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Kommunalråd Hans Jildesten 651 52
Kommunchef Johan Rosqvist 651 55
Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt):
0550-651 25.
Kundtjänst avfallsfrågor 0586-750 100
Servicecenter miljö- & byggfrågor 0586-610 00
Skolchef Annelie Izindre 652 03
Ekonomichef Annette Olsson 651 19
Personalchef Daniel Bekking 651 49
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älkommen till ett nytt 
nummer av I frêske lufta!
Nu börjar vi så smått ana 
att våren ska komma och 
då och då glimtar solen till 
även om den varit ovanligt 

osynlig under denna grå vinter. Med 
hopp om våren ökar också energinivån 
– åtminstone hos mig när jag nu är inne 
på mitt andra år som kommunchef. Det 
mesta känns lite gladare och lite lättare 
när dagarna blir länge och ljusare.

Det tar sin tid att lära känna en 
kommun och dess invånare, och jag 
kan naturligtvis inte skryta med att jag 
är i mål där ännu. Men många av er har 
jag träffat och andra ser jag fram emot 
att få träffa i olika sammanhang. Vi 
genomför just nu en rad företagsbesök 
och det är en energikick att få möta 
så många engagerade, nytänkande 
och hårt arbetande entreprenörer 
och företagsledare. Föreningslivet är 
också en källa till både inspiration och 
tacksamhet. Tack vare några riktiga 
eldsjälar har Storfors kommun nu 
ett nytt landmärke där föreningslivet 
kan samlas. Jordkullen Arena blir en 
samlingspunkt att vara stolt över. 

Vi befinner oss just nu i ett pressat läge 
med hög inflation, precis när vi nästan 
kunde avskriva pandemin som en årlig 
influensa. Höga elpriser har pressat 
många hushåll och som kommun 
påverkas vi naturligtvis också av de 
bistra tiderna. Många kommuner, och 
även vi, kämpar ju med de ekonomiska 
förutsättningarna just nu. Det kommer 
att krävas att vi kan anamma nya idéer, 
jobba på lite nya sätt och anpassa oss 
efter förutsättningarna.  
Som kommunchef är jag naturligtvis 
bekymrad, men ändå fast övertygad 
om att vi kommer att rida ut även den 
här stormen. Jag är så stolt över alla 
medarbetare som på olika ställen i 
organisationen kämpar för att få en 
ekonomi i balans. Jag ser hur många 
verkligen sliter och testar nya sätt att 
göra saker på. Varje enskild person är 
viktigt i det här arbetet!

Något som också gör mig varm i hjärtat 
i dessa tider är den samstämmighet 

som den nya 
politiska ledningen 
signalerar. Det 
känns som att 
samarbete och 
samsyn ligger högt 
upp på agendan 
och att det inte 
bara är ord utan 
också handling. Den 
stabiliteten behövs verkligen just nu, och 
ger hela organisationen extra kraft.

Under våren kommer frågan om 
en ny skola i Kyrksten att ligga på 
dagordningen. Nya kalkyler tas fram 
just nu och förvaltningsrätten har 
gett fullmäktige rätt i beslutet att 
bygga skolan. I Bjurtjärn pågår också 
detaljplanearbete för ett 20-tal nya 
villatomter och vi har även inventerat 
lediga kommunala tomter. Vi hittade 
faktiskt ett 20-tal nya tomter, förberedda 
med vatten och avlopp i Storfors, 
Lungsund och Kyrksten. Och även om vi 
inte erbjuder sjölägen så är det inte långt 
till både badplats och skola från många 
av dem. 

Vi har även kartlagt industritomter som 
är klara för försäljning och tack vare 
förra årets värdering kan vi nu sälja 
industrimarken för fem kronor per 
kvadratmeter. De stora områdena ligger 
i nästan direkt anslutning till riksväg 26 
och vi har nyligen sålt två tomter där.

Några andra positiva nyheter är 
vikarieprojektet säsonga i vården 
som fått en hel del uppmärksamhet, 
Kristinehamns gymnastiksällskap 
som öppnat filial i Storfors, bokbussen 
som nu även rullar i vår kommun och 
Stenhuggeriet som flyttar hit.

