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älkommen till ett nytt
höstskimrande nummer
av I freske lufta. Även om
höstmörkret lägger sig
runt omkring oss så finns
det nämligen många ljusglimtar som
lyser upp. Den mest påtagliga är den
återuppöppning av samhället som
pågår just nu. Covid -19 är i många
delar en hemsk sjukdom, som tyvärr
finns kvar runt omkring oss. Men nu
är smittspridningen så låg så att vi
kan återgå till en vardag som är nära
nog lik den som vi hade för två år
sedan.
För Storfors kommuns del ser vi
den låga smittspridningen tydligt.
Det beror ju till största delen på det
goda jobb som vi alla gjort med att
hålla smittan nere under hela pandemin. Nu har läget ytterligare stärkts
tack vare att vi uppnått en väldigt bra
vaccintäckning.
Vi märker återuppöppningen på
många ställen i vårt närområde nu.
Ett exempel på detta, som ni kan läsa
mer om i detta nummer, är bordtennisklubben och skytteföreningen
som fått uppleva en rusning av ungdomar. Detta till stor del beroende
på att skolan arrangerade Idrottens
dag där barnen fick testa olika idrotter. Även aktiviteter som linedance,
släktforskning, körsång, handarbete,
företagsfrukostar har kommit igång.
Biografen startar upp igen med en
Bond-film i början av november och
Ghostbusters afterlife den 19 november.

Innehåll i detta nummer

I detta nummer kommer ni givetvis
också att kunna ta del av flera både
intressanta och positiva nyheter som
inte har ett dugg med pandemin att
göra. Som att Kvarnvägen äntligen
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har öppnat igen
och vi har fått
tillbaks en viktig
länk i Storfors.
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En stor fråga
som har levt
länge är också
nära ett avgörande beslut. När jag skriver det här ligger beslutet framför mig i tid (efter
tidningens pressläggning), men när
ni läser det så kommer ni veta vad
utfallet blev.
Frågan jag avser är beslutet om att
bygga en ny skola i Kyrksten som
kommer avgöras på kommunfullmäktige den 11 november. Tas beslutet kommer det att bli en förhållandevis stor investering utifrån vad vi är
vana vid att göra. Cirka 85 miljoner
kronor är den beräknad till men då
skulle vi också få fin och ändamålsenlig F-6 skola med integrerad förskola och plats för 150 barn.
Vi har även haft en väldigt lyckad
demokratidag här i Storfors med en
bred ansats på föredragare och intervjuer som gav många olika perspektiv. Demokrati är ju något som vi i
vårt land mer eller mindre tar för givet även om den bara har funnits fullt
ut här i 100 år, så frågan är väl värd
att prata om såväl oftare som mer.
Jag vill avsluta med att slå ett slag
för att hösten är en ypperlig årstid att
njuta av naturen med allt vad den har
att ge som den friska höga luften och
de vackra färgerna bland annat.
I kommunen finns flera otroligt
fina vandringsleder så vi har nära till
fantastiska möjligheter till att njuta
av det bästa av vår härliga natur.
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Ett antal åskådare hade letat
sig till invigningen.

Vesa Vilppula körde en Chevrolet Impala från 1959.

Kommunalråd Hans Jildesten
invigningstalade.

Kvarnvägen är återinvigd
Fredag den 29 oktober
invigdes Kvarnvägen.
Först ut blev gamla
fina bilar av märkena
Cadillac, Chevrolet,
Chrysler, Porsche och
Ford Mustang.
- Det här känns både
roligt och bra, säger
Janina Hjälm, från klubben Big Island Cruisers.
På plats finns kommunalråd Hans Jildesten, August
Larsson och Andreas Åberg
från Svevia samt Pierre Österberg från entreprenören
Jordkullen som jobbat med
schaktning och fyllnadsarbete.
- Vi tycker att vägen blev
väldigt bra, säger Pierre.
Arbetet har pågått under
några veckor och Svevias
representanter är nöjda med
att ha fått jobba på en avstängd vägsträcka.
- Vi är ju inte vana vid att
få jobba utan trafik, så det
här har varit ett väldigt fint
jobb, säger August Larsson.
Vägen är cirka 600 meter
lång och har både belysning
samt en gång- och cykelbana. Första cyklisten som
kört hela vägsträckan är
Lennart Svensson.
- Det här var fint som ett
dansgolv. Den här vägen
kommer jag att nyttja och
framför allt blir det ju bättre
för oss som bor nere på Gärdet, säger han.
Invigningen av vägen är
slutet på många års tung trafik genom bostadsområdena
längs Lillforsvägen och en
lättnad för många storforsbor.
- Det blir väldigt bra för

Åsa Askerskär.

FOTO: Eva Wiklund

Föreningsliv och
AME får 679 000

Janina och Kenneth Hjälm blev först ut på nygamla Kvarnvägen
tillsammans med passageraren Steve Nilsson. 
FOTO: Eva Wiklund

- Det känns kul att vara först ut, skrattar cyklisten Lennart
Svensson, som klarat av 600-metersträckan i ett nafs.

Grindarna lyfts åt sidan av
kommunalråd Hans Jildesten,
August Larsson och Andreas
Åberg från Svevia samt Pierre
Österberg från Jordkullen.

hela samhället att vi nu kan
öppna den här vägen igen,
säger Hans Jildesten.
Det var när industrin i
Storfors behövde större utrymme i början av 2000-talet som gatan omvandlades
till industrimark genom en
ny detaljplan 2007. Redan

Pierre Österberg, vd för Jordkullen, är nöjd med företagets insats för en fin väg.

2018 fattade kommunfullmäktige i Storfors beslut
om att påbörja processen för
att en öppning skulle kunna
ske. 1,8 miljoner kronor avsattes för projektet. Arbetet
med ny detaljplan har pågått
sedan 2019 och under hösten 2021 har det praktiska
arbetet slutförs. 

EVA WIKLUND

Nyligen fick Arbetsmarknadsenheten, AME, positivt besked
av länsstyrelsen. Med hjälp
av så kallade §37-medel på
679 000 kronor ska man i
samverkan med föreningslivet
i Storfors göra en stor
satsning för att slussa in
nyanlända i föreningslivet.
En projektledare kommer
att anställas och arbetet
drar igång efter årsskiftet
2021/2022.
- Vi är väldigt glada över den
här chansen. Det kommer
både att gynna den enskilde,
kommunen och föreningslivet,
säger Åsa Askerskär,
enhetschef för AME.
Hon menar att föreningslivet
är en stor del av vår
demokrati i Sverige. Vi är
fria att starta olika typer av
föreningar, men så ser det
inte ut i alla länder.
- Föreningslivet är en viktig
grund för att få kontakter i
samhället, säger hon.
Projektet kommer bland
annat att innehålla en rad
workshops, demokratifika
yrkestester, deltagarråd och
så föreningsmässan.
Storforsföreningarna och
Kvinnorjouren i Filipstad och
Storfors deltar i arbetet som
samverkanspartners.

Oförändrad skattesats föreslås av KS
Den kommunala skattesatsen
beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag
till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige är att
skattesatsen för 2022 ska
vara oförändrad, dvs 22,70
kronor.
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Så här planeras skolan vara belägen i Kyrksten.

Kommunstyrelsen föreslår ny skola
Den 11 november ska
kommunfullmäktige enligt planen fatta beslut
om bygget av ny skola i
Kyrksten eller ej.
Nu har ärendet passerat en enig kommunstyrelse som föreslår
kommunullmäktige att
påbörja processen.
Redan i maj 2018 fattade
kommunfullmäktige beslut
om att starta projektering av
en ny F-6-skola med integrerad förskola i Kyrksten.
Nu har projekteringen
kommit så långt att det finns
tillräckligt underlag för att
bedöma både byggkostnad
och driftskostnad för en ny
skola.
Den nya skolan är dimensi-

onerad för 150 barn uppdelat
på fritids, förskola och grundskola upp till årskurs 6. Den
kommer att innehålla en mindre idrottshall och delar av
skolan är också tänkt att under helger och kvällar kunna
användas till annan verksamhet som kan gynna bygden.
Den uppskattade kostnaden för en ny skola är cirka
85 miljoner kronor inklusive
projektering, vilket skulle
innebära en extra kostnad på
1,5 miljoner kronor per år för
skolverksamheten.
Årskostnaden kommer att
minska i takt med avskrivningar och amorteringar.
Energikostnaden
beräknas landa på en tredjedel av
dagens energikostnader för

Bjurtjärns skola.
- En lägre energikostnad
sänker driftkostnaderna så
pass mycket att man kan räkna med att kostnadsökningen
på 5-10 års sikt istället blir en
relativ kostnadsminskning,
säger kommunchef Johan
Rosqvist. Han påpekar också
att man räknat med en risk för
prisökningar i kalkylen.
Ledamöterna diskuterar om
materialval kan sänka kostnaderna ytterligare, vilket är en
möjlighet.
- Det är mycket pengar och
vi tar risker. Om elpriserna
sticker iväg så motverkas det
av en energieffektiv skola,
men om räntorna höjs så
ökar kostnaderna, säger Hans
Jildesten.

Samtidigt påpekade flera
ledamöter att kostnaderna
inte får skena iväg med tanke
på att kommunens ekonomiska läge är ansträngt.
- Om det visar sig att det
skulle bli dyrare än de beräknade 85 miljoner kronorna
kan vi i värsta fall få avvakta
en tid tills byggboomen lagt
sig och priserna stabliseras,
säger oppositionsråd Håkan
Larsson från Centerpartiet.
Processen för en ny detaljplan i Kyrksten är påbörjad.
Om en ny skola byggs föreslås också rivning av ett antal
fastigheter till en kostnad av
2,5 miljoner kronor.
Dessutom budgeteras för
inventarier till nya skolan för
750 000 kronor.
EVA WIKLUND

Stort utbud av julplantor och julsaker!
Välkommen in och se vårt stora utbud av
julblommor, julgrupper, julpynt samt en och
annan julklapp. Vi har direktimporterat pynt
från Holland, fina krukor och mycket annat.

Helianthus Blomsterhandel
Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15
Öppet: Tisd-fred 10-18, lörd 10-14
www.heliantus.se
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Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År!
Arnold & Margreet
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Vargbroskolan får ny rektor
Från och med den 8 november heter Vargbroskolans rektor Staffan
Kennerstad.
Han kommer närmast
från en tjänst i Hammarö och har bland annat jobbat som rektor i
Deje och i Karlstad.
- Jag har fått en väldigt
positiv känsla för skolan i
Storfors, säger Staffan som
har erfarenheter med sig
både från friskolevärlden
och från den kommunala
skolan och dessutom en
färsk rektorsutbildning.
- Vi var helt eniga om
valet av Staffan, säger skolchef Annelie Izindre, som
under en period som rektor
i Forshaga jobbade i samma
rektorsgrupp som Staffan.
- Jag har sett hans kapacitet och vet att han är en
bra person. Han är en rektor
som verkligen står på elevernas sida, säger hon.

Skolchef Annelie Izindre är mycket nöjd med Storfors rekrytering av ny rektor för Vargbroskolan; Staffan Kennerstad.

Staffan har bland annat jobbat elva år som lärare i gymnasiesärskolan
på Sundstagymnasiet innan
sina rektorsuppdrag. Att få
komma till Storfors i rollen som rektor ser han fram
emot.
- Jag tycker om att leda
andra, jag är nog den som
är drivande både i en arbetsgrupp och när det gäller att
fixa femkampen på ett kalas,
skrattar Staffan, som samti-

FOTO: Eva Wiklund

digt betonar att teamarbete
är det viktigaste som finns.
Att få goda relationer med
både personal och elever ser
han som prioriterat.
- Jag brinner för att hjälpa
alla elever att komma så
långt som de bara kan, att
nå sin fulla potential. Det är
vårt uppdrag som skola, säger han, och menar att goda
relationer är grunden i det
arbetet.
EVA WIKLUND

Företagsfrukost på gång igen
I slutet av oktober arrangerades företagsfrukost igen, och det blev
ett välbesökt möte.
- Det här är ett riktigt
bra arrangemang. Vi
företagare behöver få
kontakt med varandra
på det här enkla sättet,
säger Anne Karlsson,
platschef på Structo.
Under frukostmötet i
Sporthallen bjöds det på tid
för mingel, information från
näringslivsutvecklare Kicki
Karlsson och dessutom
korta föredrag av Börje Anderson från Nyföretagarcentrum och två företagare.
Ulrika Andreasson berättade om nystartade IT-företaget Digihelp.
- Det är välkommet med
sådana här träffar, det ger af-

Kostnadsfri rådgivning
om energi & stöd
Har du
funderingar
på hur du
kan minska
din energianvändning
och sänka
dina energikostnader?
Vill du
Hanan Othman.
veta mer
om solceller, laddstolpar och
vilka stöd som finns inom
energiområdet? Din kommunala
energi- och klimatrådgivare kan
hjälpa dig med tips och råd.
Rådgivningen är en kostnadsfri,
opartisk och kommersiellt
oberoende tjänst. Privatpersoner,
små och medelstora företag,
bostadsrättsföreningar, privata
flerbostadshusägare samt
föreningar och organisationer
är alla välkomna att få stöd
och råd. Kontakta energi- och
klimatrådgivare Hanan Othman
på tel 0550-651 74 eller på
hanan.othman@storfors.se

Informationsfilm
om ditt företag

Genom ett avtal med en lokal
företagare kan Storforsföretag
få hjälp att spela in en kort
informationsfilm om företaget,
för att bl a publiceras på kommunens webb. Kostnaden under
projektperioden är 2500 kronor.
Kontakta näringslivsutvecklare
Kicki Karlsson för information.
Mail: Kristina.karlsson@storfors.
se eller via telefon 0550-651 21.

