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Hälsoveckan pågår för fullt i Storfors 
 
Just nu pågår hälsoveckan för fullt i Storfors. 
I måndags inleddes med brandövning för seniorer och i morgon, torsdag, blir det 
lyxigare lunch för eleverna på Varbroskolan. 
 
Under veckan har allmänhet haft möjlighet att prova på en rad olika friskvårdsaktiviteter, som 
stavgång, vattenmotion och hjärtmotion. Under måndagen fick Storfors seniorer 
säkerhetsinformation inom många olika områden, men med betoning på brand. 
Tissdagen var extra hälsosam på Vargbroskolan med nyttigt mellanmål, information om 
sockerfällor och bouleinstruktion tillsammans med några seniorer. 
- Intresset har varit riktigt stort. Det här är något som man verkligen kan spela över 
generationsgränserna, säger Haldo Hagström, som kunde berätta för eleverna att det är svårare 
än det ser ut om man ska bli riktigt bra. 
Som vanligt höll aktörerna i Hälsans Hus öppet tillsammans med Friskvården i Värmland och 
kommunens folkhälsosamordnare under onsdagen. Där blev det smakprov på nyttigheter, 
information om kost och tandhälsa liksom blodprovstagning. 
- Vi har haft många intresserade här. Det känns jätteroligt, säger friskvårdskonsulent Pia 
Aspvik. 
I morgon, torsdag, vankas det bordsservering i Vargbroskolans matsal som inte kommer att 
vara sig lik. Det är niondeklassarna som bakat hälsobröd och som också ska stå för 
serveringen av poptatisgräng, kyckling, salladsbord och dragonsås. 
- Jag tror att det kommer att bli en riktigt mysig lunch. Eleverna har jobbat hårt för detta, 
säger kostansvariga Malin Larsson. 
Fredagskvällen kommer att ägnas åt Nostagiafton i Seniorernas hus där man väntar sig många 
hälsosamma skratt. Och under lördag och söndag blir det chans att både skratta och njuta i 
Kulturhuset. Livsglädjemässan håller öppet båda dagarna och under lördagseftermiddagen 
underhåller Mathias Malte Hallquist med stå-up-showen Realtionsteorin. På kvällen blir pub 
och konsert med välkända Compleatles. 
- Sammantaget bjuder vi på en riktigt skön hälsovecka i Storfors detta år, där många 
aktiviteter är gratis, säger folkhälsosamordnare Kicki Karlsson. 
  
Pressbilder bifogas. 
 
Ytterligare information: Kicki Karlsson 070-19 19 769 
 


