
. Måndag Tisdag Onsdag

Dans med Kulturskolan
Lågstadiet 16.45-17.25
Mellanstadiet 17.30-18.30
Högstadiet 18.30-19.30
Ledare: Malin Ahlén 073-365 80 46

Konstlabb med Sasha kl 17-19.
Kom och var kreativ tillsammans med 
andra. Allt material finns på plats. 
Öppet för alla åldrar. Kostnadsrfitt. 
Ledare: Sasha Bergdahl-Larsson  
tel 076-552 30 94.

Filmlabb kl 17.00-19.00
Lär dig att filma, klippa film samt att 
redigera. Inga förkunskaper behövs 
och allt material finns på plats. 
Kostnadsfritt.

Musikproduktion kl 17.00-19.00
Inspelningsteknik. Lär dig  att spela in 
musik och skriva låtar. Inga förkunska-
per behövs. Kostnadsfritt.

Fritidsbanken är öppen kl 13.00-17.00.

Fritidsbanken är öppen kl 13.00-17.00.

Fritidsbanken är öppen kl 14.00-18.00.

Fritidsbanken är öppen kl 14.00-18.00
Fritidsbanken är öppen kl 12.00-14.00.

Kulturcaféet är öppet kl 12.00-16.00.

Kulturcaféet är öppet kl 12.00-16.00.

Kulturcaféet är öppet kl 12.00-16.00

Kulturcaféet är öppet kl 12.00-18.00.

Kulturcaféet är öppet kl 12.00-14.00.

Kulan har öppet för elever på högsta-
diet & gymnasiet kl 15.00-20.00 Konst-
nären Sasha finns plats för dig som vill 
prova på lite olika konstformer.

Kulan har öppet för elever på hög-
stadiet & gymnasiet kl 15.00-20.00.

Söndagsdans till orkester vissa 
söndagar kl 17-21. Kulturcaféet är  
öppet. Höstens datum är:

23 oktober till Jompaz
20 november till Mats Rogers

Torsdag Fredag Söndag

Biblioteket är öppet kl 10.00-16.00. Biblioteket är öppet kl 10.00-18.00.

Biblioteket är öppet kl 10.00-16.00.

Biblioteket är öppet kl 10.00-18.00 Biblioteket är öppet kl 10.00-14.00.

Seniorsurf  kl 9.30 till 11.00 med 
drop in, ingen föranmälan. Fika finns 
till självkostnadspris.

Fotohäng på biblioteket varje tisdag  
kl 16.30-17.30 för dig mellan 13 och 19 
år som gillar att fotografera. Tema ”Fota 
ditt Storfors” där vi planerar för en foto-
vernissage. Vi bjuder på fika.  
OBS! Pågår från 11 okt till 29 nov.
Start med kickoff och inspiration tors-
dag den 6 oktober kl 16.30-18.00
Kostnadsfritt.

Kontakt Kulturhuset har adress Centrumplan 1, Storfors. Har du frågor om våra verksamheter? Välkommen att höra av dig!
Biblioteket tel 0550-651 94. Kultur & fritidschef Olle Rodéhn  tel 0550-651 20.

Storfors biograf ligger i Kultur-
huset. Här visas film några gånger 
i månaden. 
Program finns på bioguiden.se.

Kulturhuset i Storfors

Hälsoveckan i Storfors

Söndag 8 oktober
Nu är det dags för barngympa! 
Barn födda 2017, 2018 och 2019 är välkomna på barn-
gympa på söndagar kl 16.00- 17.00 i skolans gymnastiksal.
Det finns 25 platser. 
Anmälan till ledare Sandra Mäenpää, tel 073-813 62 67.

Vecka 40 uppmärksammar Storfors kommun återigen Hälsoveckan genom att tipsa om några aktiviteter som 
kanske kan inspirera dig. Folkhälsa kan ju vara så mycket mer än fysisk aktivitet och bra matvanor, exempelvis 
att ha en meningsfull fritid, känna gemenskap eller glädje över att skapa saker och att delta på lika villkor.

Söndag 2 oktober
Brasfrukost i skidstugan vid elljusspåret mellan kl 10.00 och 
12.00. Välj själv hur långt du vill promenera på elljusspåret 
eller ta en promenad dit, och avsluta sedan med en frukost 
vid brasan.
Arrangeras av föreningen Storfors skidor. Pris: 20 kr.

Torsdag 6 oktober
Storforsmästerskapen i boule hålls kl 9.30 i Ravinen.
Alla kan vara med och anmälan görs på plats.  
Kontakt: Majli Gunnarsson 073-800 12 19.
Anhörigstödet deltar och informerar om sin verksamhet.

Torsdag 6 oktober
Stegmätartävling.
Registrera dina steg under en dag från 
kl 08.00 till kl 20.00. Visa ditt resultat 
genom att skämdumpa din mobilte-
lefon eller ta kort på din pulsklocka. 
Skicka till 070-19 19 769 eller maila till 
kristina.karlsson@storfors.se så kan du 
vinna fina priser.

Aktiviteter som 
pågår varje vecka! 
Välkommen!

Tisdag 4 oktober
Föreläsningen ”Våga fråga”. En föreläsning om suicidprevention 
på biblioteket i Kulturhuset kl 17.00. 
Gratis inträde. Föranmälan till biblioteket tel 0550-651 94.

Tisdag 4 oktober
Skaparcafé på Seniorernas Hus kl 17.00-20.00. 
Stickning, vävning och andra handarbeten.
Kontakt: Agneta Svanlund 070-393 12 58.

Tisdag 4 oktober
Gymträning för seniorer på Gymfabriken kl 9.30 - 11.00.
Kontakt: Susanne Norsström 070-467 32 32.


