storfors 
torsdag 17 jan kl 18.45   
Arbetskretsen i Storfors 
onsdag 23 jan kl 14.00
Skapande möte i 
Lungsund 
tisdag 22 jan kl 18.00
Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn 
tisdag 15 jan kl 11.00
Barn- och ungdomsgrupperna 
startar under v.3 För mer info se vår 
hemsida.

STORFORSTRÄFFEN 
Välkommen till en stunds underhållning 
och gemenskap vid kaffeborden,  
kl 14.00 i Storfors församlingshem.
16 jan  
B-O Söderberg, Karlskoga, 
”Musikaliska äventyr”  
30 jan 
Bror Georgsson, Väse, sjunger visor 

och gamla goda låtar
13 feb 
Lunchmusik med Ulrika 

Wiström kl 12.00, därefter 
sopplunch.
27 feb  
Nygammalt med Ingemar 

Rörkvist och Gunnar Olsson 
13 mars  
Modevisning med Senior 

Shop. OBS på Stora Galejan i 
Kulturhuset. Medarr. SPF & PRO
27 mars 
The Steel Wires från Lesjöfors

31 okt vad det då dags för en högtidlig 
invigningsceremoni för nya ombyggda 
servicehuset vid kyrkogården i Storfors. 
Efter en pampig trumvirvel höll Brita 
Jansson (fd ordförande i kyrkorådet) ett 
fint tal, klippte bandet och förklarade 
servicehuset som invigt. Man har flyttat 
väggar mm och anpassat lokalen till 
dagens arbetsmiljökrav. Idag finns 
handikapptoalett för allmänheten kl 
7-16 på vardagar, omklädningsrum 
för både damer och herrar. 

Lunchrummet är nu större, vackrare 
och har en fin utsikt mot kyrkogården. 
Källarens verkstadsutrymme är nu 
ändamålsenligt utformat. 

Servicehuset har blivit fräscht och ändamålsenligt

Våren
 2019



 

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 7/2018

Vart kan jag vända mig?

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

Pastorsexpeditionen i Storfors 
Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors  
Tel  0550-600 42
storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors 

Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00

Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00

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

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, 072-505 60 56 
eva.lundell@svenskakyrkan.se

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

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

Barnledare
Jenny Nilsson   
0550-65859, 072-504 05 59
 jenny.nilsson2@svenskakyrkan.se   

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

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

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

Kyrkofullmäktiges ordförande
Peter Farrington 0586-10218, 
070-641 69 85  
peter.d.farrington@gmail.com

Kyrkorådets ordförande  
Andris Viduss 0550-612 06, 070-668 03 05
andris.viduss@storfors.se

Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42, Blomsterfondens bankgiro 
5362-5745. 

Varje år den här tiden så minns jag 
händelser och begivenheter som jag 
förknippar med min barndom och som 
fortfarande präglar mitt sätt att tänka och 
leva.
Ett av mina 
minnen tänker 
jag med glädje 
tillbaka till och 
vill därför gärna 
dela med dig 
som läser de 
här raderna.
Adventstiden 
i alpbyarna i Österrike förknippar jag med 
mycket snö och förväntan. Hemmen smyckas 
med en adventskrans där det tänds ett ljus 
för varje vecka i advent. Liksom här i Sverige 
pyntas hemmen, advents- och julkakor 
bakas och det prasslas med julpapper när 
julklapparna börjar slås in inför den så 
efterlängtade julaftonskvällen. 
Fastän det finns mycket att förbereda så 
hoppas man på ett efterlängtat besök. För 
någon gång under adventstiden knackar 
några herdar på dörren. Herdar som i 
diktform och med sång berättar om ängeln 
som hade kommit till dem med budskapet 
om att ett litet barn har fötts i Davids stad. 
Och detta barn är Frälsaren, Messias, 
Herren. 
Medan de nu är på väg till Guds enfödde 
son berättar herdarna för alla människor de 
möter om undret som har hänt i Betlehem 
den här heliga natten. 
Varje år, från och med den första julen, 
sprids julbudskapet om Gud som ett barn 
över hela vår jord. Det började med några 
enkla herdar på en avlägsen plats utanför en 
liten stad. Men sedan dess har julbudskapet 

spridits över hela vår jord genom att vi läser 
julevangeliet och genom att vi berättar för 
varandra varför vi firar jul. Du och jag får 
berätta för våra medmänniskor varför vi firar 
jul. Vi har fått uppdraget att vara ”herdar” 
här i Storfors församling. Du och jag får 
sprida julens budskap på vårt sätt.
För Gud ville inte komma med buller och 
bång och skrämma människor till lydnad. 
Han ville inte komma med makt och rikedom 
och få vanliga människor att känna sig 
kuvade. Nej, Guds avsikt och plan var att 
komma som vem som helst och dela det 
liv som de flesta av oss har. Gud väljer att 
komma som en av de fattigaste, ett barn 
som liksom alla barn är beroende av andras 
omvårdnad för att överleva. Så väljer Gud 
att komma. Inte för att skrämma till tro och 
lydnad, utan för att erbjuda oss att frivilligt 
våga tro det som vårt förstånd inte kan 
begripa – att Gud är här, som människa, 
som en av oss. 
Herdarnas besök i stallet, men också min 
barndoms herdar gör att jag begrundar 
julens händelser, och inte blir jag mycket 
klokare … kanske bara en aning mer 
ödmjuk och mer och mer berörd av denna 
underliga, heliga natt. Livets stora gåta, den 
självutgivande kärleken som ligger där i 
krubbans halm igen. 
Och var gång jag ser in i ett barns ögon så 
anar jag Jesusbarnet där inne, ömt viskande, 
snälla du … bli inte för gammal för att böja 
ditt inre inför krubbans under. Välj livet, välj 
kärleken, välj rättfärdigheten. För Gud låter 
sig väljas av dig och av mig.
Med de här orden vill jag önska er alla en fin 
adventstid och en välsignad jul.

Elsie - präst

Ty ett barn har fötts...

Nya hjälpmedel i våra tre kyrkor
Nu finns det förstoringsglas i A4-storlek 
att låna. Detta för att underlätta läsning i 
psalmboken och 
på andra textblad 
som delas ut vid 
gudstjänster och 
andra samlingar. 
Så kom ihåg att 
fråga kyrkvärdar 
eller vaktmästare 
om det när du 
kommer till 
kyrkan nästa 
gång.     

Storfors församling 
önskar dig en Fridfull Jul 

& Ett Gott Nytt År!  
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Har du plats för fler i din familj?
Har du en plats över vid 
matbordet och ett extra 
rum? 

Kanske har du också 
plats över i ditt hjärta för 
ytterligare en familje-
medlem?