Se över träd & buskar
inför snösäsongen

Ulrika Andreasson från nystartade Digihelp höll ett föredrag.

FOTO: Eva Wiklund

färsmöjligheter, säger hon.
David Stenman från Arctic Sustainability Group AB
som berättade om investeringen på 200 000 miljoner
kronor i en konceptanläggning för fiskodling som man
vill göra i Storfors.
För kommunchef Johan
Rosqvist blev det den första

företagsfrukosten i Storfors.
- Det känns som att alla är
delaktiga och mycket måna
om varandra. Det här är ett
viktigt sätt att lära känna
varandra och att kunna förmedla nyheter, säger han.
Nästa företagsträff hålls
den 24/11 kl 14.30 med eftermiddagsfika. EVA WIKLUND

Snart är det vinter och ett
återkommande problem brukar
vara träd och buskar som hänger
ut över trottoarerna och hindrar
snöröjning. Tekniska enheten vill
påminna fastighetsägare om att
se över detta i god tid.
Grundansvaret för att snöröja
och halkbekämpa trottoarer
ligger på fastighetsägarna,
men i Storfors plogar
kommunen trottoarerna längs
genomfartslederna. Övriga
trottoarer plogas också i mån
av tid och resurser och där
prioriteras de trottoarer som är
skolvägar. Buskar måste klippas
så att ingen del sticker ut. Träd
måste klippas så att det skapas
en fri höjd på 4,5 meter.
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Linnea är nyutbildad frisör
Linnea Bengtsson är
nyutbildad frisör med
ett extra gott öga för att
färga hår.
Från hösten finns hon
på Hårcentrum i Storfors.
Linnea kommer från Rudskoga, men flyttade till Storfors för kärlekens skull för
två år sedan. I mars blev hon
färdigutbildad frisör och nu
ser hon fram emot yrkeslivet.
- Jag gillar att få vara kreativ och att varje kund är så
individuell. Man kan aldrig
gå efter en bok, säger hon.
Att få jobba med att färga
hår brinner hon lite extra för,
även om klippning kan vara
nog så kreativt.
- Det gäller att ha koll på
färglära och att jobba utifrån

Många julmarknader
i Storforstrakten

Linnea Bengtsson ser fram emot att möta nya kunder.

FOTO: Eva Wiklund

varje kunds förutsättningar,
säger Linnea, som också
vurmar för vård av hårbotten.
- Jag kan ge råd och tips
om både kosttillskott och
schampon som fungerar för
olika problem, säger hon.
På Hårcentrum jobbar hon

tillsammans med Giedre
Nygren, men båda driver
sina egna företag.
- Vi gör också hembesök.
Det kan passa både äldre
och föräldrar som är hemma
med små barn, säger hon.

EVA WIKLUND
Information: 073-333 83 02.

Annelie Bjärvner, Anita Berg, Monica Richardsson övar under ledning av Mona Berg. FOTO: Eva Wiklund

Prova-på linedance 18 november
Massor av glädje, lite
flås och en hel del
hjärngymnastik.
Så beskriver deltagarna dansformen
linedance.
Nu bjuder gruppen in
till en prova-på-kväll.
Linedance är en dans med
amerikanskt ursprung, som
fick ett rejält uppsving på
1970-talet. Då dansade man
till countrymusik, men nu6

mera förekommer de flesta
musikstilar. Allt från jive
och vals till soul, funk och
cha cha.
Ledaren Mona Berg dansade tidigare bugg, men
övergick till linedance.
- Jag fick ont i en axel och
då fungerar inte bugg, men
linedance går utmärkt, säger
Mona, som går igenom nya
danser hemma via Youtube
och presenterar för gruppen.

Generellt så har varje låt
en egen komibation av steg
som måste läras in.
- Att man får anstränga huvudet för att få ihop stegen
är en del av det roliga, sen
är ju detta bra motion också,
säger Annelie Bjävner.
EVA WIKLUND

PROVA-PÅ-PASS
Torsdag 18 november kl 18-19.
Lokal: Kulturhuset
En medryckande lektion helt för
nybörjare - ingen föranmälan.
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Efter ett år utan julmarknader
satsar nu flera olika byalag
och föreningar på marknader i
julens tecken.
Först ut är Bjurtjärns Byalag
som bjuder in till traditionell
julmarknad vid Kväggeshyttans
bygdegård klockan 12-16
lördag den 27 november. Här
kan man handla hantverk, äta
julgröt och skinksmörgås och
mingla. Försäljare kan boka
bord på tel 070-339 40 72.
Samma dag arrangerar också
Storfors ridklubb julmarknad
från klockan 13 och framåt. För
den som är sugen på fler än
en marknad kan det ju passa
bra att göra en liten tur. Vid
ridhuset blir det ponnyridning,
öppen cafeteria och försäljning
både av hantverk, hembakat
och loppissaker. Försäljare
bokar bord hos Madelene på
tel 070-372 10 09
Helgen efter, lördag
den 4 december, bjuder
hembygdsföreningarna i
Lungsund och Bjurtjärn in
till två olika julmarknader.
Man kan med fördel starta
i Bjurtjärn där man öppnar
redan klockan 12 och håller
på till klockan 16. Här vankas
det traditionell julförsäljning,
hantverkare, servering samt
tomte och ett litet luciatåg.
I Lungsund startar man lite
senare och håller öppet
mellan klockan 15 och 17
vid hembygdsgården Berget.
Här blir det julstämning
med glögg och korvgrillning,
hantverksförsäljare och
julloppis. Även här kommer
tomten på besök till barnen.

Åtta nystartade företag i Storfors 2021
Storfors låg förra året
på andra plats i länet
när det gäller nyföretagande.
- I år har hittills åtta företag startat i Storfors,
men det viktigaste vi ser
är att företag har större
chans att överleva efter
rådgivning av Nyföretagarcentrum, säger rådgivare Börje Andersson
Nyföretagarcentrum i Storfors har funnits i elva år och
förra året hade man 70 besök,
varav de flesta var digitala på
grund av pandemin. I oktober
startade man ännu ett mentorsprojekt med sex par, där
en nyföretagare får hjälp och
stöd av en mer erfaren företagskollega.
- Det är ett väldigt fint stöd
att få i början av sitt företagande och vi har många positiva erfarenheter av detta,
säger Börje Andersson.

retagarcentrums överlevnad
på sikt där han efterlyser ett
större engagemang bland ortens företagare.
- Det är bra för alla företag
på en ort att näringslivet växer och utvecklas och det ger
skatteintäkter till kommunen.
Vi har ett antal företag som
stöttar oss, men nu behöver
vi fler och vi kommer därför
att kontakta företag i Storfors,
säger han.
Enligt
Nyföretagarcentrums
nationella
statistik
Rådgivare Börje Andersson trivs med att få hjälpa
finns
84
procent
av
de
företag
nya företag igång. 
FOTO: Eva Wiklund
som fått rådgivning kvar efter
I ett mentorsprojekt träffas retagare, även om det blivit tre år. Detta att jämföra med
mentor och adept regelbun- ett visst uppehåll i och med 68 procent för övriga nystartade företag.
det, men båda parter får också pandemin.
- Vi hjälper till med realis- Just nu utvärderar vi ett
kunskapsmässig påfyllning
via olika seminarier. Storfors antal kandidater och kom- tiska affärsplaner och tips och
jobbar i detta projekt tillsam- mer med ett slutligt besked
Nu erb råd för att undvika fallgropar.
juDet
de kan vara svårt att ha koll
mans med Kristinehamn och under senhösten, säger
äveBörje
n f ör s ä r v i
k
rinallt
Andersson, som också har ett på
Filipstad.
gar !i en uppstart, säger
Varje år utser Nyföretagar- annat viktigt projekt att jobba Börje Andersson. EVA WIKLUND
centrum också Årets Nyfö- med. Det handlar om Nyfö-

gens Sparbank
– din lokala partner!
NyföretagarCentrum
i Storfors

kringen i Bergslagen
är eni av
våra viktigaste
hörnstenar.
Ett starkt nyföretagande
en kommun
gynnar hela samhället
och
företagsamheten.
u kontor, 70
medarbetare,
ledningen,
styrelsen
och
allt kapital.
Vi tackar Nyföretagarcentrums partners som idag stöttar vår verksamhet;
Ekonomitjänst, SQS, RosLeif, Dina Försäkringar, Berglagens Sparbank och

Storfors kommun.
och professionell
bank som erbjuder dig alla tjänster du kan få
– kombinerat
med vipersonlig
och
lokalvårakundkännedom.
Nu behöver
ytterligare stödservice
för att kunna
fortsätta
insatser och
hjälpa ännu fler entreprenörer att starta livskraftiga företag.
Vill ditt företag vara med och stötta?
Slå en signal till rådgivare Börje Andersson på tel 070-889 87 68 eller
maila till: anderssonborje.51@gmail.com

got av våra kontor så berättar vi mer om vårt erbjudande.
Med vänlig hälsning
Torbjörn Johansson, ordförande och
Börje Andersson, rådgivare

Bergslagens Sparbank – Sparbank och försäkring
www.bergslagenssparbank.se
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Julmarknad vid
Bjurtjärns kyrka
Lörd 4 dec kl 12-16
Traditionell julmarknad vid Bjurtjärns kyrka i Sockenstugan och församlingshemmet. Försäljning av sytt,
vävt, stickat, silver, träalster, keramik, ostkakor, ljus,
honung, lotterier och godsaker som hör julen till mm.
Hantverkarna i Bjurtjärn säljer sina slöjdalster.
Servering av julgröt och skinksmörgås. Kaffe med
julbröd. På grillen: Hamburgare och korv.
Kl 13.00 - 14.00 Tomten kommer till paviljongen,
tar emot barnens önskelistor och delar ut godis.
Kl 15.00 Litet luciatåg besöker oss.
Varmt
välkomna
önskar vi i
Bjurtjärns
hembygdsförening

Julstämning

på Berget i Lungsund
Lördag 4 december kl 15-17
Välkommen
du också!

Lungsunds hembygdsförening arrangerar
”Julstämning på hembygdsgården Berget” i Lungsund.
Glögg serveras och utomhus grillar vi korv.
Försäljare i ladugården.
Julloppis och julklappslotteri.
Tomten kommer på besök.

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

HÄNDER PÅ HEMBYGDSGÅRDEN BÖRJES I SOMMAR

VIVACE-kören
Kristinehamn
&
Dirigent
Mats Backlund

JULKONSERT

ndag 6 juni kl 18.00 har vi Nationaldagsfirande, med folkdans, tal, Servering.
dag 1 juli kl 1700 är det Show med Per Henning och vänner med grillkväll.
d-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

&

Inled

1:a advent
Sönd
med oss och

”Älskade
28 nov
Julsånger”
kl 17.00
VIVANCELungsunds
KÖREN
kyrka
Kristinehamn

&

Dirigent

Inled

FRI ENTRÉ
1:a advent
Mats Backlund
VÄLKOMMEN!
med oss och
”Älskade
Julsånger”

FRI ENTRÉ
VÄLKOMMEN!
Storfors församling
8

LU G

I frêske lufta 5 l 15 november 2021 Informationstidning för Storfors kommun

Cea har fokus på dig som anhörig
Precis som många
andra kommuner har
Storfors en anhörigkonsulent.
Från hösten 2021 heter hon Cea Paakkonen.
Cea har tidigare jobbat
i den kommunala vården i
Storfors, men pluggade sedan till palliativt ombud - en
specialistutbildning för undersköterskor på Yrkeshögskolan.
- Sedan blev det tre år på
närvårdsavdelning i Kristinehamn. Det har varit en
mycket nyttig erfarenhet, säger hon, och betonar att rutiner och regler skiljer stort
mellan region och kommun.
- Det är som en helt annan
värld att jobba på ett sjukhus, med annat tänkande
kring exempelvis hygien,
säger hon.
Men även om hon trivdes
med jobbet på vårdavdel-

Cea Paakkonen är ny anhörigkonsulent i Storfors. FOTO: Eva Wiklund

ning fanns längtan tillbaka
till Storfors där hon bor. Sedan 2019 har hon jobbat på
särskilt boende, och nu tar
hon steget in i nya tjänsten.
Cea betonar att man kan
vara anhörig på många olika
sätt. Du kan vara anhörig till
ett vuxet barn, en förälder,
granne eller vän. Verksamheten riktar sig till anhöriga
som behöver samtalsstöd

eller kontakt med andra i
samma situation.
- Vi behöver mötas och vi
behöver få skratta och samtala, säger hon.
En gång i månaden arrangerar hon anhörigträffar
och man kan också ringa
henne för att boka en träff
eller ett samtal. EVA WIKLUND
Kontakt: Tel 0550-652 54
celia.paakkonen@storfors.se

Ändrad leverans av
matlådor i Storfors
Någon gång efter årsskiftet
kommer en ny typ av matlådor
att införas för den som fått
insatsen matdistribution beviljad
av biståndsenheten. Idag körs
57 varmhållna matlådor ut från
centralköket varje lunch med
hjälp av hemtjänstpersonal.
Kommunstyrelsen har nu i full
enighet beslutat att ersätta den
varmhållna maten med kylda
matlådor. Det kommer att ge
större valfrihet för kunden som
kan välja när hen vill äta. Det
kommer också att innebära
sänkta kostnader för utkörning
eftersom fler matlådor kan
leveras vid samma tillfälle.
En viktig aspekt är också att
matens kvalitet kan garanteras
genom att maten är snabbkyld
och förpackad i skyddad
atmosfär. Upphandling av
leverantör kommer att starta
omgående, samtidigt görs en
utredning om utkörningen. Den
kan ske i egen regi eller genom
en upphandlad distributör. Priset
för matlåda och distribution
kommer inte att ändras för
kunderna under 2022.