Till sist vill jag gratulera Stiftelsen 
Björkåsen till nya, centrala lokaler och 
alla storforsare till att kommunen nu är 
ännu tryggare enligt den ranking som 
Sveriges Kommuner och Regioner gör 
varje år. Storfors är enligt rapporten den 
tryggaste platsen i Östra Värmland, vilket 
jag faktiskt hade på känn redan innan.

Johan Rosqvist
Kommunchef 
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ALLTJÄNST
N  CKES

~Allt mellan himmel och jord~
076-32 77 117  alltjanstnicke@hotmail.com

Nickes Alltjänst 
Tel 076 - 32 77 117

Vi erbjuder allt inom rör, vvs och avlopp.

R Eriksson Rör AB 
Tel 073-091 67 45

Vi erbjuder allt inom grävning, 
markarbeten och avlopp. 

Linnea prisas som Årets Nyföretagare
Frisör Linnea Bengtsson gratulerades av näringslivsutvecklare Kicki Karlsson, Torbjörn Johansson ordförande i Nyföretagarcentrum 
och Börje Andersson, rådgivare för Nyföretagarcentrum. FOTO: Eva Wiklund

Årets Nyföretagare i Storfors he-
ter Linnea Bengtsson och har just 
öppnat egen frisörsalong.

- Det här var roligt, men jag blev 
väldigt överraskad och lite chock-
ad, säger hon.

Börje Andersson, rådgivare på nyföre-
tagarcentrum lämnar över blommor och 
en motivering tillsammans med ordfö-
rande Torbjörn Johansson. 

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson, 
som varit Linneas mentor i ett mentors-
projekt, finns också på plats för att gra-
tulera.

- Jag har verkligen fått se dig utveck-
las både som person och i din yrkesroll, 
säger Kicki.

För tre år sedan var Linnea klar med 

sin yrkesutbildning och startade då en-
skild firma. Hösten 2022 var det så dags 
att starta Salong Nyans i aktiebolags-
form. Hon tog då också steget att skaffa 
en egen lokal på Stationsgatan 58, som 
hon renoverade tillsammans med kolle-
gan Giedre Nygren. Ytterligare en verk-
samhet är nu också på gång in i lokalen.

- Vi har fått en fantastisk start. Vi har 
haft minst lika många bokningar i ja-
nuari som i december, och det är ju inte 
vanligt, säger Linnea, som är mycket 
tacksam för den hjälp hon har fått av Ny-
företagarcentrum.

- Utan Börjes hjälp hade jag aldrig vå-
gat starta. Han har verkligen lotsat mig 
rätt, säger Linnea, som alltid haft just  
frisöryrket för ögonen.

Redan som liten visste hon vad hon 
ville bli.

- Jag var inte många år gammal när jag 
började att öva på mina dockor och se-
dan på min bror, skrattar hon.

Hon har också fått mycket beröm för 
den trivsamma salongen av kunderna.

- De gamla kunderna har ju följt med 
från Hårcentrum på Djupadalsgatan, 
men vi har också fått en del nya kunder, 
säger hon.

Många har upptäckt Linneas passion 
för att jobba med färg.

- Det roligaste jag vet är just färg och 
att få vara kreativ. Dessutom tycker jag 
väldigt mycket om att träffa folk, säger 
hon.

EVA WIKLUND
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Ingemar jobbar i ett ständigt kretslopp
- Vi producerar till-
räckligt med havre och 
griskött för att klara 
hela Storfors i en riktig 
krissituation!

Det säger Ingemar Ols-
son, som driver Alkvet-
terns gård tillsammans 
med familjen.

Nu är han också aktu-
ell som oppositionsråd i 
Storfors kommun.

Vi går ett varv kring gris-
stallarna där över 10 000 kul-
tingar per år föds och klättrar 
sedan upp på den höga silon 
som innehåller 500 ton havre-
gryn. Hela gården ger ett väl-
skött intryck och från silons 
topp får man en fin överblick 
över åkrarna. 

På sammanlagt 700 hek-
tar runt gården och på andra 
arrenderade marker odlar 
familjen spannmål. Två tred-
jedelar används till grisfoder 
och en tredjedel säljs till mat-
industrin.

Ingemar förklarar hur hela 
företaget drivs i ett stän-
digt kretslopp. Gödsel från 
grisarna sprids på åkrarna. 
Havre, vete och maltkorn 
säljs till livsmedelsindustrin, 
men restprodukterna tas till-
baka som foder till grisarna. 
Det gäller till exempel det 
som blir kvar när havregryn 
förvandlas till havremjölk. 
Grisarna får också vassle från 
osttillverkning och spillmjölk 
från mejerier.