Då kanske ett uppdrag 
som kontaktfamilj eller 
familjehem är något för 
dig.

Att öppna sitt hem för ett 
barn kan vara både en utma-
ning och en erfarenhet som 
får hela familjen att växa. 

Du kan bidra till att ett barn 
eller en ungdom får nya chan-
ser i livet - och din familj be-
höver inte vara unik eller se 
ut på något speciellt sätt.

- Det allra viktigaste är att 
familjen är trygg, stabil och 
att man verkligen vill ta emot 
och lära känna ett barn eller 
en ung person, säger samord-
nare Mikaela Eriksson.

Hon är den som i första 
hand kommer att stötta Stor-
fors familjehem, men det 
finns även ett större team 
kring de familjer som väljer 
att ta olika uppdrag.

Det finns också ett nätverk 

i Värmland där man tillsam-
mans arrangerar utbildningar 
och olika träffar mellan fa-
miljehem.

Just nu behöver Storfors ett 
tiotal familjehem och drygt 
fem kontaktfamiljer. I ett fa-
miljehem bor ett barn perma-
nent medan en kontaktfamilj 
tar hand om barnet ett par hel-
ger i månaden.

- Det kan handla om att 
barnet behöver komma iväg 
till en annan miljö och andra 
aktiviteter, men det kan också 
handla om att föräldrar behö-
ver tid för exempelvis andra 
barn i familjen som har sär-
skilda behov, säger Mikaela.

När det gäller familjehem 
ser enhetschef Ann-Karin 
Bohl en stor vinst med att 
hitta närbelägna familjer.

- Ofta är det allra bäst för 
barnet att få vara kvar i kom-
munen, gå i sin skola och ha 
kvar sina vänner. Det under-
lättar också den viktiga kon-
takten med familjen, säger 
Ann-Karin och betonar att en 
del av uppdraget som famil-
jehem är att ha kontakt med 
familjen.

Som kontaktfamilj eller fa-
miljehem får man ett arvode 
och ersättning för omkostna-
der för barnets mat, kläder 
och vissa aktiviteter. Hur stor 
ersättningen blir varierar från 
fall till fall.

Mikaela och några av hen-
nes kollegor kommer att fin-
nas i Kulturhuset under Cen-
trumfesten. 

De hoppas på många sam-
tal med intresserade personer, 
och betonar att det inte behö-
ver vara två vuxna personer i 
familjen för att man ska kun-

na ta ett uppdrag. 
- Jag brinner verkligen för 

barns rätt till ett bra liv. Med 
intresserade och engagerade 
personer som vill ge av sin tid 
till barn som behöver få kom-
ma till ett annat hem ibland 
eller på heltid så kan alla barn 
ges den möjligheten, säger 
Mikaela.

EVA WIKLUND

Samordnare Mikaela Eriksson och enhetschfef Ann-Karin Bohl 
hoppas på många intresserade familjer.  FOTO: Eva Wiklund

Kontakt: Det finns formulär där 
man kan anmäla sitt intresse på 
storfors.se. 
Mikaela Eriksson svarar gärna 
på frågor på tel 0550-651 05.
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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.

Alla  samlingar är i gamla Baptisktkyrkan 
på Parkgatan 4. 

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

VARMT VÄLKOMMEN!

Sönd 2 december kl 11 
Bengt Sjöberg

Tisdag 4 december kl 16-19
Centrumfesten. Öppet med servering, 

underhållning och liten loppis i Baptistkyrkan

Sönd 9 december kl 17
”Julens sånger”

Sönd 16 december kl 11 
besök av Open Doors

Sönd 6 jan kl 11 
Johan Paulsson

Sönd 13 jan kl 11 
Bengt Sjöberg, Nattvard

Sönd 20 jan kl 11 
Makarna Gustavsson från Burundihjälpen

Sönd 27 jan kl 11 
Bo Wetteus

Bibel o Bön varje måndag kl 19
(uppehåll under jul/nyårshelg)

Ungdomssamling Lördagar kl 18
(ev. uppehåll under julhelgerna)

Storfors Frikyrkas Second Hand och Café, 
Rörverksgatan 6, är öppen igen! 

Onsd-fred kl 13-17 samt lördag kl 10-13.
Varmt välkomna! 

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

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

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? 

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

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

Sälja, köpa eller
värdera?

Välkommen till oss!
Vi håller hus i Storfors

Julmarknad i Bjurtjärn
i Sockenstugan och församlingshemmet

Hitta till oss:  Åk väg 237 från 
Storfors mot Karlskoga. Sväng höger 
mot Bjurtjärn och sedan höger igen 
mot Bjurtjärns kyrka.

Varmt välkomna 
önskar vi i 
Bjurtjärns 

hembygdsförening

 

              

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 

Försäljning av olika hantverk, vävt, stickat, sytt, 
träarbeten, silversmide mm. Honung, bröd, ljus 
finns också att köpa. Lotterier. Pyssel för barn.
Servering av Julgröt, skinksmörgås, grillat, kaffe 
med julbröd, glögg. Bjurtjärns skola medverkar 

och kyrkan är öppen för besökare.

Lörd 1 dec kl 12-16

Bjurtjärns hembygdsförening 
inbjuder till gammaldags
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Näringslivsdag gav positiv inspiration
En kväll i oktober arrang-
erades Storfors lokala 
Näringslivsdag för tredje 
året i rad.

Christel Gillström från 
Bergslagens Sparbank 
var mycket nöjd med 
dagen.

- Det var ett jättebra 
upplägg med vassa före-
läsare, rolig underhåll-
ning och bra workshops, 
säger hon.

Dagen lockade ett 40-tal 
deltagare varav 25 lokala fö-
retagare. Christel menar att 
träffar mellan näringsliv och 
kommun är viktiga.

- När vi ses på det här sät-
tet får vi ansikten på varandra 
och det blir lättare med kon-
takterna. Dessutom får vi fö-
retagare knyta kontakter med 
varandra, säger hon.

Näringslivsdagen inleddes 
med en uppskattad choklad-
provning, ledd av Louise 
Bergström, som tillverkar 
egen choklad i firman med det 
långa namnet ”Smörgåsnisse, 
choklad och annat gott”.

- Det var ju jättebra inled-
ning och roligt att få upptäcka 
en företagare som jag inte 
visste fanns. Sånt kan också 
ge ringar på vattnet, säger 
Christel, som ger hela arrang-
emanget med beröm godkänt.

Dagen leddes av närings-
livsutvecklare Kicki Karls-
son som är väldigt glad över 
att så många företagare valde 
att delta. Hon menar att dagen 
ska tjäna både som kunskaps-
påfyllning och som träff-
punkt.