Privat ägare till
Lungsunds camping

Siv Eriksson, Anita Wennström, Mari Ruotsalainen, Alvine Fredriksson, Viveca Haglund, Agneta
Svanlund och Majlis Andersson välkomnar nya deltagare till kvällar med skaparglädje.

FOTO: Eva Wiklund

De bjuder in till skaparglädje för alla
Varje tisdagskväll
samlas ett gäng handarbetsintresserade i
Seniorernas Hus.
Och lokalen till trots
riktar sig aktiviteten till
folk i alla åldrar.
- Det är hembygdsföreningen som arrangerar detta
och vi vill verkligen att både
yngre och äldre kommer, sä-

ger föreningens sekreterare
Agneta Svanlund. Yngst just
ikväll är Mari Ruotsalainen
och hon har fått god hjälp att
komma igång när hon ville
ta upp stickintresset som legat i träda många år.
- Du kunde inget, men nu
är du proffs, säger en av de
entusiastiska ”lärarna”.
Stämningen är god och

över bordet utbyts nya idéer
och tankar under kvällarna.
För 20 kronor får deltagarna
även fika. Här finns också
tre vävstolar som man turas
om att använda.
- Alla är välkomna. Vi håller på mellan klockan 17 och
20 och det är bara att droppa
in, säger Anita Wennström.
EVA WIKLUND

Fastigheten Lungsundet
1:105 är nu såld till Olof och
Linda Ohlsson. Strandremsan
längs vattnet ägs fortsatt av
kommunen vilket innebär
att badplats och plats för
båtbryggor fortsatt kommer
att vara kommunal. Stranden
och båtbryggorna ska även i
fortsättningen vara tillgängliga
för allmänheten. Frågan om
tillfartsväg och tillgänglighet
kommer att lösas innan
sommarsäsongen drar igång.

Ny chef för hälsooch sjukvård
Kommunens arbetsutskott har
fattat beslut om att anställa
Jörgen Dahl Larsson som ny
chef för enheten hälso- och
sjukvård i Storfors kommun.
I enheten ingår kommunens
sjuksköterskor, anhörigstöd och
rehabiliteringspersonal. Jörgen
har arbetat som chef inom
hemtjänst och särskilt boende
både i privat och kommunal
regi. Han bor i Kristinehamn och
tillträder under senhösten.
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Nu kan seniorer få hjälp med surf igen
Varje onsdag förmiddag strömmar deltagare till biblioteket
med surfplattor, telefoner och
datorer i högsta hugg.
- Det här är toppen. Jag har
vait med i flera år och lärt mig
mer efter hand, säger Britt-Marie
Sjöstedt.
Bibliotekschef Michael Nordeman
cirkulerar och hjälper alla.
- Det är en energikick att tillsammans med seniorerna upptäcka alla de
möjligheter som digitala tjänster faktiskt erbjuder, säger Michael, som också tycker att det är kul att se hur deltagarna tipsar varandra om nya finesser.
Rolf Nilsson är mycket nöjd med
träffarna.
- När jag började här kunde jag inte
ens starta datorn, men jag har lärt mig
massor, säger han och visar upp egenfilmade dvd-filmer på datorn.
Träffarna i biblioteket innebär både
en härlig gemenskap och ett kunskapslyft, och det syns bara glada miner
även om deltagarna får gnugga geni-

Bibliotekschef Michael Nordeman hinner
med att hjälpa var och en.  FOTO: Eva Wiklund

knölarna riktigt hårt ibland.
- Det är aldrig för sent att börja lära
sig något nytt, säger Michael, som poängterar att man kan delta vid alla tillfällen eller bara ibland. Det är valfritt.
EVA WIKLUND

Klassisk massage – Kinesisk akupunktur –
Medicinsk laser – Mental träning. Med tjugo års
erfarenhet guidar jag dig gärna mot en bättre hälsa.
ÅRETS JULKLAPP? Ge ett presentkort på valfri
behandling. Du får 10 % vid köp före 24 dec.

Ditt naturliga val för behandling
av spänning och smärta i
muskler och leder, liksom andra
stressrelaterade sjukdomar.

Healthy Habits, Karin Stenberg, Lundsberg, Villa Furuvik
Tel 073-639 7275 eller healthyhabits.nu

Boka mig för trädfällning, slyröjning,
gallring, plantering, gräsröjning,
avancerad fällning samt bortforsling.
50 procent
rutavdrag
för privatpersoner.
Motorsågskort
A, B, C, D samt
ESA. Ansvarsförsäkring och
f-skatt.
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En liten fikapaus för att inte tappa fokus
ingår under seniorsurfen.

På gång på Storfors
bibliotek i höst
Seniorsurf varje onsdag
Biblioteket onsdagar kl 9.30
– 11.00. Vi hjälper varandra
med frågor kring datorer,
telefoner, surfplattor och
digitala tjänster. Genomgångar
och frågestunder. Ingen
föranmälan.

Bibliotekschef Michael Nordeman är glad över bibliotekets nya anställda, Terese Lindblad och Lo
Bergquist. 
FOTO: Eva Wiklund

Nya på biblioteket ger energi
Under hösten har biblioteksbesökarna i Storfors fått bekanta sig
med två nya ansikten.
På plats finns numera
verksamhetsutvecklare
Terese Lindblad och
barn- och ungdomsbibliotekarie Lo Bergquist.
- Vi är ett härligt team
med massor av energi
och nya idéer, säger
bibliotekschef Michael
Nordeman.
Först ut bland de nyanställda var Lo som läst biblioteks- och informationsvetenskap på universitetet i
Växjö. Egentligen kommer
hen från Dalarna, men i våras flyttade hen till Karlskoga och satte igång att söka
jobb.
- Jag hade haft ett vikariat i Leksand, men när det
tog slut såg jag chansen att
flytta, säger hen.
Att få jobba både på ett
skolbibliotek och på folkbiblioteket tilltalade Lo,
dessutom ville hen gärna
jobba på ett mindre bibliotek.
- Efter intervjun läste jag
Storfors biblioteksplan och
då blev jag ännu mer intresserad, säger Lo, som är
allra mest intresserad av att
biblioteket får vara en mö-

tesplats.
- Bibliotek är nästan den
enda okommersiella mötesplatsen i samhället och jag
brinner för att få vara med
och utveckla den, säger hen.
Samma idéer har nyanställda Terese Lindblad.
Tack vare projektbidrag
från Kulturrådet ska hon
jobba för att nya grupper ska
hitta till biblioteket.
- Jag vill visa att biblioteket är mer än ett ställe där
man kan låna böcker och
skriva ut papper, säger hon.
Att pyssla, mysa, ta del av
kultur på olika sätt, lära
sig nya saker, träffa andra
människor är också delar av

ett bibliotek menar Terese.
Hon kommer att besöka allt
från föreningar och förskolor till särskilda boenden
och skolor.
Själv beskriver hon sig
som en idérik och kreativ
person. Hon är utbildad lågoch mellanstadielärare, men
har under många år jobbar med dans inom Dans i
Värmland.
Bibliotekschef
Michel
Nordeman ser fram emot en
höst med aktivitet.
- Det känns skönt att två
tjänster nu är tillsatta så att
vi kan fortsätta att jobba
med utveckling, säger han.
EVA WIKLUND

Frisör Linnea Bengtsson
Välkommen in till mig! Jag tar gärna hand om ditt hår.
Klippning, färgning, inpackning med mera.
Och du... vi har finfina produkter och tips på julklappar.

Öppningserbjudande - 1/2 priset!
Boka klippning i januari till halva priset. Bokningen
måste göras före julafton och du kan även köpa ett
presentkort som julklapp till någon du tycker om.
Linnea Bengtsson, Hårcentrum
Djupadalsgatan 11 tel 073-333 83 02.

Bokcirkel öppen för alla
Vi träffas på biblioteket en gång
i månaden, närmast den 6/12.
Vi läser en utvald bok som
vi sedan samtalar kring.
Begränsat antal platser –
kontakta biblioteket för mer
information. 0550-651 94.

Meröppet - egen ”nyckel” till
Storfors bibliotek
Från och med vecka 2 nästa
år kommer biblioteket att
erbjuda Meröppet. Det
innebär att du som låntagare
kan besöka biblioteket även
utanför ordinarie öppettider.
Till att börja med kommer
Meröppet att erbjudas måndag
till torsdag fram till klockan
20.00. För att kunna utnyttja
tjänsten måste du vara 18
år eller äldre, ha ett giltigt
bibliotekskonto (lånekort) samt
ha tagit del av och skrivit under
ett särskilt Meröppet-avtal.
I samband med att avtalet
undertecknas får du en så
kallad tagg och en pinkod som
du använder för att låsa upp
entrédörren. Under Meröppet
kan du låna och lämna böcker,
läsa tidningar och använda
studierummen. Tillgång till fri
wi-fi finns och det går att logga
in på lånedatorerna. Observera
att om ni är flera som vill vara
på biblioteket under Meröppet
så måste var och en ha skrivit
under avtal och löst ut en tagg.
Du är personligen ansvarig för
att ordning upprätthålls och ditt
besök blir registrerat i en digital
logg. Vill du veta mer? Kontakta
biblioteket så svarar vi på dina
frågor. Tel 0550-651 94.
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Sånt som händer
i Storfors :-)
Brandhistoriska klubben firade 25 år
Trots regn i luften hittade många besökare till Spruthuset i Storfors när
Värmlands brandhistoriska klubb firade 25 år.
- Vi har fått lite nystart och har nu en fulltalig styrelse. Det känns
positivt för framtiden, säger klubbens kassör Björn Albinson.
Ordförande Anders Nilsson är nöjd med uppslutningen. Han säger att
man nu kommer att kunna ta emot bokningar för privata visningar året
runt och ha ett bättre öppethållande nästa sommarsäsong.
- Vi skulle även behöva fler storforsare som kan vara med och öppna
lokalerna och göra enkla guidningar. Vi står för internutbildningen,
säger Anders, som tycker att lokalerna skulle kunna bli en mötesplats
för folk som är intresserade av historia och räddningsarbete. En plan är
också att göra ett större projekt där även badhusparken är involverad.
Vill du hjälpa till? Slå en signal till:
Anders Nilsson 072-238 24 87 eller Björn Albinson 054-21 27 49.

Rörelseglädje under Idrottens dag
Fredag den 24 september arrangerades Idrottens dag på
skolor i hela Europa - så även i Storfors. RF/SISU gjorde en
storsatsning tillsammans med lokala föreningar och skolan.
- Det här är verkligen en bra dag på jobbet. Vilken enorm
glädje jag har mött idag, säger Jörgen Nordmarker från RF/
SISU Värmland. Han menar att det är allas ansvar att skapa
ett sug efter rörelse för barn och unga. Det ansvaret kan inte
läggas på en ensam aktör.
- Det är härligt att se samarbetet och vi hoppas att det leder till
att några unga vågar fortsätta in i föreningslivet, säger han.
Under dagen i Storfors fanns även Storfors Bordtennisklubb,
Lundsbergs Golfklubb, Storfors skytteförening, Storfors FF
och Storfors Innebandyförening på plats. Efter dagen har flera
föreningar upplevt en stor ökning av intresserade ungdomar.
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Öppet på onsdagar
för vaccination
Nu kan den tredje sprutan mot
covid-19 för de åldersgrupper
som kallas, samt årets
influensavaccin tas på plats i
Storfors.
Varje onsdag klockan 9-13 är
mottagningen på baksidan av
Hälsans Hus öppen, ingång
från Järnvägsgatan.