- Självklart behöver vi köpa 
in en hel del, men vi har en 
hel kedja här på gården. Om 
vi enbart ägnade oss åt växt-
odling skulle vi behöva köpa 
in betydligt mer växtnäring, 
säger han.

Genom att en stor del av 
skörden går till grismat kan 
man också välja ut det spann-
mål som har högst kvalitet till 
försäljning.

- Vi jobbar och lever med 
naturen och måste rätta oss 
efter väder och vind. En regn-
skur precis innan skörd kan 

sänka kvaliteten avsevärt, 
säger Ingemar, som också be-
rättar att man bytt ut oljan mot  
miljövänlig fliseldning för att 
värma hela anläggningen.

Åtta personer jobbar i verk-
samheten och på sommaren 
utökas personalstyrkan med 
ett par extra medarbetare. 

Ingemar är född på en gård 
i Blekinge och studerade se-
nare till lantmästare. Han har 
bland annat jobbat åt Weibull 
som då ägdes av Procordia.

Tillsammans med hustrun 
Elisabeth letade han sedan 
gård i hela södra Sverige inn-
an valet föll på Alkvettern.

- Gården har ju en väldigt 
speciell historia med rötter 
ända från 1200-talet. Det är 
en glädje att få förvalta en 
gård som är ett kulturminnes-
märke och som har brukats i 
generationer, säger Ingemar. 

Han är glad över att lant-
bruksintresset även finns hos 
de båda sönerna som delvis 
tagit över verksamheten.

De kommande fyra åren 
ska han ägna tid åt politiken 
i Storfors som oppositionsråd 
vid sidan av sina förtroende-
uppdrag i branschen, där han 
bland annat varit med och 

tagit fram kvalitetsstämpeln 
”svenskt kött”. Uppgiften 
som politiker ser han fram 
emot, och den kommunala er-
farenheten finns efter många 
år som revisor.

- Jag hoppas att det kan bli 

en vitamininjektion med del-
vis ny leding. Om vi utbyter 
kunskap och erfarenheter och 
jobbar tillsammans så kan vi 
komma mycket längre än ti-
digare, säger han.

 EVA WIKLUND

Ingemar Olsson
Aktuell: Som oppositionsråd (m)
Ålder: 61 år
Mår som bäst: I goda vänners sällskap över en god middag.
Blir extra glad av: När det växer bra. Det känns i hjärtat!
Blir arg av: Jag blir sällan arg, men folk som ljuger andra rätt 
upp i ansiktet gör mig besviken.
Fritid: Har flera styrelseuppdrag, bland annat för Lantmännen 
och LRF.
Viktigt för Storfors: Näringslivet och kommunal omsorg med 
vård och skola. Allt hänger ihop. Utan ett välmående näringsliv 
fungerar inte resten.

Ingemar Olsson driver Alkvetterns Gård tillsammans med hustrun Elisabeth Olsson och parets två 
söner.  FOTO: Eva Wiklund

Stora odlingsfält omger grisstallarna.
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Eva-Lotta vill göra skillnad i Storfors

Eva-Lotta Härdig Eriksson
Aktuell: Som kommunalråd (s)
Ålder: 56 år
Mår som bäst: När jag får umgås med vänner samt med sambo 
och våra barn och barnbarn.
Blir extra glad av: När människor vill varandra gott och visar det.
Blir arg av: Orättvisor. När nån kommer i kläm.
Fritid: Gillar skogen och vattnet. Reser gärna och trivs med att 
pyssla och hålla på med inredning. Trädgårdsarbete.
Viktigt för Storfors: En bra skola är jätteviktig för att barn ska 
kunna genomföra sin utbildning och senare komma ut i jobb. 
Välfärden måste vi också värna och utveckla.

I sex år bodde Eva-Lotta 
Härdig Eriksson i Falken-
berg, men längtan hem 
blev till slut för stor.

Som nyutbildad under-
sköterska flyttade hon 
tillbaka med familjen.

- Här finns en gemen-
skap och en känsla för 
bygden som vi inte hit-
tade i Falkenberg, säger 
Eva-Lotta, som de när-
maste åren har uppdra-
get som kommunalråd.