- Det känns inspirerande  
att få möta så många, speci-
ellt för mig som är ny på den 
här tjänsten, säger hon.

Storfors kommun ligger 
idag på plats 122 på Svenskt 
Näringslivs rankinglista över 
företagsklimatet i landets 290 
kommuner. Urban Svanberg, 
regionchef för Svenskt Nä-
ringsliv menar att Storfors 

gjort flera saker rätt och där-
för klättrat.

- Framför allt är närings-
livsfrågorna prioriterade från 
högsta ledningen och dess-
utom jobbar man metodiskt 
med olika åtgärder i samver-
kan med näringslivet, säger 
Urban, som anser att en god 
dialog är central för att kunna 
lyfta näringslivsklimatet. Och 
för att få en bra dialog måste 
kommunens tjänstemän och 
företagarna mötas.

- Som jag upplever det så 
möts man en hel del i före-
tagarnas vardag i Storfors, 
och det är sådant vi ser ger 
resultat i alla kommuner, sä-
ger han.

Mats Öhman gick igenom 
handlingsprogrammet för ett 
bättre näringslivsklimat och 
kunde konstatera att 50 av 75 

aktiviteter redan är avklarade, 
15 är på gång och bara tio 
väntar på att bli påbörjade.

- För mig är det oerhört vik-
tigt att vi verkligen gör verk-
stad och visar att vi genomför 
det som vi planerat tillsam-
mans med företagarna, säger  
han.

Sebastian Holm, som driver 
redovisningsbyrån Pomoc, är 
en av de nöjda företagarna i 
Storfors. Han gör tummen 
upp för Näringslivsdagen.

- Det är ett bra tillfälle att 
komma närmare politiker 
och tjänstemän som man kan 
prata direkt med och det är 

väldigt bra att få träffa andra 
företagare. Dessutom var det 
en riktigt trevlig eftermiddag, 
säger han.

Som en uppföljning till Nä-
ringslivsdagen planeras nu en 
längre utbildning om rekryte-
ring och marknadsföring via 
sociala medier med föreläsa-
ren Lise Bergqvist.

- Många tyckte att före-
läsningen var väldigt inspi-
rerande och vill få ännu mer 
praktiska kunskaper när det 
gäller sociala medier. Det vill 
vi naturligtvis bidra till, säger 
Kicki Karlsson.

EVA WIKLUND

Det blev intressanta prioriteringsdiskussioner i olika grupper.  FOTO: Ing-Marie Thyr

Urban Svanberg från Svenskt näringsliv tycker att näringslivsut-
vecklare Kicki Karlsson har all anledning att göra tummen upp för 
Storfors. 

Christel Gillström och kollegan 
Maria Arntz var mycket nöjda 
med dagen. 
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fonus.se

När en person dör förändras allt. 
Mitt i en omtumlande tid ställs du inför många val och beslut.  

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne.

Personlig begravning

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

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

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

Avlopp
VärmeVatten 

Vänd dig till en certifierad rörmokare!

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

Besöksadress: 
Notbindarvägen 11
688 30 Storfors

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

Välkommen in till oss! 
Vi har allt inför julen hos  
ICA Nära i Storfors!

Pris från 395:-/h

Djupadalsgatan 14 | www.pomoc.se | 070-799 18 78 | sebastian.holm@pomoc.se

Ingen uppsägningstid
Bokslut, löner & affärsrådgivning
Digital & enkel bokföring

Träffa oss i Kuturhuset! på Centrumfesten!
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Järnsjöleden  
är klar att gå
I juni 2019 kommer 
hela Järnsjöleden att 
invigas, men redan nu 
är den markerad och 
röjd hela vägen från 
Bjurbäckens slussar till 
Hytte (Nässundet). På 
Centrumfesten finns 
Lennart Johansson på 
plats för att berätta om alla 
vandringsleder och dela ut 
skisskartor i Kommunhuset.
Pensionat Lungsund, som 
ligger strategiskt nära leden, 
kan rapportera om vandrare 
i stort sett varje helg - trots 
den sena årstiden.

Stort sug efter 
yoga i Asphyttan
Simon LIndmark och 
Philippa Ergel driver B&B 
med fokus på yoga och 
retreat i Asphyttan. Nu har 
de fått utöka yin-yogan.
- Det är en lågintensiv 
form av yoga som alla kan 
göra. Du behöver inga 
förkunskaper, säger Simon. 
Numera har man tre pass 
yoga i veckan.
Måndag och torsdag kl 
18.30-20.00 är det Yinyoga 
och på onsdagar samma 
tid den något mer fysiskt 
krävande hathayogan. 
Paret arrangerar ibland 
även after-work-yoga med  
vegetarisk mat, yoga-brunch 
eller kreativa retreat av 
olika slag. Träffa Simon och 
Philippa på Centrumfesten 
där de även bjuder på ett 
gratis, lite kortare, prova-
på-pass. Information: www.
asphyttanmettahouse.se

Luftgevärskytte 
för alla åldrar
Varje torsdag klockan 
17.00 är alla över tio år är 
välkomna till luftgevärskytte 
i Kulturhusets källare - 
ungdomar liksom vuxna. 
Även under Centrumfesten 
kan man prova på skytte.
Information: Jan-Erik Fäldt 
070-573 47 75.

Tisdagsträff för alla kvinnor

Second-hand-butiken är öppen igen

Varje tisdag eftermid-
dag finns en träffpunkt 
för kvinnor i alla åldrar i 
Storfors. 

Då finns integrations-
coach Maria Zetterström 
på plats i Pingstkyrkans 
gamla lokal.

- Det är bra att vi kvinnor 
får träffas och prata. Vi behö-
ver öva på svenska och här 
kan man träffa många andra, 
säger Sabah Alsalkhadi.

Maria Zetterström langar 
fram kakaopulver, flingor 
och andra ingredienser med 
ett leende. Ännu större blir 
leendet när Sabah senare får 
hjälpa henne att få ordning 
på stickorna medan kakorna 
gräddas i ugnen.

- Vi brukar baka och job-
ba med handarbete, kanske 
pyssla lite. Idag har jag fått 
lära mig grunderna i stick-
ning och det var inte lätt, 
skrattar hon.

Rania och Sabah kommer 
från Syrien och har bott i 
Storfors i snart två år. Båda 
trivs i Storfors och tycker 
framför allt om tryggheten 
och skolan som är så bra för 
barnen.

- Alla är snälla här och jag 
vill gärna bo kvar, men jag 
måste också få ett jobb, säger 
Rania, som gärna skulle vilja 
bli snickare.

- Min pappa var snickare 

och jag tror att jag skulle kla-
ra det bra, säger hon.