Vårdcentralen i Storfors är omtyckt och personalen jobbar hårt för att uppfylla vårdgarantin. På
bilden; Pernilla Skoog, Lena Svärd, Viviann Jakobsson, enhetschef Marina Johansson, Camilla
Pettersson och Irene Granfelt.
FOTO: Eva Wiklund

Vårdcentralen bäst i Värmland
Storfors har Värmlands
bästa vårdcentral, åtminstone när det gäller
telefontillgänglighet.
Det visar siffror från
Sveriges kommuner och
regioner, SKR.
Enligt SKRs sammanställning för våren 2021
besvaras 91 procent av alla
telefonsamtal till Storfors
vårdcentral.
Tillsammans
med Molkoms vårdcentral
är detta bäst i länet. Grannkommunerna Filipstad respektive Kristinehamn ligger
exempelvis på 79 respektive
73 procent medan sämsta
siffran i länet är 48 procent.
- I Storfors har vi en otroligt lösningsfokuserad personal. Vi har jobbat hårt på
att få en hög tillgänglighet,
säger enhetschef Marina Johansson.
Och antalet listade patienter kanske talar för sig själv.
Kommunen har 3938 invånare och 3840 personer är
listade i Storfors.
- Det är ganska lätt att få
tider hos oss och vi har en
stabil personalsituation med
erfaren personal. Vi har
känslan att vi är uppskattade
av invånarna, säger hon.
Vårdcentralens fasta läkare heter Olof Larsson och

han har sällskap av hyrläkare
som jobbar kontinuerligt i
Storfors.
- Vi har haft tur och har
hyrläkare som jobbar återkommande, säger Marina.
Även när det gäller att få
en läkartid sticker Storfors
ut på ett bra sätt i statistiken.
Här har exempelvis 87
procent fått en tid inom 0
till 3 dagar under september
månad, att jämföra med genomsnittet på 73 procent för
hela länet.
I Storfors jobbar, förutom
läkarna, tre sjuksköterskor,
två undersköterskor, en fotvårdsspecialist och ett antal
vårdadministratörer. Under
senhösten är också en ny
kurator och ny psykolog på
väg in.
- Vi har en otroligt god
stämning här på arbetsplatsen, säger Marina. Hon har
tidigare varit biträdande enhetschef men gick formellt
in som enhetschef från halvårsskiftet 2021.
Den goda stämningen,
samarbetsviljan och förmågan att hitta lösningar har
också hjälpt till att skapa en
bra vård och arbetsmiljö under pandemin.
- Vi skapade snabbt en
egen ingång för personer

med infektionssymtom och
det är nog något som kommer att leva kvar, säger Marina.
Även idag går den som
har symtom på förkylning
eller annan infektion in från
baksidan av vårdcentralen.
Skyltningen är tydlig så att
det är lätt att hitta.
Personalen har vant sig vid
att jobba med visir och munskydd.
- Till en början var det tufft
och ovant men nu har det
blivit det nya normala. Det
känns tryggt både för oss
och patienterna, säger sjuksköterskan Lena Svärd.
På vårdcentralen finns
också finsamprojektet Nyckeln där Camilla Pettersson
möter de personer som står
allra längst från arbetsmarknaden. Man kan själv ansöka
om att få delta, men hon får
också remisser från exempelvis kommunens arbetsmarknadsenhet.
- Jag hjälper till med att få
ett samlat grepp omkring en
person för att se hur man kan
gå vidare och säkerställa att
personen får hjälp för både
fysisk och psykisk ohälsa,
säger hon, och berättar att
projektet är både välbehövligt och lyckat.
EVA WIKLUND

Bokning sker i första hand via
telefon (se nedan) eller via
1177.se, men det går också
att ”droppa in”. Är du i rätt
åldersgrupp och det finns
vaccin så blir du då vaccinerad.
Du kan också ta din första
spruta om du inte tidigare blivit
vaccinerad.
Region Värmland har kallat
personer som är 80 år eller
äldre till vaccination med en
tredje spruta mot covid-19 och
en influensaspruta. Viktigt att
tänka på är dock att det måste
ha gått minst sex månader
sedan spruta nummer 2. mot
covid-19.
– Det är viktigt för våra äldre
att vaccinera sig mot den
årliga säsongsinfluensan, inte
minst i år eftersom det inte
var någon influensa alls förra
året, det naturliga skyddet är
därför sämre än vanligt, säger
biträdande smittskyddsläkare
Anna Wimmerstedt i ett
pressmeddelande från Region
Värmland.
– Det är också viktigt att
förstärka skyddet mot covid-19
och med den här möjligheten
kan man fylla på skyddet mot
båda sjukdomarna samtidigt,
fortsätter hon.
Enligt folkhälsomyndighetens
senaste besked (vid tidningens
pressläggning) ska nu alla
över 65 år också erbjudas en
tredje spruta. Region Värmland
kommer att ge närmare besked
om i vilka intervaller som oilka
åldersgrupper ska kallas.
Tidsbokning sker på två sätt:
Tidsbokning på telefon 010831 80 70. Tänk på att det
går bra att ringa under hela
öppettiden 8–16. Observera
att det kan bildas kö. Du kan
också boka tid genom att
logga in på webbplatsen 1177.
se med BankID eller Freja
eID plus. Sök upp Regional
vaccinationsenhet.
Läs mer på 1177.se
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God man - en
hjärtesak för fler
Att ta ett uppdrag som
god man kan berika livet.
Samtidigt hjälper den
som ställer upp en medmänniska att få vardagen att fungera.
- Jag ångrar mig inte en
sekund, säger Ingemar
Roselin, som har flera
olika uppdrag.
Att en god man lika väl kan
vara en kvinna har nog de
flesta förstått, men det är inte
alltid självklart vad som döljer sig bakom den lite ålderdomliga benämningen.
I stora drag handlar det om
att hjälpa till med saker som
kan kännas övermäktiga eller
svåra för den med exempelvis
psykisk ohälsa.
Den person som får hjälp
kallas huvudman och ofta har
den gode mannen hand om
huvudmannens ekonomi.
Eva Lundmark Andersson
började som god man 2012.
- Jag hade haft fyra barn
hemma som flyttade nästan
samtidigt, så det blev lite tomt
och jag fick tid över, berättar
hon.
En liten annons i kommuntidningen I frêske lufta gav
idén, och hennes första huvudman blev en äldre herre.
- Jag fick verkligen lära mig
jättemycket. Han hade skulder som behövde redas ut och
det blev många olika kontakter, säger hon.
Idag har hon ett uppdrag
som god man, ett förmyndarskap för en person under 18 år
och fem förvaltarskap.
Att vara förvaltare innebär
att man sköter huvudmannens
ekonomi helt och hållet. Personen kan inte ingå egna avtal
utan får pengar i portioner.
Den som har en god man
har däremot tillgång till sina
egna konton och kontokort.

En vanlig del av uppdraget
är att betala räkningar och
ofta ställs posten om så att
alla räkningar kommer hem
till förvaltaren eller den gode
mannen. Det kan också handla om skuldsaneringsfrågor,
beställning av läkarbesök, eller att hjälpa till att söka ny
lägenhet.
En gång i månaden har
man i regel kontakt med sin
huvudman, men det handlar
inte om sociala besök. Däremot kan en del av uppdraget
vara att ordna en kontaktperson eller ett boendestöd.
- Det känns väldigt meningsfullt att kunna hjälpa en
annan människa, säger Eva,
som menar att man behöver
vara noggrann, tålmodig och
empatisk för att klara uppdraget bra.
- Du får inte vara en person
som tar åt dig av oberättigad
kritik, säger hon.
Både som god man, förvaltare och förmyndare får
uppdragstagaren ett arvode.
Storleken avgörs av typ av
uppdrag och den tidsåtgång
som beräknas.
- Det här är ju inget man
gör för ersättningen, men
samtidigt känns det kul att få
lite extra pengar, säger hon.
Ingemar Roselin är en annan av de gode män som finns
i Storfors. För hans del började uppdragen under flyktingvågen.
- Jag fick frågan om jag
kunde ställa upp från en släkting som jobbade på ett HVBhem för ensamkommande,
säger Ingemar, som är glad att
han tackade ja.
Idag har han fem olika uppdrag varav tre gäller ensamkommande ungdomar.
- Jag har lärt mig massor
och fått hitta många olika

Eva Lundmark Andersson har varit god man sedan 2012.

FOTO: Eva Wiklund

Ingemar Roselin trivs med sina uppdrag.

Vill du bli god man?
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och
Storfors kommuner har tillsammans Östra Värmlands
överförmyndarnämnd. Det gemensamma kanlsiet ligger i
Kristnehamn. Just nu finns ett stort behov av både gode
män och förvaltare. Du hittar information och ett formulär för
intresseanmälan på webbsidan: kristinehamn.se/godman

kontaktvägar. Samtidigt har
jag fått hjälpa unga som behöver lite stöd i början av
vuxenlivet. De har varit fulla
av liv och idéer och jag har
kunnat hjälpa med mina egna
erfarenheter, säger han.
När det gäller ungdomarna
har han träffat dem en gång
i veckan, bland annat för att
dela ut matpengar.
I uppdragen för äldre personer håller han oftast kontakt
ett par gånger i månaden.
Där kan det också handla
om att ha en bra relation med
hemtjänsten och kanske hjälpa till med saker som att boka
färdtjänst, göra större inköp,
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hjälpa till med avtal eller annat som behövs för att vardagen ska fungera bra.
- Som god man behöver
man vara rak och ärlig samt
ha lätt att ta och ge kritik.
Man får inte lova saker som
man inte kan uppfylla, säger
Ingemar, som betonar att det
är viktigt med förtroende och
att personkemin stämmer.
- Man kan självklart avsäga sig ett uppdrag som inte
fungerar, så man behöver inte
vara rädd att prova. Behovet
är väldigt stort och man gör
verkligen en god insats för en
medmänniska, säger han.
EVA WIKLUND

Kanalen
Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2021
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JohnElis ser resan som målet

- Jag är en lyckligt lottad 71-åring som får
fortsätta att göra lite
skillnad för folk!
Det säger JohnElis
Hollsten, diakon på
halvtid i Storfors kyrka
- åtminstone fram till
årsskiftet.

Det är en minst sagt brokig
och intressant bakgrund som
JohnElis kan ståta med. Kan
hända har han hämtat en hel
del visdom i de olika tjänster
som livet skickat honom till.
Han har jobbat i skogen,
sytt skinnkläder i Malung,
haft tjänst som smeddräng på
Hagfors stålverk och jobbat
på Asea gjuteri.
Dessutom tillverkade han
träskor under en period innan
han hamnade som skötare
inom psykiatrin i Vänersborg. Där blev han kvar i 15
år innan det blev sex år som
handledare för vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning och lika lång period
där han byggde upp ett serviceboende för dementa. Därefter blev han tillfrågad om ett
jobb på arbetsförmedlingen
där han fick ta hand som de
allra sämst rustade.
- Jag hade svårt att sätta gränser för hur mycket
jag skulle jobba, så till slut
”brände jobbet hål i huvudet”
på mig, säger han och berättar
att resultatet blev ett års sjukskrivning för utbrändhet.
Tack vare kontakt med en

Att få ge sig ut med husbilen tillsammans med hustrun är att ladda batterierna, berättar diakon
JohnElis Hollsten.

diakon tog han steget att söka
in till diakonutbildningen och
blev som dryg 50-åring vigd
till diakon 2002.
- Jag trivs med att prata
med folk som har behov. Det
måste inte vara själanöd utan
det kan egentligen vara vilket
behovs som helst, säger han.
Dörren är alltid öppen för
att boka ett samtal och man
behöver inte vara bekännande kristen för att ringa.
- Jag ser inte mig själv som
någon religiös person utan
som en aktiv kristen. Jag bru-

kar säga att jag har betalt för
att vara som folk med folk,
skrattar han.
JohnElis trivs också med
att få jobba med äldre och
att få dela med sig av sin tid.
Tillsammans med Storfors
Dragspelsklubb har han underhållit på Storfors äldreboende och planerar fler träffar.
- Det är fantastiskt när man
ser att de glittrar i ögonen på
de äldre, för då vet man att de
ler i hjärtat. Vi spelar gamla
sånger som de känner igen
och kan sjunga med i, säger

han.
Efter pärsen med utbrändhet har han lärt sig att sätta
gränser i sitt arbete. Det gäller att också skapa utrymme
för vila, reflexion och återhämtning.
- Jag och min hustru har
husbilen som är en väldigt
bra batteriladdare. Att få ge
sig ut på små och stora resor
är den perfekta avslappningen för oss. Ofta är det inte
målet utan själva resan som
är nöjet, säger han.

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2021

VIVACE-kören
Kristinehamn
&
Dirigent
Mats Backlund

Inled

1:a advent
med oss och

”Älskade
Julsånger”

FRI ENTRÉ
VÄLKOMMEN!

Storfors församling

LU G

GUDSTJÄNST FÖR
SMÅ OCH STORA
och julgransskakning
Storfors kyrka
Söndag 9 januari
11.00

Julkonsert
med
familjen Hellgren
19 december 17.00
Storfors kyrka

Almanackan
Storfors kyrka

Med reservation för ändringar.
Se vår hemsida för senast nytt.
www.svenskakyrkan.se/storfors
17 nov
09.00 Morgonbön
21 nov
11.00 Söndagsmässa
24 nov
08.00 Morgonmässa
27 nov
11.00 Messu, mässa på finska
28 nov
15.00 Adventsgudstjänst med
små och stora. Bibelutdelning
till 7 åringar. Familjekören
medverkar.
1 dec
09.00 Morgonbön
4 dec
13.00 De vackraste
julsångerna
5 dec
11.00 Söndagsmässa
8 dec
09.00 Morgonbön
12 dec
11.00 Söndagsgudstjänst
19 dec
17.00 Vi sjunger in julen.
Julkonsert med familjen
Hellgren
22 dec
09.00 Morgonbön
24 dec
23.30 Midnattsmässa
26 dec
11.00 Sammanlyst till

Karlskoga/Kristinehamn
1 jan
18.00 Taizémässa
2 jan
11.00 Sammanlyst till
Karlskoga/Kristinehamn
5 jan
09.00 Morgonbön
9 jan
11.00 Gudstjänst med små och
stora, julgransskakning.
12 jan
09.00 Morgonbön
16 jan
11.00 Söndagsgudstjänst
19 jan
09.00 Morgonbön
26 jan
08.00 Morgonmässa
29 jan
15.00 Messu, mässa på finska
2 feb
09.00 Morgonbön
9 feb
09.00 Morgonbön
23 feb
08.00 Morgonmässa
26 feb
11.00 Messu, mässa på finska
27 feb
11.00 Söndagsgudstjänst
2 mar
09.00 Morgonbön
18.00 Askonsdagsmässa
9 mar
09.00 Morgonbön
13 mar
11.00 Söndagsgudstjänst

Lungsunds kyrka

28 nov
17.00 Julkonsert med
Vivacekören under ledning av
Mats Backlund
19 dec
11.00 Söndagsmässa
24 dec
17.00 Julbön i Lundsbergs
kyrka
25 dec
07.00 Julotta
31 dec
17.00 Nyårsbön
23 jan
11.00 Söndagsmässa
6 feb
15.00 Gudstjänst med små
och stora
20 feb
11.00 Söndagsgudstjänst

Bjurtjärns kyrka

18 nov
18.00 Andrum
21 nov
18.00 Vesper
28 nov
11.00 Adventsgudstjänst,
syföreningen bjuder på
kyrkkaffe. Adventsauktion med
JohnElis Hollsten
5 dec
11.00 – 14.30 Öppen kyrka.
Andakt 11.30
9 dec
18.00 Andrum

Julkonsert

Två kyrkor går
i vintervila

Bjurtjärns kyrka
med

Även denna vinter
får Lungsund och
Bjurtjärns kyrkor
gå i vintervila.