Att bli vald till kommun-
styrelsens ordförande var inte 
något som Eva-Lotta väntade 
sig. Däremot var hon inställd 
på en period som oppositions-
råd.

- Först blev jag väldigt 
överraskad och ställd, men 
när den första förvåningen 
lagt sig var det bara massor 
av glädje och en naturlig ner-
vositet kvar, skrattar hon.

1996, det året som flyttlas-
set gick tillbaka till hemorten, 
jobbade hon som vikarie i 
vården och fick så småning-
om fast tjänst.

- Jag trivdes verkligen i 
vården och med att få göra 
skillnad för andra människor, 
säger Eva-Lotta, som även  
har varit skyddsombud och 
förtroendevald i Kommunal. 

Hon halkade också in på 
den politiska banan och blev 
2010 tillfrågad om att sitta 
som ersättare i kommunfull-
mäktige. Några år senare blev 
hon ordförande i Storfors Ar-
betarekommun, socialdemo-
kraternas lokalavdelning, och 
hon hade även uppdrag inom 
Finsam i Östra Värmland. 

Hon fick också större plats i  
kommunpolitiken.

- Efter valet 2018 hade vi 
två avhopp och då blev jag 
vald till vice ordförande i 
kommunstyrelsen och ord-
förande för individutskottet, 
berättar Eva-Lotta.

- Det var väldigt spännande 
och lärorika år. Jag fick vara 
med om utveckling och för-

ändring när vi vände trenden 
med höga kostnader och stor 
personalomsättning inom in-
divid- och familjeomsorgen, 
säger hon.

De sista fyra åren har hon 
också varit engagerad som 
regionpolitiker, både i Hälso- 
och sjukvårdsnämnden och i 
Regionfullmäktige.

- Där har jag sett det som 
min uppgift att se till att Östra 
Värmland inte blir bortglömt 
i viktiga diskussioner, säger 
hon och pekar bland annat 
på utvecklingen med mobila 
team i östra länsdelen.

En stor del av fritiden går 
åt till de politiska uppdragen, 
men på ledig tid är hon gärna 
ute i svampskogen eller på 
sjön.

- Sommartid är vi ofta ute 
på Bergslagskanalen. Vi har 
ju ett fantastiskt sjösystem 
här i Storfors, så det är lätt att 
njuta. Slussarna är såklart ett 
trevligt utflyktsmål med gott 
fika, säger hon.

Hon trivs i hembygden och 
är stolt över alla de möjlighe-
ter som finns här.

- Det är lätt att få kontakt 
med människor och det är lätt 
att nå oss politiker. I Storfors 

hejar vi på varandra även om 
vi inte är bekanta. Bara det 
ger en god känsla, säger hon.

Hon är väl medveten om att 
det är tuffa år som väntar för 
en liten kommun, men hon 
räds inte utmaningarna.

- Vi måste tänka nytt till-
sammans över partigrän-
serna. Jag känner mig också 
väldigt trygg med engagerade 
tjänstemän som brinner för 
Storfors bästa, säger hon.  

 EVA WIKLUND

Eva-Lotta Härdig Eriksson trivs i skog och mark liksom i en båt på vattnet. FOTO: Eva Wiklund

Eva-Lotta spenderar en hel del tid i kommunhuset.
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Storfors tryggast i Östra Värmland
När det gäller att vara en trygg 
och säker kommun placerar sig 
Storfors på plats 87 av Sveriges 
290 kommuner vilket är 36 pla-
ceringar bättre än året innan och 
tryggast i Östra Värmland

Det visar 2022 års Öppna 
jämförelser från SKR, Sveriges 
kommuner och regioner, och MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap.

Det är femtonde gången som de båda 
aktörerna rankar Sveriges kommuner i 
rapporten ”Öppna Jämförelser: Trygg-
het och säkerhet” genom att jämföra in-
dikatorer som personskador, utvecklade 
bränder, anmälda våldsbrott och anmäl-
da stölder.

I en jämförelse mellan perioderna 
2009-2011 respektive 2019-2021 visar 
det sig att Storfors kommun blivit tryg-
gare och säkrare inom tre av de fyra om-
rådena (se tabell).