Barnen har ett eget bord 
där de kan pyssla, men de 
hjälper också gärna till i kö-
ket.

- Vi får leka och baka här. 
Det är roligt, säger Lamar Al-
haj Hussein.    

Maria Zetterström berät-
tar att Projektet drivs av in-
tegrationsenheten i Storfors 
kommun i samarbete med 
frikyrkoförsamlingen. Grup-
pen har träffats tre gånger 
och man kommer att fortsätta 
träffas i Pingstkyrkans gamla 
lokal. Där har också second 
hand-butiken öppnat igen 
och de bakverk som tillver-
kas under träffarna kan säljas 
i caféet senare under veckan. 
Maria har ett förflutet som 

kock innan hon vidareutbil-
dade sig till beteendevetare, 
och gillar att baka. Hon hop-
pas nu att många svenska 
kvinnor vill komma på tis-
dagsträffarna.

- Det finns säkert många 
som är daglediga, kanske 
småbarnsföräldrar som gärna 
får ta med barnen eller äldre 
som tycker att det skulle vara 
roligt att baka eller handar-
beta tillsammans med andra, 
säger hon.

Tisdagsträffarna: Hålls i 
Pingstkyrkans gamla lokal 
på Rörverksgatan 6, tisdagar 
klockan 12.00-16.00. Ingen 
föranmälan, det är bara att 
komma.

EVA WIKLUND
Information:  
maria.zetterstrom@storfors.se

Lamar Alhaj Hussein, Malak Alzarsuor och Massa Hamoudi hjäl-
per mammorna Rania Shaar, och Saba Alsalkhadi med kakbaket. 
Integrationscoach Maria Zetterström vill gärna se ännu fler på 
tisdagsträffarna.  FOTO: Eva Wiklund

Nu har Storfors frikyrkoför-
samling slagit upp portarna 
till second hand & cafè på 
Rörverksgatan igen.
- Det känns jätteroligt att få jobba 
i de här fina lokalerna, säger 
Liliana Astudillo, som kommer att 
vara ansvarig för försäljningen. 
Kyrkan tar gärna emot skänkta 
saker och kan även hämta det 
du vill skänka. Alla intäkter går 
oavkortade till folk i nöd både i 
Uganda och Burundi. Café med 
hembakat hålls öppet av frivilliga.
Öppettider: Onsd-fred 13-17,
samt lörd 10-13.
Information: 073-520 97 45.

Lokalerna i gamla Pingstkyrkan är stora och rymmer allt från 
möbler och kläder till porslln, tyger och allehanda prylar. 

FOTO: Eva Wiklund

Leden byggdes 
med hjälp av 
bidrag från
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Apoteket Humlan

Riksväg 26
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station

Hälsans Hus
Vårdcentral
Apotek

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 skickar vi dig ett SMS när det är klart att hämta. 

Vi har julklappstips & julens smaker. Välkommen in!

ÖPPET: Månd-fred kl 09.00-17.00 (lunchstängt kl 12.15-13.15). Tel 0550-605 37. Hälsans Hus, Hammarg 3.

Ditt lokala apotek! Du kan även beställa via nätet och hämta här!

HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16  0550-615 45        Ni hittar fler produkter på elon.se

JULKLAPPSTIPS!

PRESENTKORT

TVÄTTHALLARNA
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KomVux ger chans till yrkesutbildning
Just nu finns det större 
möjligheter än någonsin 
att få en yrkesutbildning 
via KomVux.

- Kommunerna får 
statliga medel och nu 
har vi en samverkan i 
hela länet, säger Anders 
Johannesson, rektor för 
Forsbroskolan i Storfors.

Att det finns statliga medel 
betyder inte att antalet platser 
är obegränsat, men det finns 
stora chanser för den som hör 
av sig i god tid.

I hela länet finns ett stort 
utbud av olika YrkesVux-ut-
bildningar. 

Man kan utbilda sig till allt 
från svetsare, undersköterska 
eller bagare till industriope-
ratör eller lastbilschaufför. 
Vissa utbildningar är dyrare 
än andra och antalet kan då 
bli begränsat.

YrkesVux genomförs i 
samverkan med företag och 
du får oftast göra din praktik 
på hemorten, även om utbild-
ningen ligger i en annan kom-
mun.

Just nu har industriföreta-
gen i Värmland gott om jobb 
och därför finns utbildningen 

Industri Bas där man under 
35 veckor får en grundläg-
gande utbildning inom indu-
striell produktion.

- Det här är en jättebra ut-
bildning som leder till jobb. 
Man kan också gå en på-
byggnadsutbildning för att 
specialisera sig, säger Anders 

Johannesson, som också be-
rättar att alla som gått Yrkes-
Vux det senaste året har fått 
jobb.

Utbildningen finns i Ar-
vika, Hagfors, Karlstad, Kris-
tinehamn och Sunne men den 
som vill söka ska göra det via 
den egna kommunen.

- Det är bara att man hör av 
sig till mig, så tittar vi på vil-
ken utbildning som kan pas-
sa. Det finns också möjlighet 
att läsa flera utbildningar på 
distans, säger han. EVA WIKLUND

Den industritekniska YrkesVux-utbildningen är en av många yrkesutbildningar för vuxna i länet.
FOTO: Eva Wiklund

Mycket stort intresse för innebandyns omstart
När Pierre Österberg drog igång 
innebandyträning för barn 
mellan  sju och tolv år, blev 
intresset rekordstort.
15 spelare födda 06-08 tränar 
nu två gånger i veckan.
- Det är riktigt drag i laget, alla 
frågar efter att få spela matcher 
och det blir träningsmatcher i vår, 
säger Pierre Österberg.Problemet 
är laget för barn födda  09-11. 
Det finns ett jättestort intresse, 
men man har fortfarande inte fått 
tag på några föräldrar eller andra 
som kan eller vill vara tränare.
Träningstider: 
Födda 06-08, måndagar 
kl 18.00 och torsdagar kl  17.00.
Födda 09-11, torsdagar 17.00 om 
man får tag på tränare.
Information:
Pierre Österberg  070-564 43 94. När Storfors IBF signalerade att det fanns chans till träning fylldes hallen av spelsugna barn. Nu 

försöker man att hitta en eller flera tränare till det yngsta laget.  FOTO: Eva Wiklund

Kontakt: Anders Johansson, 
tel 0550-652 09



26 I frêske lufta 7 l 26 nov 2018 Informationstidning  för Storfors kommun

    Industrigatan 3     Storfors     tel 0550-62283               www.pisctorsbil.se 
 

Gasolkamin Provence 
En rejäl gasolkamin 
i gjuten aluminium 

3995:- 
 
 
 
 

 

Gasolkaminer    Gasolprodukter    Muurikka    LPG gas    Gasol på lösvikt  29kr/kg 
 

 
 

 

 

www.gasolbutiken.se 
 
 

Besök vår varma tält  på Centrumfesten 
Fina erbjudanden under kvällen ! 