Under januari, februari och större delen
av mars stänger vi tillfälligt våra två gamla
kyrkor och flyttar in
gudstjänsterna till respektive församlingshem. Det gör vi för att
spara på värmekostnaden men gemenskapen
i gudstjänsten och runt
kaffeborden fortsätter.
Välkomna!

12 dec
15.00 Historiska berättelser
och historisk gudstjänst
från 1800 talet. Medverkar
gör Olle Sjöberg, Bjurtjärns
hembygsdförening,
Teaterföreningen och Nicke
Larsson. Se annons på
hemsidan.
13 dec
18.00 Luciagudstjänst
19 dec
11.00 - 14.30 Öppen kyrka.
Andakt 11.30
25 dec
07.00 Julotta
29 dec
17.00 Julkonsert med
Värmlandspojkarna
19.00 Julkonsert med
Värmlandspojkarna
6 jan
11.00 Vi sjunger julens sånger
och psalmer med JohnElis och
Storfors dragspelsklubb.
Kyrkbacksträffen serverar
grötlunch
6 feb
11.00 Gudstjänst med små och
stora
6 mar
11.00 Söndagsmässa

29/12

Värmlandspojkarna
Konsert 1 kl.17.00
Konsert 2 kl.19.00

Biljettpris: 180 kronor - endast förköp
Biljetter bokas via telefon 0550 - 60042 eller
via mail storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
och hämtas i kyrkan på konsertdagen.

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2021

Kontakt med oss
Pastorsexpeditionen i Storfors
Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors
Tel 0550-600 42
storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors
Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00
Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten
0550-658 63, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Komminister
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson
0550-65860, 0730-782 405
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se

Ett stort ljus ska stråla .....
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort
ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar
ljuset fram”. Jesaja 9:2
Så står det i Jesajas bok i Gamla testamentet
och nog får vi väl ändå se det som att vi
anar ett stort ljus nu. Den här hösten har
livet kanske blivit lite mer som det var innan
Corona-pandemin bröt ut. Möjligen har vi vågat
börja träffas mer och samhället i stort har
öppnat upp.
Nu när vi på ett vis kan se tillbaka på tiden då
Covid-19 härjade som värst så kan vi kanske
sammanfatta och summera. En del av oss
har tyvärr förvärvat kunskaper om att vara
svårt sjuk, andra har tvingats ta farväl av
någon som dog. Många har nog också känt
sig mer ensamma än någonsin, flera av oss
har fått lära oss att tänka nytt och annorlunda.
Oavsett så har det helt klart varit en utmaning.
Talesättet säger – ”inget ont som inte har
något gott med sig”, kan vi se att pandemin
förde mig sig något gott?

Diakon
JohnElis Hollsten
072 - 5000 703
johnelis.hollsten@svenskakyrkan.se
Kantor
Eva Lundell
0550-65856, 072-505 60 56
eva.lundell@svenskakyrkan.se

När vi tänder första ljuset i advent är det klang
och jubelsång i kyrkan. Vi firar att Jesus rider
in i Jerusalem. Folket väntar på kungen, de
väntar på pompa och ståt och stordåd. Men
han, han kommer på en åsna. För oss, vid
det här laget, är det invant med palmblad och
Jesus på åsna, för folket då var det helt nytt.
För dem då kanske nästan hånfullt och för oss
med perspektiv snarare häpnadsväckande
och löftesrikt. Jag tänker att Gud utmanar oss
att tänka annorlunda. Gud vill att vi ska pröva
nya vägar, att vi ska våga se nytt och tänka
annorlunda. Det får vi ju ändå säga att vi ha
gjort under den senaste tiden.

Man får väl ändå se det som tämligen
storslaget att mänskligheten ganska snabbt
ställde om och anpassade sig för att kunna
minska risken att bli sjuk och att smitta andra,
att man lyckats framställa ett vaccin på så kort
tid och att vi faktiskt orkade ta oss igenom
denna förhållandevis tuffa period. Nog känner
i alla fall jag en större tacksamhet över sådant
som vi i vanliga fall kan se som vardag. Att till
exempel kunna fira nattvard i kyrkan, fira en
födelsedag med familj, släkt och vänner igen
och inte minst få känna en gemenskap med
andra i olika sammanhang.

Husmor och barnledare
Helena Saha
0550 – 658 61, 072 - 5038562
helena.saha@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent
Finsk verksamhet
Merja Piispanen
0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Administratör
Eila Backelin
0550-658 51,
eila.backelin@svenskakyrkan.se

Jesus sa: Jag är världens ljus, den som följer
mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus.
Johannesevangeliet 8:12
Så står det i evangeliet enligt Johannes. Det
är ord att bära med sig i båda ljusa och mörka
stunder. Vi får lita till att Gud leder oss fram
med ljuset för våra ögon, in i en ljusare framtid,
in i ett nytt år med nya utmaningar, men också
rikt på glädjeämnen att tacka för.

Många av oss bär nog också på hoppet om
att kunna fira en ”vanlig” jul i år. Nu står
verkligen snart advents- och jultiden för dörren.
I vanliga fall så känns ju ofta hösten lång
och mörk och kanske ännu mer nu så är det
verkligen befriande när ljuset kommer genom
Måndagar 17.00
- 18.30
adventsljusstakar,
stjärnor
och ljusslingor som
lyser
upp i mörkret.
Regnbågen
JR 6-9 år

Kyrkofullmäktiges ordförande
Thomas Backelin
072-722 75 56
thomasedvard.backelin@storfors.se
Kyrkorådets ordförande
Anders Nordell
070-675 11 72
anders.nordell@svenskakyrkan.se

Onsdagar 15.30
Karolin
– präst

Konfirmander STOR

BJURTJÄRN
Måndagar 17.00 - 18.30

Måndagar 17.00 - 18.30 Tisdagar
17.00
18.30
Måndagar
17.00 - 18.30
Regnbågen
JR6-9
6-9
år
Blomsterfonden
Regnbågen JR
årår + vuxen
Familjekören
0-10
Regnbågen
JR
6-9
år
BJURTJÄRN
Tel 0550- 600 42,
BJURTJÄRN
STORFORS
Blomsterfondens
bankgiro 5362-5745.
BJURTJÄRN

Onsdagar 15.30 - 17

15.30
- 17.30
OnsdagarOnsdagar
15.30
- 17.30
Konfirmander STORFOR
Konfirmander STORFORS
Konfirmander STORFORS

Tisdagar 17.00
- 18.30
Tisdagar
17.00
- 18.30
Familjekören 0-10 år + vuxen
Fredagar
15.00
- 16.30
Familjekören
0-10
år + vuxen
STORFORS
Arken
JR 6-9 år
STORFORS

Tisdagar 17.00 - 18.30
Kollekt
med swish
Familjekören
0-10 år + vuxen
Fredagar 15.00 - 16.30
STORFORS
STORFORS
Arken JR 6-9
år
Nu kan du skänka
din gåva/kollekt
Fredagar
15.00
- 16.30
via swish. Beloppet bör vara swishat
innan söndagens slut var vecka för
Fredagar
15.00 att gå till veckans
kollektändamål,
i annat fall går det till nästa veckas
Arken JR 6-9 år
kollektändamål.

STORFORS

Vårt Swishnummer är:
123 211 15 16

STORFORS

16.30

Arken JR 6-9 år
STORFORS

Mer info på

Mer info på
Www.svenskakyrkan.
Www.svenskakyrkan.se/storfors

Tisdagar
13.30
- 15.30
Tisdagar 13.30
- 15.30
p.A.X
mellanstadiet
STORFORS
p.A.X - mellanstadiet STORFORS

Mer info på
Www.svenskakyrkan.se/s

Torsdagar15.30 - 17.30

Tisdagar 13.30 - 15.30
Torsdagar15.30
- 17.30 Mer info på
p.A.X - högstadiet STORFORS
p.A.X - mellanstadiet STORFORS
p.A.X - högstadiet STORFORS

Www.svenskakyrkan.se/storfors

Torsdagar15.30 - 17.30
p.A.X - högstadiet STORFORS

Tisdagar 13.30 - 15.30
p.A.X - mellanstadiet STORFORS

Här hittar du
öppna förskolan

Skolchef Annelie Izindre, kommunalråd Hans Jildesten, socionom Maria Åhs och förskollärare Marie Nowosad är glada över tillskottet från länsstyrelsen.
FOTO: Eva Wiklund

Bidrag ska öka integration
Öppna förskolan och
biblioteket i Storfors har
fått drygt 300 000 kronor
i bidrag av länsstyrelsen
för att utveckla verksamheten.
- Det är positivt att
länsstyrelsen ser vad
vi gör bra och beviljar
pengar så att vi kan göra
ännu mer, säger skolchef Annelie Izindre.
Bidraget är så kallade
”§37-medel” och ska användas för att i ännu högre grad
locka utrikesfödda vårdnadshavare till verksamheten.
Projektet ska ske i samverkan
med Storfors bibliotek.
- Huvudsyftet är ju integration, att få alla att komma ut
i samhället vilket gynnar hela
Storfors, säger kommunalråd
Hans Jildesten, som är glad
över det positiva bidragsbeskedet.
Sedan tidigare vet man att
det oftast är kvinnan i familjen som stannar hemma med
nyfödda barn och att familjen
många gånger också tar hem
äldre barn från förskolan.
Det är oftare fäderna i familjer som läser på SFI medan mammorna fokuserar på
barnen.
- De här mammorna behöver träffa andra invånare i
Storfors, både för det sociala
utbytet och för att utveckla

Föräldrar med barn 0-6 år
är välkomna till oss. För
närvarande är öppettiderna
9-11.30 och 13-15.30 på
torsdagar. Lokalen ligger i
Hälsans Hus, Hammarg 3,
med ingång från gaveln.
Öppna förskolan har
en egen facebooksida;
”Familjecentralen i
Storfors”. Där kan man se
uppdaterad information
om öppettider, vad som är
på gång och anmäla sig till
olika aktiviteter.
Kontakt under öppettiden:
Tel 070-265 19 27.
Kommande aktivitet:
Pia Aspvik från Friskvården
besöker öppna förskolan
den 25/11 kl 10 för att
ge föräldrar tips på enkel
träning efter graviditet. Inga
förkunskaper eller redskap
behövs till detta.

ABC-kurs för
föräldrar

Emma Österberg med dottern Lowisa och Sara Koller med dottern
Stella trivs på öppna förskolan. Här i myshörnan tillsammans med
Maria Åhs och Marie Nowosad.

det svenska språket, säger
Maria Åhs, som är socionom
på öppna förskolan.
Förskollärare Marie Nowosad jobbar tillsammans med
Maria från hösten 2021 och
trivs med det nya uppdraget.
- Det är väldigt roligt att
jobba lite annorlunda än vi
gör i den vanliga förskolan,
säger Marie, som ser fram
emot det nya projektet.
- Vi ska ta reda på om det
finns ett mörkertal när det
gäller föräldralediga vårdnadshavare och locka dem att
komma hit, säger hon.
Öppna förskolan ska vara
en mötesplats för alla föräldrar med små barn och under
hösten testar man nya former.
Istället för att hålla öppet två

halvdagar har man nu öppet
varje torsdag med två pass.
Till en början har man
haft en begränsad mottagning med föranmälan, men
så småningom kommer verksamheten att öppna helt med
nya aktiviteter.
- Det finns önskemål om
exempelvis matlagning och
även en kurs i hjärtlungräddning på barn, säger Marie.
Maria pekar också på möjligheten till enskilda samtal
med henne som socionom.
- Man kan få fem enskilda
samtal helt avgiftsfritt och vi
för inga journaler. Det kan
handla om allt som rör föräldraskap och relationer, säger hon.

EVA WIKLUND

Under hösten har Storfors
kommun bjudit in till
populär ABC-kurs, ”alla barn
i centrum”. Vid fyra tillfällen
jobbar föräldragruppen och
kursledarna utifrån olika
situationer som exempelvis:
l Hur undviker vi stressiga
situationer?
l Hur skapar vi harmoni
kring matbordet?
l Hur kan vi förebygga
konflikter?
l Hur får vi mer tid till
umgänge med barnen?
Kursen som återkommer
under våren, vänder sig
till föräldrar med barn i
åldern 3–12 år. Innehållet
utgår från forskning kring
föräldraskap och barns
utveckling. Träffarna är
kostnadsfria och leds av
utbildade gruppledare.
FAKTA
Datum:
Ny kurs startar våren 2022.
Tio platser.
Anmälan och frågor
via mail till:
abc_traffar@storfors.se
Kursledare:
Marie Nowosad, Maria Åhs
och Sofia Höglund.
Lokal:
Öppna förskolan, Hälsans
hus, Hammargatan 3.