- Min upplevelse efter ett och ett halvt 
år som kommunchef är att Storfors är en 
trygg och trivsam kommun. Det känns 
bra att få det bekräftat i den här typen 
av omfattande undersökning, säger kom-
munchef Johan Rosqvist.

Storfors ligger bra till gällande an-
mälda våldsbrott, stöld och tillgrepp och 
skadegörelse där man visar de lägsta 
siffrorna i östra Värmland. 

Det som drar ner Storfors en aning i 
rankingen är oavsiktliga olycksfall och 
bränder i byggnader.

Säkerhetssamordnare Michael Björk-
lund berättar att kommunen startat ett 
intensivt brottsförebyggande arbete där 
skola, socialtjänst, polis och personal 

från fritidssektorn samverkar. Arbetet är 
inriktat på unga i åldern 12-20 som ris-
kerar att hamna snett.

- Genom tätt samarbete vill vi fånga 
upp ungdomar som det finns oro kring. 

Målet är ökad skolnärvaro och alternati-
va fritidsintressen, säger Michael Björk-
lund.

I kommunen startar också ett samver-
kansforum för att jobba ännu mer brotts-
förebyggande. EST, effektiv samverkan 
för trygghet, kommer att innebära regel-
bundna träffar mellan bland andra polis, 
räddningstjänst, skola, tekniska enheten, 
näringslivsutvecklare och IFO.

Att Storfors är en liten kommun har 
både fördelar och nackdelar menar Mi-
chael Björklund.

- Nackdelen är att ett fåtal brott påver-
kar statistiken stort. Å andra sidan har 
man mycket lättare att få en översikt i 
en mindre kommun där man känner var-
andra. Folk håller koll i sina grannskap, 
säger han.

EVA WIKLUND

Storfors  10,6  (-27%) 1,09  (oförändrat)       6,7    (-29%) 15,7   (-56%)    87 +36  5,8   (-43%)
Karlskoga  11,6  (-20%) 0,56  (ökat)    10,6    (-2%) 36,1   (-20%)  257 -16  16,3 (+5%)
Degerfors  13,8  (-2%) 0,69  (minskat)     8,3    (-22%) 34,1   (-17%)  262 -7  8,9   (-35%)
Kristinehamn 13,9  (+13%) 0,62  (ökat)     8,5   (-32%) 36,7   (-40 %)   267  -1  9,8  (-35%)
Hällefors  13,6  (+14%) 0,53  (minskat)     9,2   (+40%) 31,8   (+3%)  272 -20  10,8 (+31%)
Filipstad  14,2  (+7%) 0,79  (minskat)    12,8  (+4%) 33,5   (-17 % )   290 -4  11,5 (-17%)
Medianvärde 10,2  0,52      8,2  26,8      9,1

Ur öppna jämförelser 2022, ”Trygg och säker”, MSB och SKR. Siffrorna gäller för perioden 2019-2021. Inom parantes anges skillnaden mellan perioden 
2009-2011 respektive 2019-2021. Medianvärdet gäller Sveriges 290 kommuner.

Sjukhusvårdade, 
inskrivna på 
sjukhus minst ett 
dygn  till följd av 
oavsiktliga skador 
(olyckor) per 1000 
invånare.

Utvecklade 
bränder i 
byggnad per 
1000 invånare

Anmälda 
våldsbrott 
per 1000 
invånare

Anmälda 
stöld- och 
tillgreppsbrott 
per 1000 
invånare

Sammanvägt 
värde. 
Ranking bland 
Sveriges 290 
kommuner
2022

Kommuner 
i östra 
Värmland

Placerings-
förändring 
jämfört med 
förra årets 
undersökning

Skadegörelse.
Anmälda brott 
per 1000 
invånare.
Räknas ej in 
i rankingen.

Nyligen startade gruppen Effektiv samverkan för Trygghet, EST, där representanter för 
kommun, näringsliv och polis deltar regelbundet. FOTO: Eva Wiklund

Glada miner när trygghetsrankingen 
presenterades. Kommunchef Johan Ros-
qvist och säkerhetssamordnare Michael 
Björklund.
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Bokbussen har varit efterlängtad
En torsdag i början av januari 
stannade bokbussen för första 
gången i Storfors.

- Vi kommer att göra detta på 
prov under två till tre år och vi 
har redan fått massor av positiv 
feedback, säger bibliotekschef 
Michael Nordeman.