 
 

Muurikka 
 Stekhäll set 48 cm 

1695:- 

 

Jakt Buddy 
Effektiv bärbar 

Värmare för friluftsliv 
och inomhusbruk  

1995:- 
 
 

Norwarm 
Gasol/Elkamin 

Med fläkt 
1495:- 

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, 
andra chokladprodukter och
julgodis till korgar och present-
förpackningar i olika storlekar. 
För mer info och beställningar som 
bör göras i god tid före jul; ring eller maila.

Adress: Södra Stockviken 20, Storfors Välkomna!

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

Vi önskar God Jul & Gott Nytt År

Välkommen in till oss och fynda!

Hyacint
1 st i plastkruka.................

Hyacinter
3 st i plastkruka..................

Snittamaryllis
i plastkruka, från................
Vi har även stora amaryllis-
lökar med 5 stänglar!

10:-

29:-
39:-

Vi önskar er 
en God Jul!

Taverna

Stationsgatan 74, Storfors
 Tel 0550-62243

Restaurang, pizzeria, 
steakhouse, pub & café

OBS!  VIKTIG INFORMATION   OBS! 
I klassen 16—100 år får endast 2 st. licensierade spelare per 

lag delta, oavsett ålder! 
Detta kontrolleras 10 minuter innan turneringens start, när  

laguppställningen lämnas in. 
 

Tänk på att detta INTE är en turnering för lag i seriespel, utan en  
turnering för kompisgäng/arbetskamrater! 

 
REGLER FÖR ANMÄLAN 

 

·I klassen 16-100 år kostar det 200kr att anmäla ett lag. 
 

·I klassen 16-100 år får max två st. licensierade killar per lag delta. 
  (Man kan ha med obegränsat antal licensierade tjejer om man vill) 
 
 

· Yngre spelare får inte delta i 16-100år. Man måste ha gått ur högstadiet. 
 

· Högstadiet bildar klasslag! 
 
OBS! NYA REGLER = FÄRRE REGLER 
· Inget krav på två tjejer på planen samtidigt 
· I 16-100 år kan man ta med vänner och bekanta från andra kommuner 

 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIG VIKTIG INFORMATION: 
 

·Tänk på att klassen 16-100år INTE är en turnering för lag i seriespel, utan en  
turnering för kompisgäng/arbetskamrater/familjelag! 
 

· Den 8:e december kl 16:00 lämnas den definitiva laguppställningen in till  
16-100års-klassen i Bollhallscafeterian, därefter får denna inte ändras.   
För övriga klasser gäller skolans klasslistor! 

 

· Antalet lag i 16-100 år är begränsat, först tilll kvarn..… 
 

· Spelschema och tider sätts upp i Bollhallen senast den 7/12. Om ni deltar i  
13-15år eller 16-100år, räkna med att spela på kvällen och natten! 
 
 

Anmälan: Senast klockan 16:30, måndagen den 4:e december .  
Anmälan och preliminär laguppställning (så att vi kan rangordna lagen) lämnas till  
Joakim Kristoffersson på skolan, eller till Caféet i Bollhallen. 

 
Datum: Lördagen den 9/12 

Plats: Bollhallen  
Tid: Cirka kl. 16:00—01.30 

 
 

Klassindelning: 
13-15 år (högst.) ca kl. 16:00 

16-100 år ca kl. 19:00 

OBS!  VIKTIG INFORMATION   OBS! 
I klassen 16—100 år får endast 2 st. licensierade spelare per 

lag delta, oavsett ålder! 
Detta kontrolleras 10 minuter innan turneringens start, när  

laguppställningen lämnas in. 
 

Tänk på att detta INTE är en turnering för lag i seriespel, utan en  
turnering för kompisgäng/arbetskamrater! 

 
REGLER FÖR ANMÄLAN 

 

·I klassen 16-100 år kostar det 200kr att anmäla ett lag. 
 

·I klassen 16-100 år får max två st. licensierade killar per lag delta. 
  (Man kan ha med obegränsat antal licensierade tjejer om man vill) 
 
 

· Yngre spelare får inte delta i 16-100år. Man måste ha gått ur högstadiet. 
 

· Högstadiet bildar klasslag! 
 
  OBS! 
· Inget krav på två tjejer på planen samtidigt 
· I 16-100 år kan man ta med vänner och bekanta från andra kommuner 

 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIG VIKTIG INFORMATION: 
 

·Tänk på att klassen 16-100år INTE är en turnering för lag i seriespel, utan en  
turnering för kompisgäng/arbetskamrater/familjelag! 
 

· Den 7:e december kl 16:00 lämnas den definitiva laguppställningen in till  
16-100års-klassen i Bollhallscafeterian, därefter får denna inte ändras.   
För övriga klasser gäller skolans klasslistor! 

 

· Antalet lag i 16-100 år är begränsat, först tilll kvarn..… 
 

· Spelschema och tider sätts upp i Bollhallen senast den 6/12. Om ni deltar i  
13-15år eller 16-100år, räkna med att spela på kvällen och natten! 
 
 

Anmälan: Senast klockan 16:30, måndagen den 3:e december .  
Anmälan och preliminär laguppställning (så att vi kan rangordna lagen) lämnas till  
Joakim Kristoffersson på skolan, eller till Caféet i Bollhallen. 

 
Datum: Lördagen den 8/12 

Plats: Bollhallen  
Tid: Cirka kl. 16:00—01.30 

 
 

Klassindelning: 
13-15 år (högst.) ca kl. 16:00 

16-100 år ca kl. 19:00 



I frêske lufta 7 l 26 nov 2018 Informationstidning  för Storfors kommun 27

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

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

Gitarr/Bas och gruppspel 
Andreas Ohlsson 073-393 03 83
onsdagar och torsdagar i Kulan.
Piano
Eva Lundell tel 070-593 07 69,
Torsdagar på biblioteksvåningen.
Trummor
Robert Drewstad tel 076-239 17 40, 
tisdagar i Kulan.

Från och med årskurs 3 är du 
välkommen med din anmälan när som 
helst under året. Även vuxna kan i mån 
av plats tas emot. Anmälan görs till 
respektive ledare.  Grupperna följer 
skolterminernas tider.

Lär dig ett instrument!