I frêske lufta 5 l 15 november 2021 Informationstidning för Storfors kommun

19

Nyfiken på ABF och vad vi har för kurser?
Välkommen att kontakta: Jessica Svensson,
Verksamhetsutvecklare för Storfors kommun
Direkt: 010-709 97 71, jessica.svensson@abf.se
Jag finns på plats på Centrumplan 1 i Storfors, tisd kl. 10.00-15.00

STORFORS

VI BJUDER PÅ UNDERHÅLLNING, KAFFE & SMÖRGÅS

Melodikryss
inför
adventstider

GRATIS FÖR DIG SOM ÄR 62 ÅR OCH ÄDR

Måndag 22/11 kl. 14.00,
Lilla Galejan
Kulturhuset i Storfors

Ann-Marie
Almström
spelar och sjunger
eget melodikryss
OBS! ENDAST FÖRANMÄLAN. Anmäl dig till Jessica på ABF:

Vill du testa
linedance?
Välkommen att
prova på gratis
torsdag 18/11 kl 18.00.
Du behöver ej
föranmäla dig!
Välkommen till
en glad kväll.

Skulle du vilja
hålla en kurs hos
oss på ABF?
Tveka inte att höra av
dig med dina idéer.
Till våren planerar vi
bland annat ENGELSKA,
konversation och
gitarrkurs för nybörjare.
Anmäl dig redan nu!

010-709 97 71, jessica.svensson@abf.se senast 19/11 (max 30 deltagare)

Arrangemanget sker i samarbete med Storfors Bibliotek

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 
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Trygghetsvandring del av medborgarlöfte
Tisdag den 30 november
är det dags för trygghetsvandring i Storfors
för alla intresserade
medborgare.
Det är en del av medborgarlöftena från kommun och polis.
- Storfors ger mig väldigt
positiva vibbar. Jag tänker
framför allt på skolan och
de goda resultaten, för det
är ju skolan som är A och O
för en god framtid. Storfors
känns som en trygg och stabil
kommun, säger lokalpolisområdeschef Eva HögfeldtPettersson.
I den gemensamma överenskommelsen konstateras
att Storfors är en av Sveriges
tryggaste kommuner att bo i.
Antalet anmälda brott är lågt
och den upplevda tryggheten
är generellt hög. De medborgardialoger som genomförts
visar att de största problemen
är trafikbrottslighet med för
höga farter samt att det finns
en oro för narkotikaanvändning bland yngre.
- Vi upplever inte att det

Vandring 30 nov

Lokalpolisområdeschef Eva Högfeldt-Pettersson, Säkerhetssamordnare Michael Björklund, lokalpols Fredrik Lundsberg
och kommunalråd Hans Jildesten efter undertecknadet av nya
medborgarlöften.

finns stora problem i Storfors,
tvärtom. Däremot kan det finnas en oro för att kriminaliteten skulle öka, säger kommunpolis Fredrik Lundberg,
som menar att man i den lilla
kommunen har fördelen av
att ha överblick.
I de nya medborgalöftena
lovar polisen att fortsätta att
jobba med ordnings- och
trygghetsfrågor. Tillsammans
med kommunen ska polisen
genomföra medborgardialog
samt en trygghetsvandring
minst en gång per år. Denna

höst kommer vandringen att
ske den 30 november.
- Vi vill göra en vandring
tillsammans med intresserade
medborgare för att besöka
platser som kan upplevas som
otrygga. Sådana platser kan
skapa grogrund för kriminalitet, säger Fredrik Lundberg.
Säkerhetssamordnare Michael Björklund är också en
viktig länk i det goda samarbete som Storfors kommun
har med polisen.
- Vi känner varandra väl
och snabba kontaktvägar un-

Storfors kommun och polisen
inbjuder dig att delta vid en
trygghetsvandring i Storfors
centrum. Ingen föranmälan.
Tid: Tisdag den 30 november
kl 18.30-20.30. (Smörgås
och kaffe från kl 18.00)
Plats: Kulturhuset
18.30-19.00 Introduktion
och lägesbild av polisen.
19.00-20.00 Vandring,
observation & analys.
20.00-20.30 Återsamling.

derlättar trygghetsarbetet, säger han.
Polis och kommun ska
också arbeta för att förbättra
trafiksituationen i Storfors
genom riktade insatser mot
buskörning och översyn av
trafiksituationen vid skolorna.
- Vi har ett riktigt bra samarbete med polisen idag. De
här nya medborgarlöftena
tar oss ytterligare ett steg på
vägen mot att alltid ligga lite
i framkant när det gäller att
skapa en trygg kommun, säger kommunalråd Hans Jildesten.
EVA WIKLUND

En chans att hitta en tråd till din egen historia
Efter pandemin har
många verksamheter
fått en nystart.
I Storfors gäller det
inte minst kursen i släktforskning under ledning
av Marita Högberg.
- Det är som att lägga
pussel, säger hon.
Varje torsdag i nio veckor
ska gruppen träffas och man
hoppas på en rad nya upptäckter när Marita guidar
i programmet Arkiv Digital.
Där finns befolkningen
i Sverige 1820-1947 och
några fler årtal. Där finns
mängder av handlingar som
kyrkböcker, mantalslängder,
bouppteckningar, värnpliktskort, domböcker, båtsmansrullor och mycket annat.
- Jag letade efter min riktiga

Marita Högberg (tv) leder kurs i släktforskning. Den här dagen
fanns Inger Jansson, Inger Henriksson, Bodil Ågren och Leif Persson på plats. 
FOTO: Eva Wiklund

farfar. Visserligen godkände
han min pappa som nyfödd,
men fanns sedan inte med,
säger Inger Jansson, som följt

flera släktled och dessutom
hittat släktingar som hon kan
kontakta.
- Jag har hittat mycket om

farfar, men det vore kul om
någon släkting har en bild,
säger hon.
Leif Persson fick nys om
kursen av en slump och ser
fram emot att bygga sitt släktträd.
- Det här känns lite spännande, säger han.
Marita Högberg tillhör
Lloydsläkten där sjätte generationen bor i Asphyttan. Hon
har även gjort ett DNA-test.
- Jag har hittat många släktingar med hjälp av det och
fått veta att jag, konstigt nog,
är 19 procent finsk, skrattar
hon.
EVA WIKLUND
Information: Marita Högberg tel
073 - 628 08 95. Det finns plats
för ett par personer till på kursen
som kan komma att fortsätta
även våren 2022.
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www.gasolbutiken.se
• Gasol på lösvikt
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
• LPG-gas

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

Återförsäljare/
utlämningsställe för:

Upplev magin, låt oss serva din
bil. Välkommen!
www.boschcarservice.se

En del av

Vi har
däck och
däckhotell
tillbetalningen
bra
Dela upp
räntefritt!
priser!

PISCATOR´S BIL AB

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

Vi gör allt för din bil!
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Nässundets Rör &
www.gasolbutiken.se
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Vi är certifierade enligt nya
Reparationer
AB
lagkraven för AC service

I Nässundet finns din lokale rörmokare med 25 års erfarenhet
inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med
service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på
nya och gamla anläggningar.
Vänd dig också med förtroende till oss när det gäller:
l Totalentreprenad på badrum & tvättstugor
l Fast pris på vattenmätarkonsoller
l Vattenrening och filter från bla DEBE Pump AB
l Installation av värmepumpar; bergväme eller luft-vatten
l Minireningsverk och avloppasanläggningar

• Gasol på lösvikt
29:-/kg
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan och vi tar
• LPG-gas 10:-/lit
helhetsansvaret för underentreprenörer så att du slipper krångel.

En del av

PISCATOR´S BIL AB

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

i fordon och har lång
erfarenhet av AC- reparationer.

Vänd dig
ti
en certifi ll
erad
rörmoka
re!

Industrigatan 3, Storfors
Vi diskuterar
gärna
Tel.
0550 - 622
83ditt projekt! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28.
www.piscatorsbil.se
Adress: Nässundet, Hytte 10 Tel: 070- 496 60 28 E-post: nassundetsror@gmail.com
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Uppsving för ungdomspingisen
Det är fullt hus i kommunhusets källare när
Storfors pingisförening
anordnar träningstillfällen för barn och unga i
Storfors!
- Det blev ett väldigt
uppsving efter att vi varit på skolan under Idrottens dag som anordnades i samverkan mellan
RF-SISU och Storfors
kommun, säger tränare
Tomas Bergquist.
Klubbens träningar har legat nere under pandemin och
när man startade igen så var
det inte så många unga som
hittade till lokalen.
- Men efter att vi var med
och de fick testa på skolan,
så har det varit fullt här varje
kväll. Från noll till hundra,
skrattar Tomas Bergquist.
Det är till och med så fullt
att klubben fått börja med

Fullt i pingislokalen är ett angenämt problem för klubben.

FOTO: Kicki Karlsson

dubbla träningstider från och
med 25 oktober.
- Vi kommer att börja med
lite mer övningar i höst och
då är det lättare att dela på
grupperna, berättar Tomas.
Vid ett bord spelar Alfred
Karpinen, Anton Röös och
Ellie Bjurbäck tillsammans.
- Vi är här varje träning säger Alfred och slår i väg ett
nytt slag. Och det var just
under Idrottens dag som de

testade på olika sporter och
fastnade för pingis.
- Det är jättekul att vara här
och spela, säger Ellie. Man
både träffar kompisar och får
motion.
Tomas är nöjd och står och
blickar ut över lokalen.
- Jag hoppas att vi kan
locka fram några nya talanger avslutar han och ser nöjd
ut när en av spelarna får in en
fullträff! 
KICKI KARLSSON

Kö till föreningens skytteträning
Vid en av de första
träningarna i skytteföreningens lokaler stod 22
barn och deras föräldrar
i kö.
- Det blev lite rörigt,
men vi löste det, säger
Jan Kuljunlathi, en av
instruktörerna.
Det stora uppsvinget kom
efter att klubben haft provapå-träning under Idrottens
dag på Vargbroskolan.
Viggo och Hilda Ekeberg
är på plats tillsammans med
farfar Kalle Ekeberg. Kanske siktar de båda på att gå i
pappa Fredriks fotspår.
- Fredrik var med och
tränade och tävlade under
många år, nu är det barnbarnen tur, skrattar Kalle, och
instruerar barnen att sätta
armbågarna stadigt i bordet
och att fokusera.
- Det är kul och inte så
svårt säger Hilda, och pla-

Viggo Ekeberg och systern Hilda testar skyttet i sällskap med
farfar Kalle. 
FOTO: Eva Wiklund

Instruktörerna Kejo Kuljunlathi, Anna Eklöf, Jan-Erik Fäldt
och Jan Kuljunlathi.

cerar en lång rad skott nära
mittcirkeln.
Instruktören Anna Eklöf

började träna som sexåring
och har nu 18 års träning
bakom sig. Hon har bland
annat varit uttagen i svenska
landslaget fem gånger.
- Det känns jättekul att se
lite nya ansikten här i lokalen,. Vi hoppas att några
stannar kvar och fortsätter att
träna på allvar med oss i föreningen, säger hon.

Träningstider för
pingisklubben
Måndagar kl 17.00-18.30
barn- och ungdomsträning.
Måndagar kl 18.30-20.00
vuxenträning.
Tisdagar 18.00-20.00
träning för seniorer
och pensionärer.
Torsdagar kl 17.00-18.30
barn- och ungdomsträning.
Torsdagar kl 18.30-20.00
vuxenträning.
Lokal: I kommunhusets
källare med ingång från
kortsidan av huset.
Information:
Tomas Bergqvist,
tel 070-413 68 82.

Träningstider för
skytteföreningen
Tisdagar kl 17.00-19.00,
nybörjare.
Torsdagar kl 17.00-19.00,
vana skyttar.
Lokal: Kulturhusets
källarvåning, samma ingång
som biblioteket men en
trappa ner.
Kontakt via mail till:
jane.feldt@telia.com
jan.kuljunlahti@outlook.com
annaskytte65@gmail.com

Projekt för
bättre matvanor

Storfors kommun har
fått 310 000 kronor från
programmet Erasmus som
finansieras av EU. Detta för
att delta i ett transnationellt
projekt tillsammans med
skolor i Polen, Serbien och
Turkiet.
I januari åker två lärare
till Polen för att dra upp
riktlinjer för projektet.
Syftet är att tillsammans
förändra matvanor för
elever i åldern 9 till 14 år.
I detta projekt är Storfors
samverkanspart och
arbetet ligger i linje med
det arbete som redan
pågår för att motverka
fetma och övervikt. Detta
projekt ger en större chans
att kommunens ansökan
om ackreditering för EU:s
programperiod 2021-2027
beviljas. Skolan har då sökt
bidrag som skulle kunna
täcka kostnaderna för de
Polenresor som åk 9 gör
varje år.

EVA WIKLUND
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Välkommen till världen

Vi vill hälsa Storfors nyfödda invånare välkomna till kommunen! Nästa tillfälle till fotografering är torsdag 27 januari kl 10-11 på öppna
förskolan i Hälsans Hus, Hammargatan 3. Fotograferingen är kostnadsfri och bilden publiceras i I frêske lufta nummer 1.

Akram född 17 mars 2021.
Föräldrar: Fartuun Nuur och
Yusuf Ali. Storasyster Intisar 6 år.

Lowisa född 24 juni 2021.
Föräldrar: Emma och Rickard
Österberg.