Biblioteket har sökt och fått statliga 
medel från Kulturrådet på 650 000 kro-
nor, varav 250 000 kronor används till 
testet med bokbussen.

- Vi hade funderingar på att köpa in en 
egen stor minibuss, men vi landade i att 
samarbete med Kristinehamns kommun 
var mycket bättre ur många aspekter, sä-
ger Michael.

Kristinehamns kommun kör nu bok-
buss både i Kristinehamns ytterområden, 
i Filipstad och Storfors. I Storfors stan-
nar bussen var femte vecka på hållplat-
serna. Man lånar med sitt vanliga låne-
kort och böckerna kan lämnas tillbaka 
både på bussen och på biblioteket. Man 
kan även beställa böcker via webbplat-
sen bibliotekvärmland.se, som sedan le-
vereras med bussen.

Bokbusschaufför Stefan Andersson 
trivs med jobbet som är socialt..

- Jag gillar att träffa människor och 
det känns att jag gör nytta. Besökarna är 
alltid så glada över att vi kommer ut på 
landsbygden, säger Stefan, som berättar 
att bussen mest får besök av pensionärer 
och skolbarn eftersom turerna ligger på 
dagtid.

- Deckare och bokserier är populära, 
säger han.

Under premiärdagen stannade bokbus-
sen vid Bjurtjärns skola, i Kyrksten och 
i Kväggeshyttan där allmänheten visade 
stort intresse.

Vid Bjurtjärns skola passade barnen på 
att söka igenom hyllorna för att hitta in-
tressanta godbitar.

Tim Björk letar faktaböcker om teknik 
och maskiner, medan Kelvin Starborg är 
på jakt efter spännande böcker. 

- Det är kul att läsa. Man tar det lugnt 
och tänker på nåt annat ett tag, säger han.

Sofia Olsson hittar snabbt ett par häst-
böcker som lockar.

- Det gillar jag bäst och här finns ju 
många fler böcker att välja på än i sko-
lan, säger hon.

Läraren Malin Nilsson tittar också in 
tillsammans med några elever.

- Att läsa är att rusta sig för vuxenlivet 

genom att skaffa sig läsförståelse och ett 
brett ordförråd. Det är väldigt roligt att 
bussen kommer hit så att barnen får ett 
större utbud av böcker, säger Malin, som 
själv gärna läser deckare och feelgood-
böcker.

- Att fly från verkligheten en stund och 
gå in i någon annans hjärna gör att man 
kommer ut ur sin egen bubbla. Det är en 
bra känsla, skrattar hon.

Bibliotekschef Michael Nordeman vill 
ge en eloge till Kristinehamns bibliotek 
för mycket gott samarbete.

- De har verkligen ställt upp på oss och 
är en riktigt bra samarbetspartner, säger 
Michael, som gärna tar emot tips på fler 
hållplatser som kan vara aktuella.

EVA WIKLUND

Tidtabell & kontakt
Torsdagar: 
23/3, 4/5 och 1/6. Bjurtjärns skola kl 
9-11, Kyrkstensvägen/Alkvettervägen 
kl 11.30-12.00, Förskolan Änglagård 
13.15-14.00, Kväggeshyttan 14.30-
15.00.
Måndagar: 
6/3, 5/4 (onsdag), 22/5 och 26/6. 
Lungsund Bergbacksvägen kl 17.30-
18.00.
Kontakt: 
Bokbusschaufför 0550-880 79, 
bibliotekarie 0550-880 74, Storfors 
bibliotek 0550-651 94
Webbplats: www.bibliotekvärmland.se

Bibliotekschef Michael Nordeman följde 
med bokbussschaufför Stefan Andersson 
under premiärturen.

Tim Björk och Kelvin Starborg letar 
böcker med spänning och teknik.

En soffa längst bak höjer mysfaktorn.Sofia Olsson letar efter hästböcker.  FOTO: Eva Wiklund
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Jordkullen Arena har slagit upp portarna
I slutet av januari kunde 
man för första gången 
spela padel i Storfors.

Då öppnade nybyggda 
jordkullen Arena.

- Vi välkomnar alla 
intresserade spelare till 
våra fina banor, säger 
Idrottsalliansens ordfö-
rande Sven-Erik Rhen.