Zumba
Tider inför våren är oklart.
Ledare: 
Desirée Lavén, 073-363 87 30
Hanna Stange, 070-694 03 32

Tisdagar
Mellanstadiet: 17.30-18.30
Högstadiet: 18.30-19.30
Info: Malin Rodéhn 
tel 073-365 80 46

Dans

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

Sune vs Sune 
30 nov kl 18.00, 
80 kr  

Bohemian Rapsody
5 dec kl 18.00, 
100 kr

Operation Ragnarök
7 dec kl 18.00,
100 kr
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Öppet i Kulan tisdagar kl 
14-18, onsdagar kl 16-
20 för er som vill prova 
att spela gitarr, bas, 
trummor eller bara vill 
snacka musik.
Information: Oscar Johansson, 
tel 070-360 39 44.

Musik i Kulan

Kulturhuset i Storfors

Måndag
tisdag     
Onsdag   
Torsdag
Fredag    

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

A star is born
12 dec kl 18.00,
100 kr

Aquaman
14 dec kl 18.00,
100 kr

Kulturcaféet har öppet

Biblioteket med boktips & stickcafé

Mary Poppins 
kommer tillbaka
26 dec 15.00, 100 kr

Kulturkaféet är stängt 24,25 & 26 
dec, öppet 27 och 28 dec. Även 
öppet 2-4 januari.
Öppettiderna under under julhelgen 
är kl 12-16 samt kl 12-15 på 
fredagar.

Sju dagar med familjen 
av Francesca Hornak 
En feelgoodroman som 
utspelar sig kring juletid. Möt 
familjen Birch. 
Två föräldrar 
och två vuxna 
döttrar, var 
och en med 
en hemlighet. 
Familjen skall 
för första 
gången på 
flera år fira jul tillsammans alla 
fyra; Andrew, Emma och deras 
två döttrar, Olivia och Phoebe. 
Eftersom äldsta dottern 
arbetat som läkare i Liberia 
tvingas familjen, på grund 
av smittrisken, undvika all 
kontakt med omvärlden under 
jul- och nyårsveckan. Sju dagar 
kan vara en lång tid när man 
ska umgås med sin familj. 
Mellan jul och nyår kommer 
flera familjehemligheter att 
avslöjas.  Dyker det upp en 

oväntad gäst mitt i allt kan 
mycket ställas på sin spets. 
Det här är en varm bok 
som har allt, svärta, kärlek, 
hemligheter och humor.

Mistlar och mord: fyra 
julmysterier av P.D James. 
Julens tolv 
ledtrådar, 
Mistelmorden, 
Ett mycket 
ovanligt 
mord och 
Boxedalearvet ; 
fyra berättelser 
som alla 
utspelas kring juletid. I två av 
novellerna får vi bl a träffa 
polisinspektör Adam Dalgliesh 
och en pedantisk tjänsteman 
med hemliga böjelser. Lås 
dörren, tänd lampan och 
njut av fyra mästerliga 
pusselmysterier. En perfekt 
julbok för alla som älskar 
engelsk kriminallitteratur. 

Öppettider i jul:
24-26/12 stängt
27/12 öppet 11-16
28/12 öppet 11-16
31/12 stängt
1/1 stängt
2/1 öppet 11-16
3/1 öppet 11-16
4/1 öppet 11-16

Stickcafé  
på biblioteket
Varje måndag mellan 
klockan 14-17 träffas vi på 
biblioteket för att sticka och 
virka (det går bra att ta med 
annat handarbete också). 
Det spelar ingen roll om du 
är nybörjare eller har lång 
erfarenhet. Det finns stickor, 
virknålar och garn för den 
som saknar utrustning 
men som vill prova sticka 
eller virka. Vi fikar och 
umgås. Ingen anmälan, 
ingen kostnad. Drop-in från 
klockan 14.00. Välkomna!

Julavslutning 
för Kulturverkstaden 

torsdag 29 november kl 18.00 

i Kulturhuset

Fri entré

Fritidsbanken
Låna idrotts- och fritidsprylar helt 
gratis varje helgfri måndag kl 14-18. 
Fritidsbanken ligger i Sporthallen på 
Kroppavägen 7.
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Koka din egen vört
Om man inte vill koka vört 
själv kan man gå in på ett 
bageri och be att få köpa lite 
på lösvikt. Men det är ändå 
något speciellt att själv ha 
fått välja malten som sedan 
ger hela brödet dess karaktär. 
Man behöve absolut inte 
inte köpa ”vörtkryddor”. Det 
enda som behövs är malt och 
vatten. 

Detta behövs
1 kg krossad malt
3 liter vatten

Det som kan vara krångligt är 
att man behöver blanda malt 
och vatten i en kastrull, värma 
till 65-70 grader, inte varmare 
och inte kallare. Sedan ska 
den temperaturen hållas i en 
timme. Använd termometer! 
Sila därefter bort malten och 
låt vörten koka upp. 

Nu har du fått en helt egen 
vört till baket som du kan välja 
hur mycket du vill koncentrera 
genom att koka bort vätska.

Sen väljer man om man vill 
använda vörten som tillsats 
till degspadet, för att få en 
extra dimension på smaken 
i brödet, eller om man byter 
ut all degvätska mot vört. Det 
sistnämnda kan jag tycka blir 
lite för beskt, men det är ju en 
smaksak. 

”Fuskvört” kan man få om 
man kokar ner svagdricka eller 
mörk porter till hälften. Det är 
ju inte riktigt samma grej, fast 
betydligt enklare.

Vad är egentligen vört? 
Det är en av huvudingredi-
enserna när man brygger 
öl. Vörten bildas när säden 
mäskas, det vill säga när 
till exempel krossat korn 
läggs i varmt vatten. Den 
söta smaken kommer från 
det maltsocker som bildas i 
processen. Från början hade 
man vört i bröd för att det helt 
enkelt skulle jäsa bättre, och 
inte för smaken. Att det blev 
just runt jul man hade vört i 
brödet berodde på att man 
förr bryggde sitt julöl, och 
då passade på att använda 
vörten från ölbryggandet även 
i brödet. 

HEIDI LARSSON

Ingen vintervila för pensionatet
Lotta Lloyd Gregard släp-
per nu Slusscaféet för 
att satsa helhjärtat på 
Pensionat Lungsund och 
campingen.

- Det blir för splittrat att 
driva två ställen. Det är 
bättre att någon annan 
får chansen att driva  
caféet som lockade över  
15 000 besökare i som-
ras, säger hon.

Lottas egen energi ska nu 
satsas helt i den nya verksam-
heten som fick en bra skjuts 
av den varma sommaren. Men 
trots höstkyla och ganska få 
kunder i café och matsal har 
hon valt att hålla öppet alla 
dagar utom måndagar. 

Dessutom turas hon och ma-
ken Michel om att sova över i 
annexet intill hotellet.