Stella född 15 maj 2021.
Föräldrar: Sara och Daniel
Koller.

Aaron född 30 sept 2021.
Föräldrar: Nicole Laine, Fredrik
Nilsson. I familjen finns också
storasyster Novah sex år.

Hedvig född 12 juni 2021.
Föräldrar: Emma Lundgren och
Alexander Nilsson.

Lo född 29 mars 2021.
Föräldrar: Christoffer Andersson
och Miranda Häll.
Storebror Vilme 5 år.

Alla barn
har rätt
till en
vit jul!

Widar född 20 februari 2021.
Föräldrar: Silje Kristiansen och
Hampus Hansson.

Tone född 26 nov 2020.
Föräldrar: Anna och Glenn
Johansson.

FOTO: Eva Wiklund

Skippa alkoholen i år
och låt alla barn få en
Vit Jul. Ta ställning för
barnen och läs mer på
www.vitjul.se

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.
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Läckande tak söker sponsorer

Storfors hembygdsförening behöver akut hjälp.
- Vi behöver både sponsorer och människor
som är villiga att vara
med och rusta upp våra
hus, säger Janina Hjälm,
som sitter i föreningens
styrelse.
Föreningen äger hembygdsgården Hagen som
ligger vackert i ett bostadsområde och bara ett stenkast
från Mögsjön. Här finns huvudbyggnaden, en värmestuga, en stor förrådsbyggnad,
Suttrastugan från 1600-talet
där drottning Kristina ska ha
sovit över och dessutom två
jordkällare.
- Det här skulle ju kunna
vara en oas för familjer och
det skulle vara så roligt om vi
var fler som hjälptes åt, säger
Kenneth Hjälm.
Föreningen planerar en
grillplats i zinnersten och
man skulle gärna förvandla
den vackra, inhägnade hagen
till ett ännu mer lekvänligt
område för barn.
Det största bekymret just
nu är att taket på huvudbyggnaden läcker in. Beräknad
kostnad enligt de offerter föreningen tagit in är cirka 250
000 kronor.
- Vi ska ta hjälp för att se
var man kan söka bidrag, men
även om vi får bidrag så krävs
det att vi har egna medel, säger Agneta Svanlund, fören-

Janina och Kenneth Hjälm är tillsammans med föreningens ordförande Agneta Svanlund bekymrade
över föreningens byggnader. 
FOTO: Eva Wiklund

ingens sekreterare.
I föreningens kassa finns
idag 20 000 kronor som täcker de fasta kostnaderna för
el, vatten, avlopp och försäkringar.
- Vi kommer att göra en
kampanj mot företag i bygden
för att se om det finns några
som kan hjälpa till. Endera
genom sponsorbidrag eller
genom att låna ut redskap eller bidra med material, säger
Kenneth.
Just nu funderar föreningen
på hur man skulle kunna återgälda sponsorerna. Kanske
via något trivselarrangemang
för företagens anställda eller

via vackra träskyltar på någon
fasad.
- Vi jobbar för fullt med att
hitta idéer, säger Janina.
Till våren skulle föreningen
även behöva hjälp av privatpersoner att röja ur det stora
timrade förrådet så att föreningen kan ordna loppisar och
andra arrangemang där, hjälp
med att måla husen och hjälp
med att rusta upp de båda
jordkällarna så att intresserade skulle kunna använda
dem.
- Vi hoppas att det finns intresserade storforsare som vill
vara med oss på den här förvandlingsresan. Vi vill också

få idéer på hur allmänheten
skulle vilja använda området,
säger Janina Hjälm.

EVA WIKLUND

Vill du hjälpa?
Vill du hjälpa Storfors
Hembygdsförening?
Ett sätt är att bli medlem
genom att sätta in 100 kr
(familj 200 kr) på bg 1189151 eller till föreningens
swishkonto 123 382 57 92.
Gåvor är också välkomna.
Glöm inte namn och adress.
Har ditt företag möjlighet
att ge en hjälpande hand?
Kontakta då gärna Janina
Hjälm på tel 070- 314 03 68.

Fler spelare välkomna att testa inomhusboule
Varje torsdag dunsar det
ordentligt i Lilla Galejan.
Måttband används
flitigt och ett och annat
skratt hörs också.
Det är inomhusboule
med högt till tak.
- Hit är alla välkomna,
säger Partti Juutalainen.
Just denna torsdag består
gruppen uteslutande av deltagare med finskt ursprung, men
alla försäkrar att finska som

modersmål inte är ett krav.
- Vi är för det mesta en blandad grupp och vi brukar vara
ganska många som har kul
tillsammans, säger Seija Kankaanpää.
Torsdagar klockan 15-17
spelar gruppen med ett litet
avbrott för gemensamt fika i
Kulturcaféet. EVA WIKLUND
Information: Barbro Hagström,
tel 070-155 85 51.

Veikko Albrecht, Seija Kankaanpää, Linnea Aspwik, Allan Aspwik,
Uolevi Niemelä, Parti Juutilainen, Maise Juutilainen spelar gärna
boule. 
FOTO: Eva Wiklund
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Storfors
FRIKYRKA
Välkommen till oss på Parkgatan 4

Söndag 21 november kl 17
Gudstjänst med Johan Paulsson
Söndag 28 november kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg
Söndag 5 december kl 17
”Goda nyheter”-möte
med Marit o Micke Håkansson
Söndag 12 december kl 11
Gudstjänst med Eila Jonsson, Nattvard
Lördag 18 december kl 17
”Julens sånger” med församlingens
sångare och musiker
Söndag 26 december kl 11
Gudstjänst med missionären Ingvar
Fredriksson. Upptagande av missionsoffer
till Fredrikssons arbete
Söndag 2 januari kl 17
”Dela med dig”- Gudstjänst
Söndag 9 januari kl 11
Gudstjänst med Eila Jonsson
Söndag 16 januari kl 17
Gudstänst med Johan Paulsson
Söndag 23 januari kl 11
Gudstjänst med Öjvin och Verna Berbres
Söndag 30 januari kl 17
Gudstjänst med Göran Isaksson
Söndag 6 februari kl 14
Församlingens årsmöte
Söndag 13 februari kl 17
”Andliga sånger från Nordmark” med Johan
Paulsson och Eva-Lena Norder.
Alltid senaste nytt på
kyrktorget.se/storfors.frikyrkoforsamling
eller anslagstavlan utanför kyrkan
Storfors Frikyrkas Second Hand och Café
Rörverksgatan 6
Öppet tisd - fred kl 12-16 samt lörd kl 12-15.
Vi tar gärna emot saker du vill skänka!
Hela vinsten från butiken går till behövande i
Uganda och Burundi.
Kontakt: Kirsi Kotkamaa 073-5209745

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen, tel 0550-619 73 eller
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg,
tel 073-788 24 30.

Verksamhetsutvecklare Ann-louise Izindre leder jakten på externa
medel som kan förmera kommunens verksamheter.
FOTO: Eva Wiklund

Drivkraften är att hitta
ännu mer externa medel
Den kommunala kassan ska räcka till en rad lagstadgade verksamheter. Dessutom till andra verksamheter
som bidrar till trivsel och en bra fritid för kommuninvånarna.
Genom att söka externa medel från flera olika håll
kan kommunkassan drygas ut, invånarna får fler guldkanter och pengarna räcker både längre och till mer.
En person som gjort jakten på
extern finansiering till sitt eget
arbetsfält är verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre.
Det hon inte kan om fonder, medel från länsstyrelsen,
Boverket, regionen och andra
aktörer eller nationella och
transnationella ansökningsomgångar är knappast värt att veta.
- Det är inte lätt, men när en
ansökan går igenom är det en
grym känsla och glädje över
att kunna bidra till utveckling
i verksamheterna, säger AnnLouise, som beskriver sig själv
som en målinriktad person som
brinner för utveckling.
Att jobba med extern finansiering kräver ett stort mått av
tålamod. Handläggningstiderna
är ofta långa och det gäller att
hela tiden ligga steget före.
Ann-Louise jobbar en hel del
med att söka pengar till projekt
eller verksamheter som kommunen redan funderat på och
kanske delvis budgeterat för.
Med en del från andra håll kan
projektet, verksamheten eller
aktiviteten bli bättre och min-
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dre kostsam för kommuninnevånarna.
Ett exempel är det bidrag
som skolan sökt och fått för
de två kommande årens resor
till Dovre för årskurs 7. Andra
projekt som nyligen beviljats
är pengar till öppna förskolan,
skolans satsning på rörelse och
bidrag till arbetsmarknadsenheten som fått en bra bit över
600 000 kronor för integration
med hjälp av föreningslivet.
Särskolans elever har också
fått medel för att besöka en
skola i Italien.
Storfors samverkar också
med andra kommuner i en
rad projekt som riktar sig till
arbetssökande;
Drivkraften,
Move, Stepstone och Yrkesväg
Värmland.
Några ansökningar där man
väntar svar är medel till Polenresorna för årskurs 9, ett
projekt för fritidsaktiviteter för
funktionsnedsatta, bidrag till
lekplatser och diskgolf samt ett
projekt för att hjälpa unga som
inte går i skolan att få rätt hjälp
och stöd.
EVA WIKLUND

Per Henning och sambon Jenny Gustafsson bjuder varje torsdag in till körsång i Ullvetterns gård. Några fler, gärna herrar, får ansluta.

FOTO: Eva Wiklund

Körsången åter på Ullvetterns gård
Redan i entrén slår
värme, ljus och en klingande glädje emot.
Kontrasten mot den
mörka, slingrande grusvägen genom landsbygden är slående.
Det är körkväll i Ullvetterns gård där Bjurtjärnskören har återuppstått.
En efter en droppar körmedlemmarna in. Sammanlagt är de ett 30-tal mellan 15
och 70 år. På repertoaren står
allt från Kent och Abba till
traditionella sånger och just
nu har kören lite extra fokus
på julsånger inför kommande
konsert.
- Det är en glädje att sjunga
när man får sjunga med så
många, det ger en skön värme
som vi kanske behöver extra
mycket nu, säger Christian
Burö. Han växte upp tillsammans med Per Hennig och
precis som barndomskamraten har han flyttat tillbaka till
Bjurtjärn med sin familj.
- Vi har bott i Göteborg
länge, men vi längtade tillbaka ut på landet och nu har vi
köpt en gård en bit härifrån,

berättar Christian.
Han upplever att det på
många håll är generationsskifte i stugorna och här möter han både gamla och nya
vänner.
- Det har blivit liv i bygden
igen, säger Christian, som
också engagerat sig i hembygdsföreningen.
När Christian och Per var
små var det deras föräldrar
som höll igång det som då
kallades Hembygdskören.
Nu är kören tillbaka på
samma plats under ett nytt
namn och med delvis ny repertoar. Men känslan av samhörighet, glädjen i sången
och den starka gemenskapen
i bygden är den samma.
Cecilia Övelius var med på
den ”gamla goda tiden”.
- Det känns verkligen nostalgiskt att få komma hit igen,
säger hon, och minns hur
hembygdskören sjöng med
storheter som Loa Falkman,
Sanna Nielsen, Cindy Peters
och många fler.
Karin Burö är mer än glad
över sonens engagemang.
- Det är så speciellt att få

Tuva Eriksson (th) är körens yngsta medlem.

komma hit igen och att Per
och Christian fått hit folk som
inte sjungit förut och som inte
är vana vid noter, säger hon.
Per Henning kommenterar
det faktum att vissa av medlemmarna inte riktigt tror att
de kan sjunga.
- Alla kan sjunga och här
får alla vara med, säger han.
En av de yngsta är Tuva Eriksson.
- Det är jättekul att sjunga
och det blir en härlig energi
när många sjunger tillsammans, säger hon.
Per Hennings sambo Jenny
pendlar mellan sin plats i kö-

ren och köket där kaffepannan står på. För vad vore en
bygdeträff utan det obligatoriska fikat?
- Jag har alltid gillat att
sjunga, det är ofta ren glädje.
Eftersom vi har två små barn
är det enklare att vi är här
hemma, så det känns perfekt,
säger hon.
Den som är nyfiken på hur
den stora och nybildade kören
låter har sin chans i julhelgen.
Onsdag den 29 december
uppträder kören klockan tillsammans med Värmlandspojkarna i Bjurtjärns kyrka.

EVA WIKLUND
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Apoteket Humlan

TE:s

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

Välkommen in eller beställ
via nätet och hämta hos oss!

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

J&M Fönster
SLIPP VÄNTETID!
Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se. Logga in med
ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill hämta
på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och
skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT!

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

Vi har många
nöjda kunder!

Beställ dina underhållsfria och
miljövänliga fönster från oss!
Vi direktimporterar fönster,
garageportar och ytterdörrar från
fabrik - till bra kvalitet och låga
priser! Du kan också anlita oss till
ditt byggprojekt.
Öppet i butiken månd- fred 15-18.