- Det dyker upp hotellgäs-
ter lite då och då, även sena 
kvällar. Är vi på plats blir det 
enklare och vi kan också lösa 
andra problem som våra gäs-
ter har, säger hon.

En nyhet för året är att man 
håller vintercampingen öppen. 
Hittills har ett tiotal ekipage 
bokat plats.

- Det blev plötsligt en efter-
frågan och då valde vi att säga 
ja. Det är ju ett fantastiskt om-
råde så jag förstår att man kan-
ske vill bo här på helgerna för 
att promenera, åka skidor eller 
pimpla på isen, säger hon.

Den nya Järnsjöleden har 
också inneburit fler matgäster. 

- Vi har haft folk som gått 
leden varenda helg i höst. Alla 
är väldigt nöjda och många 
fikar eller äter hos oss, säger 
hon. 

Pensionatet serverar både 
frukost och middag för pen-
sionatsgästerna och nu börjar 
också de lokala gästerna att 
hitta till luncherna. 

Husets hemlagade pytt i 
panna med pensionärsrabatt 
på tisdagar har blir väldigt 
populär liksom salladsbordet 
som kompletterar lunchrät-
terna. Söndagsmiddag i pen-
sionatsstil har också fått sina 

gäster och smörgåstårtorna 
som görs på beställning säljer 
stort.

- Vi provar oss fram för att 
se vad som blir uppskattat, 
säger Lotta, som nu kommer 
att få mer hjälp i köket för att 
själv kunna fokusera på mark-
nadsföring och olika paketlös-
ningar.

- Julborden börjar redan bli 
ordentligt bokade. Vi satsar i 
första hand på lördagar i de-
cember, men är öppna för att 
utöka med fler dagar, säger 
hon.

Lotta och hennes anställda 
kommer också att hålla öp-
pet över själva julhelgen med 
ett paket som ska innehålla 
julmys i bästa pensionats-
stil. Goda middagar, kanske 
lite julpyssel, skinkprovning, 
samling kring brasan, julotta 
och midnattsmässa står på 
programmet. Det är inte heller 

otänkbart att man får guidning 
i att bygga ett vackert peppar-
kakshus.

- Jag tror att det kommer att 
locka en hel del par och även 
singlar som vill fira en jul fri 
från krav och stress. Vi har ju 
bara 19 rum med sammanlagt 
32 bäddar, så det kan aldrig bli 
för stort och stressigt här. Vi 
kommer att erbjuda ett väldigt 
personligt och mysigt julfiran-
de, säger hon. 

I februari väntar ytterligare 
en nyhet när Lotta arrangerar 
vad hon kallar ”Värmlands 
största tjejfest”.

- Vi kommer att fokusera 
på sånt som vi tror att kvinnor 
gillar, men de får gärna ta med 
sig sina män. Det är ju viktigt 
att männen får chans att se vad 
deras kvinnor tycker om, sä-
ger hon EVA WIKLUND

Lotta lägger nu all sin kraft och energi på Pensionat Lungsund, som 
från början var en skola.  FOTO: Eva Wiklund

Alla dagar utom måndagar har Lotta och hennes personal lunchser-
vering med liten sallads- och sillbuffé.

Information: Pensionat 
Lungsund 0550-702 77.
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Kalendarium
November
29 torsdag Julavsllutning för Kulturverkstaden kl 18. 
Fri entré, servering.
30 fredag Bio: Sune vs Sune  kl 18, bilj 80 kr.

December
1 lördag Traditionell julmarknad kl 12 - 16 vid Bjurtjärns 
sockenstuga och församlingshem. 
2 söndag Adventsgudstjänst i Lungsunds kyrka kl 18. 
Kyrkan fyller 375 år och firas med olika aktivieter
2 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30 till Hedins.
3 måndag Fika med kommunalrådet, Kulturhuset kl 16-17.
4 tisdag Centrumfesten kl 16-19.
5 onsdag Bio: Bohemian Rapsody kl 18, bilj 100 kr.
7 fredag Bio: Operation Ragnarök kl 18, bilj 100 kr.
8 lördag Julmarknad, Kväggeshyttans Bygdegård kl 12-16.
8 lördag Luciacupen i Sporthallen från 16 till midnatt.
9 söndag ”Julens sånger” i Storfors frikyrka kl 17, alla är 
välkomna!
9 söndag Luciagudstjänst med elever från Vargbroskolan 
i Storfors kyrka kl 17.
9 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30 till Holens.
11 tisdag Anhörigträff i Seniorernas hus kl 10.
11 tisdag Terminsavlutning på Seniorernas Hus kl 14-16.
12 onsdag Bio: A star is born kl 18, bilj 100 kr.
13 torsdag Luciagudstjänst med elever från 
Bjurtjärns skola och högstadiet kl 18. Lussefika i 
församlingshemmet.
14 fredag Bio: Aquaman kl 18, bilj 100 kr.
16 söndag Julen sjungs in med körsång i Storfors kyrka 
under ledning av Ulrika Wiström och Lisa Svanström kl 16.
24 måndag Midnattsmässa i Storfors kyrka. 
25 tisdag Julotta i Bjurtjärns kyrka, kykokör och Per 
Henning kl 7.
25 tisdag Julotta i Lungsunds kyrka, Julkören, kl 7.
26 onsdag Bio: Mary Poppins tillbaka kl 15, bilj 100 kr.
27 torsdag Julkonsert i Bjurtjärns kyrka Kent Lundberg, 
Lasse Magnel och kyrkokörernal kl 19.

Heidi brinner för bakning
Ända sedan barnsben har 
Heidi Larsson älskat att 
baka, och den stora inspi-
ratören var farmor.

- Hon var väldigt noga, 
men så blev det bra också. 
”Mjöl-stinan” skulle till ex-
empel användas ordentligt 
för att sikta mjölet, skrat-
tar Heidi.

Farmor och Heidi bakade ofta 
och mycket. Inte så konstigt då 
att Heidi så småningom utbil-
dade sig till bagare och konditor.

Efter utbildningen blev det 
ett par år inom branschen, men 
idag jobbar Heidi som adminis-
tratör inom individ- och famil-
jeomsorgen. Arbetstiderna inom 
bageribranschen fungerade inte 
för henne som ensamstående 
förälder.

- Vid sidan av att baka så är 
ju administration, med ordning 
och reda, min stora passion. Jag 
stortrivs med jobbet, och hinner 
baka på fritiden, säger hon.

Att baka kanelbullar är ett nöje 
som hon delar med sexårige so-
nen Adam.

- Han har ju fått vara med från 
början, så han är verkligen grym 
på att baka bullar säger hon.

Förra året, vid juletid, bestäm-
de hon sig för att baka vörtbröd 
till Centrumfestens julmarknad.

- För mig är det väldigt viktigt 
med äkta råvaror. Riktigt smör, 
mjölk, grädde och gärna ekolo-
giska råvaror, säger Heidi, som 
kokar sin vört till julbrödet själv.

Brödet berikas med lite sur-
deg, olika brödkryddor och även 
flera sorters torkad frukt. Slut-

resultatet ska bli ett mustigt och 
saftigt bröd.

- Förra året sålde jag slut på 
mina 50 limpor på en och en 
halv timme. Därför har jag tagit 
semester så att jag hinner baka 
100 limpor i år, skrattar hon.

För Heidi är själva baknings-
processen som en meditation. 
Det finns inget snabbt eller haf-
sigt över hennes tid för bakning. 
Allt mäts och vägs noga och det 
får ta sin tid.

- Har jag haft en stressig dag 
på jobbet så rinner allt av när 
jag får jobba med en deg, säger 
Heidi, som har en dröm om att 
få jobba som bagare på heltid 
längre fram.

- Just nu är det inte möjligt, 
men vem vet. Jag kanske har ett 
litet mysigt bageri i London om 
ett antal år, säger hon.

EVA WIKLUND
Vill du också göra egen vört?  
Se spalten till vänster.

Torkad frukt hackas noga.

Ett av Heidis goda vardagsbröd.

Heidi bakar ofta och gärna. I december ska hon baka 100 vörtbröd.
FOTO: Eva Wiklund

Charter från Karlstad
till sol och bad 
Gran Canaria, Rhodos, Mallorca,

 Kroatien, Kreta m.fl. Eller flyg reguljärt till 
Frankfurt och vidare ut i hela världen!

Träffa oss på 

Centrumfesten.

Vinn resepresentkort 

värt 4000 kr 
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Smarta trafiksystem skapar nya jobb
I Finland jobbar 32 
personer med smarta 
system för kritisk trafik-
infrastruktur på företa-
get Nodeon Oy.

Storforsaren Stefan 
Valentin Larsson ska 
nu lansera systemen 
och tjänsterna på den 
svenska marknaden.

- I Finland är vi stora. Vi 
jobbar med finska trafikverket 
och de största finska städerna, 
säger Stefan, som också be-
rättar att företaget är med i 
många spännande projekt där 
de  levererar hela eller delar 
av projekten. 

Han tar som exempel den 
självkörande bilen ”Aurora” 
som testas i vinterklimat norr 
om Polcirkeln i Finland och 
Tampere-tunneln som är en 1 
146 meter lång tunnel under 
Helsingfors.

- I Sverige kommer vi att 
utgå från Storfors och här 
kommer vi till en början fo-
kusera på trafikmätningar, 
skolsäkerhet och analyser i 
realtid, säger han.

 Vad är då ett smart trafik-
mätningssystem?

Jo, det är ett digitalt sys-
tem som mäter och analyserar 
data från företagets egna mät-
stationer eller data från andra 
system som redan är installe-
rade i trafiken.

I systemet mäts allt från 
hastigheter, restider och tra-
fikköer till genomfartstrafik 
och analyser av luftförore-
ningar. Resultaten presente-
ras blixtsnabbt för kunden.

Ett kommersiellt använd-
ningsområde kan vara att 
kartlägga varifrån besökarna 
till ett visst köpcentrum kom-
mer eller hur många fordon 
som kör genom staden i onö-
dan, trots att det finns en för-
bifart. 

-Skolsäkerhetslösningar är 
något som jag tror kommer 
utvecklas snabb, säger han.

 Skolskyltar kommunicerar 

åt båda hållen. Dels visar de 
föraren om han eller hon kör 
för fort förbi en skola och ger 
en blinkande varning, men 
det nya är att även skolan in-
formeras om hur fort, hur ofta 
och hur mycket trafik som 
passerar skolområdet varje 
dag.

- Då kan man snabbare ge-
nomföra åtgärder, när och där 
det behövs, säger Stefan.

Det svenska företaget SC 
Node är ett dotterbolag till 
Nodeon och har nu ett års 
uppbyggnadsfas framför sig 
i Sverige – med Storfors som 
utgångspunkt.

De praktiska bitarna med 
montering och service på den 
svenska marknaden när voly-
merna stiger kommer sedan 
att skötas i ett separat bolag.

-Inom fem år kan vi vara 
upp till 20 anställda som ut-
går från Storfors, men till en 
början behöver vi vara två-tre 
förutom mig, säger Stefan, 
som redan hunnit med ett an-
tal besök hos svenska kom-
muner.

Några kommuner ligger i 
startgroparna för större un-
dersökningar och mätningar, 
medan andra redan gått ut 
med upphandlingar.

- Som jag ser det har vi inga 
konkurrenter i Sverige i dag, 
men ska vi få framgång måste 
vi arbeta hårt för att göra kun-
derna medvetna om att vi kan 
göra allt det här redan i dag,  
säger Stefan, som tycker att 
den fas man nu befinner sig i 
är väldigt spännande. 

Gränsen för hur systemen 

kan användas flyttas fram 
hela tiden och det handlar 
om en ständig utveckling för 
smarta städer, kommuner och 
företag.

 För bara för några veckor 
bjöds Nodeon in till ITS 
världskongress i Köpenhamn 
som har 20 000 besökare från 
4000 av världens största stä-
der. 

- Jag fick äran av att repre-
sentera företaget  i gruppen 
”små innovativa företag” och 
berätta om hur vi jobbar med 
att snabbt kunna läsa av och 
analysera trafik i realtid. Det 
blev väldigt uppmärksammat 
och uppskattat, säger Stefan 
Valentin Larsson.

EVA WIKLUND

Emil Valentin Larsson monterar på plats i 
Finland.

I Finland är skolskyltar som skickar information i 
realtid vanliga.

Stefan Valentin Larsson föreläser på världskon-
gress i Köpenhamn.

Hemmakontoret finns i Storfors centrum.
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Vi önskar alla en riktigt

God Jul 
& 

Gott Nytt År!
Vi hälsar också vår nya privatrådgivare Ulf Emanuelsson 
välkommen! Kom förbi så bjuder han, eller någon  
annan av oss, på en kopp kaffe och berättar om hur Du 
som kund är med och bidrar till vårt samhälle!

Nu ger vi er  
Storfors:are en lite 

tidig julklapp; 

Vi öppnar kontoret  
redan kl 09.00 varje 
vardag fr o m 3 dec! 

Välkommen!

STORFORS NYA FOLKVALDA samlade till ett av de första fullmäktigesammanträdena i Kulturhuset.  FOTO: Eva Wiklund

Nya folkvalda på plats
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Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550-62222

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

Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550-62222

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

Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550-62222

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