J&M Fönster, Djupadalsgatan 9
Tel 073-926 05 43 eller 076-218 60 19

Vi önskar

God Jul &
Gott Nytt År!
Välkommen in till oss!
Vi har allt inför julen hos
ICA Nära i Storfors!
Surfa in på elon.se för att se aktuella
erbjudanden. Din lokala Elon-handlare
når du på 0550-615 45

Öppet alla dagar 9-20

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16,
tel 0550-615 45. Öppet tisdag, onsdag, torsdag kl 15-18.
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Kulturhuset i Storfors

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

Följ oss på instagram
Storforsbiograf4k
kulturhusetstorfors
kulturverkstadenstorfors

Kulturcaféet har öppet

Färgsprakande med Sasha i Kulturhuset
Nu väntar den färgsprakande utställningen ”Målningar på
främmande språk” i
Kulturhuset.
Sasha Bergdahl-Larsson ställer ut bilder
fulla av symboler och
färgspråk.
Konstnären växte upp
på den ryska halvön Kamchatka omgiven av Stilla
havet och vulkaner. Ända
sedan barndomen har sagor
och bilder från olika kulturer fascinerat henne och
hon studerade sedan främmande språk och kulturer i
skolan och på universitetet.
- Ett tema som särskilt
intresserade mig var intersemiotisk översättning, det
vill säga översättning från
ett teckensystem till ett
annat, exempelvis att göra

musik från dikt eller berätta
historier genom dans.
Senare upptäckte hon att
visuella bilder och färg är
det största språket av dem
alla och att alla tolkar det
på sitt eget unika sätt.
Idag studerar Sasha och
arbetar med konstterapi.
Hon förundras över hur
processer i vårt psyke kan
översättas till former och
färger och hur vi genom
att transformera dem kan
arbeta med våra sinnesprocesser.
De målningar hon har
gjort för utställningen i
Storfors Kulturhus är visuella översättningar av
hennes inre processer och
sinnebilder.
- De är fulla av symboler
och färgspråk, vissa talar
till dig, vissa kan förbli en

12-16
12-16
12-16
12-16
12-14

Biblioteket
Tel 0550-651 94
Öppettider:
Måndag 10-18,
Tisdag, onsdag, torsdag 10-16,
Fredag 10-14.

Kulturskolan

Man kan nu anmäla sig via
StudyAlong.se/storfors

Trummor
mystisk visuell dikt som
viskar hemligheter, säger
hon.
Även om varje konstnärs
språk är ”främmande”, tror
hon att konst är sättet att
kommunicera på ett djupare plan och att det kan föraoss alla närmare varandra.
- Kom och prata med mig
på ett nytt språk, säger hon.

Biografen öppnar igen
När den här tidningen kommer ut har biografen
redan haft ”nypremiär” med Bond-filmen No
time to die. Nästa tillfälle blir fredag den 19
november med Ghostbusters afterlife kl 18.
Bions program finns alltid på:
Bioguiden.se samt
Instagram storforsbiograf4k och
225 platser kan Storfors biograf locka med.
Nu öppnar den igen.
FOTO: Eva Wiklund www.varmland.bio/storfors-4k/

Fritidsbanken drivs av enheten
för kultur- och fritid och är
lokaliserad i Sporthallen på
Kroppavägen 7.

Måndag
tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Fritidsbanken är öppen med tidsbokning på måndagar
kl 12-20. Observera att du måste boka tid via tel 073-020
74 29 innan ditt besök. Det går bra att sms:a eller ringa.
Fritidsbanken tar gärna emot utrustning, just nu behövs
friluftsutrustning för vinter. Kanske har du trangiakök,
skidor, pulkor, hockeyklubbor eller skridskor över?

Tisdagar med Robert Drewstad
Tel 076-239 17 40.

Piano

Torsdagar med Eva Lundell
Tel 070-593 07 69.

Gitarr & Bas

Tisdagar och onsdagar med Andreas
Ohlsson. Tel 073-393 03 83.

Piano, bas & gitarr

Tisdagar och onsdagar med Oscar
Johansson. Tel 070-360 39 44.

Dans med Malin

Information kommer när dansen
startar igen. Tel 073-365 80 46.

KULAN

Fritidsgård och kuturverkstad
för elever på högstadiet
och gymnasiet.
Tisdagar, onsdagar kl 15-20.
Följ Kulan på Instagram.

Vårat Hus i Kyrksten

Fritidsgård för elever från förskoleklass
till gymnasieålder. Öppet måndagar
och torsdagar kl 13-19.
Information: 070-461 16 28

Digitala konserter

Se Kulturskolans digitala vår- och
höstkonserter på Kulturskolans
YouTube-kanal under namnet
Storfors kulturskola. Kulturskolan
gör en digital höstkonsert den 16
november.
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Bygga nytt eller bygga ut?
HK Arkitektur i Storfors
kan hjälpa dig med
ritningar, bygglovshandlingar,
A- projektering,
3D-visualisering och mycket mera.

Pizzeria
Folkets Hus
PIZZA l KEBAB l SALLAD l GRILL
Öppet månd-torsd 11-22, lörd-sönd 12-22
DAGENS LUNCH månd-fred kl 11-14
Pizza, kebab, husmanskost (två rätter), sallader
Gratis hemleverans vid beställning av minst två portioner.

Tel: 076 027 70 30 E-post: hans@karppinen.se
Hemsida: www.karppinen.se

Centrumplan 1, Storfors, Tel 0550-600 06

Bergslagens Begravningsbyrå
Kontoret är bemannat på måndagar kl 10-16
(lunch kl 12-13). Vi nås på telefon måndag - torsdag
kl 10-16 (lunch kl 12-13) samt fredag kl 10-12.
Bokning för besök övriga tider enl överenskommelse.
Det går bra att maila oss på:
info@bergslagensbegravningsbyra.se
Jour dygnet runt.

Djupadalsgatan 12, Storfors Tel. 0550-61006 Hemsida: www.bergslagensbegravningsbyra.se

Köksdrömmar?
Vi hjälper
dig gärna!
Vi bygger massiva
träkök - men nu också
en enklare serie.
Välkommen in och se
våra nyheter!
Vi har köksvisning i vårt stora visningshus med kök och möbler i två våningar.
Slå oss en signal i förväg så kan du boka tid för en visning på kvällstid eller under våra vanliga öppettider
på vardagar mellan kl 10 och 16. Välkommen att titta, känna och fundera!

Forsbrogatan 2, tel 0550 – 612 40
info@snickargardens-mobler.se
www.snickargardensmobler.se
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Kalendarium
November

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson är glad över klättringen
men menar att det finns mycket arbete kvar.
FOTO: Eva Wiklund

Storfors storklättrar

Storfors kommun klättrar rejält i Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet som presenterades i slutet av september.
- Det känns självklart roligt att företagarna i Storfors tycks
uppskatta kommunens arbete för att förbättra företagsklimatet.
Vi har dock en hel del kvar att jobba med och jag ser fram emot
att göra det i samverkan med Storfors driftiga företagare, säger
näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.
I Värmland klättrar Storfors och Kristinehamn näst mest med 31
placeringar efter Hammarö som klättrat hela 83 platser. Det är
framför allt på punkterna ”upphandling” och ”konkurrens från
kommunen” som Storfors plockat placeringar. Företagarna är också
mycket mer nöjda med mobil- och bredbandsuppkoppling än förra
året. Den allra största förbättringen svarar företagarnas samlade
omdöme för; där har Storfors klättrat hela 62 placeringar och ligger
på plats 92 i Sverige.
- Att vi får så pass bra betyg i det samlade omdömet värmer extra i
hjärtat. Vi ser varje dag hur viktigt det är med nära och personliga
kontakter i en liten kommun och det är verkligen något som vi vill
fortsatta att utveckla, säger kommunchef Johan Rosqvist.
Totalt sett placerar sig kommunen på plats 139 av Sveriges 290
kommuner. Det är en förbättring på 31 placeringar jämfört med
förra året då Storfors låg på plats 170.

Kristina Ljungberg och handledare Henrik Bäckman ser fram
emot att öppna second-hand-butiken. 
FOTO: Eva Wiklund

Öppet för second hand igen
Från och med tisdag 23 november kommer kommunens second
hand-butik på Parkgatan 14 vara öppen. Invigningen firas med
glögg och pepparkakor och öppettiden är 13-15.30.
Ordinarie öppettider blir sedan tisdagar och torsdagar 13-15.30.
- Många har frågat när vi ska öppna, så det känns roligt, säger
Henrik, som också hoppas på att många vill skänka prylar. Just nu
vill man framför allt få in julpynt och annat som hör julen till.
Information: Butiken tel 070-190 50 81.

17 onsdag Onsdagscafé i Storfors kyrka kl 14-16. Börje Karlsson
sjunger och spelar, försäljning av jullotter, kaffe och smörgås.
18 torsdag Prova-på-pass i linedance kl 18-19 i Kulturhuset.
En medryckande och glad lektion helt för nybörjare - inga
förkunskaper krävs och du behöver inte föranmäla dig.
19 fredag Bio i Kulturhuset, Ghostbusters afterlife kl 18.
22 måndag Melodikryss med Ann-Marie Amström som sjunger
och spelar i Kulturhuset kl 14.00 i Lilla Galejan. Anmälan senast
19 nov till ABF tel 010-709 97 71. Gratis för alla över 62 år.
23 tisdag Second-hand-butiken på Parkgatan 14 öppnar igen.
Invigning med glögg och pepparkakor kl 13-15.30.
24 onsdag Onsdagscafé i Storfors kyrka. Vi testar kransbindning
med Arnold från Heliantus. Anmälan senast 17 nov till expeditionen 0550-600 42. Begränsat antal platser. Servering.
24 onsdag Företagsträff m eftermiddagsfika, Sporthallen kl 14.30.
25 torsdag Pia Aspvik från Friskvården besöker öppna förskolan
den 25/11 kl 10 för att ge föräldrar tips på enkel träning efter
graviditet. Inga förkunskaper eller redskap behövs till detta.
27 lördag Traditionell julmarknad vid Kväggeshyttans bygdegård kl
12-16. Hanterverkare, slöjdare, julgröt och skinksmörgås.
Boka bord på tel 070-339 40 72.
27 lördag Julmarknad och loppis i Storfors ridhus kl 13.
Hyr bord av Madelene tel 070-372 10 09, julgodis och hembakat,
julpynt och loppisprylar. Öppen cafeteria, ponnyridning, lotterier.
28 söndag Julkonsert i Lungsunds kyrka kl 17. Vivancekören och
dirigent Mats Backlund med ”Älskade julsånger”.
30 tisdag Trygghetsvandring med samling i Kulturhuset. Polisen,
säkerhetssamordnare och alla intresserade. Kaffe & smörgås från
kl 18. Därefter introduktion och lägesbild innan vandringen sker i
grupper kl 19. Återsamling 20-20.30.

December

1 onsdag Onsdagscafé i Storfors kyrka kl 14-16. Våffelservering
och försäljning av jullotter.
4 lördag Julmarknad vid Bjurtjärns kyrka och sockenstuga kl
12-16. Försäljning av sytt, vävt, stickat, silver, träalster, keramik,
ostkakor, ljus, honung mm. Hantverkarna i Bjurtjärn säljer sina
slöjdalster. Julgröt och skinksmörgås, kaffe med julbröd och grillat.
Tomten kommer på besök liksom ett litet luciatåg.
4 lördag Lungsunds hembygdsförening bjuder in till Julstämning
på Berget kl 15-17. Glögg och korvgrillning, försäljare i ladugården,
julloppis och julklappslotteri. Tomten kommer på besök till barnen.
6 måndag Bokcirkel på biblioteket. Anmälan till 0550-651 94.
8 onsdag Onsdagscafé i Storfors kyrka kl 14-16. Julpyssel och
försäljning av jullotter. Kaffe och smörgås.
8 onsdag Wermlandsoperans Julturné ”Löparnisses jul - en
kaffeskröna” i Kväggenshyttans bygdegård kl 19.
Boka på tel 070 - 339 40 72 eller via info@bya-lag.se
12 söndag Historiska berättelser och historisk gudstjänst
från 1800 talet i Bjurtjärns kyrka kl 15. Bla Bjurtjärns
hembygsdförening och Bjurtjärns Teaterförening.
13 måndag Luciagudstjänst i Bjurtjärns kyrka kl 18.
15 onsdag Julavslutning,för onsdagscafé i Storfors kyrka kl 13-16.
Per Henning spelar och sjunger. Risgrynsgröt och skinksmörgås.
Anmälan senast 8 dec till expeditionen tel 0550-600 42.
18 lördag Julens sånger i Storfors frikyrka, Parkgatan 4. Med
församlingens sångare och musiker. Alla är välkomna!
19 söndag Julkonsert med familjen Hellgren Storfors kyrka kl 17.
29 onsdag Julkonsert med Värmlandspojkarna i Bjurtjärns kyrka
kl 17.00 och kl 19.00.

Januari 2022

6 torsdag Kyrkbacksträff med julsånger, Bjurtjärns församlingshem med JohnElis och Storfors dragspelsklubb kl 11. Grötlunch.
9 söndag Gudstjänst kl 11 med efterföljande julgransskakning i
församlingshemmet, Storfors kyrka. Dans kring granen, godispåsar
27 torsdag Fotografering barn födda 2020 och 2021.
Plats: Öppna förskolan i Hälsans hus kl 10-11.

Februari 2022

13 söndag ”Andliga sånger från Nordmark” i Storfors Frikyrka på
Parkgatan 4. Med Johan Paulsson och Eva-Lena Norder kl 17.
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Res med oss
till och från Storfors
Här kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som
åker till och från Storfors. För kompletta tidtabeller besök
Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!

Linje 400

Storfors - Kristinehamn
Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35,
08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35,
19.35, 21.35, 23.35, 01.35
Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35
Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Storfors - Filipstad
Avgångstider (M-F): 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

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

Filipstad - Storfors
Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 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

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

Linje 403

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

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.05, 08.05, 11.15,
14.05, 16.15, 17.05, 19.00

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

Tiderna gäller från 13 december 2020 tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.
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