Anläggningen drivs av Stor-
fors Idrottsallians som består 
av sju idrottsklubbar; Storfors 
FF, Storfors Bordtennisklubb, 
Lundsbergs Golfklubb, Stor-
fors Skytteförening, Storfors 
Pistolskytteklubb och Storfors 
judoklubb. Lokaler för judo 
och fotboll finns i Sporthallen 
intill nybygget, och de båda 
anläggningarna är sammanlän-
kade med en korridor. Café och 
vandrarhem med 42 bäddar 
finns också i Sporthallen.

Skyttelokalen är stor, luftig 
och den tredje anläggningen 
i Europas som använder den 
moderna digitala mjukvaran. 
Här kan 14 personer träna eller 
tävla samtidigt och tack vare 
den nya lokalen har Storfors 
pistolskytteklubb startat en ny 
aktivitet med luftpistol.

- Det är perfekt för oss att 
kunna träna inomhus under 
vintern och vi har nu ett nära 
samarbete med lyftgevärsskyt-
tarna, säger Eric Harju.

Sju nyinköpta luftpistoler 
finns att låna och Eric tror att 
satsningen kommer att locka 
fler ungdomar till klubben.

Jan Kuljunlahti är tränare för 
Storfors skytteklubb som delar 
lokal med pistolskyttarna.

- Det här kommer att bli ett 
lyft för hela vår verksamhet. 
Nu kan vi även arrangera täv-
lingar på hemmaplan, säger 
han och visar rummet för be-
sökare som har glasrutor mot 

lokalen och stora tv-skärmar 
för närbild på varje tävlings- 
eller träningsskott, som man 
även kan följa på distans via 
webben.

Storfors Bordtennisklubb 
byter lokal efter 27 år i källaren 
under kommunhuset. Klubben 
har ett 50-tal medlemmar va-
rav 15 spelar och tävlar aktivt. 
Klubben har ett herrlag i div 
4 och flera duktiga ungdomar 
som tävlar individuellt. 

- Den allra största skillnaden 
blir nog att vi byter betonggol-
vet mot ett riktigt golv som är 
anpassat för pingis, säger trä-
nare Tomas Bergquist. Han ser 

också fram emot samverkan 
klubbarna emellan.

- Det blir ju enklare att göra 
större arrangemang tillsam-
mans när allt är samlat, och 
lättare för folk att komma och 
titta på när vi tränar, säger han.

Så småningom kommer även 
en golfsimulator att finnas för 
bokning, men den är inte in-
stallerad ännu. Simulatorn har 
en egen lokal strax intill golf-
klubbens hall, där man kan 
träna utslag och puttning. Golf-
klubbens ordförande Joakim 
Kristoffersson ser fram emot 
att öppna verksamheten.

- Vi har ju aldrig haft möj-
ligheten till vinterträning tidi-
gare. Det här kommer att blir 
en jättefin samlingspunkt för 
oss, säger han, och betonar att 
ytmaterialet på den 100 kva-
dratmeter stora greenen är av 
högsta kvalitet.

- Det ger en verkligt realis-
tisk spelkänsla. Som en riktigt 
snabb sommargreen, säger han.

EVA WIKLUND
BOKA TIDER
För att spela padel eller boka 
golfsimulatorn  i den nya hallen 
bokar och betalar man via: 
matchi.se. 

Pingislokaler har den senaste typen av golv.  FOTO: Kicki Karlsson

Nu hoppas Idrottsalliansen på stort intresse för padelspel. Det finns två dubbelbanor och en enkelbana.  FOTO: Eva Wiklund
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En skolklass testar padelbanorna under ledning av idrotts-
lärare Joakim  Kristoffersson.

Bengt Enghag, kassör för föreningen Idrottsalliansen, är 
stolt över 2700 kvadratmeter sporthall. Här finns lokaler 
för golf, skytte, padelspel, boule, bordtennis samt ytor för 
sportlek.

Joakim Kristoffersson ser fram emot golfklubbens vinter-
träning på 100 kvadratmeter konstgreen.

I skyttelokalen delar två klubbar på 14 skytteplatser med 
den allra senaste digitala tekniken.

Fredag 24 feb 
l Disco med sporttema i Kulturhuset Storfors. Inträde 10 kronor.
Kl 17.00- 18.00 Minibus.Kl 18.00- 19.30 Lågstadiet Kl 19.30-21.00 
Mellanstadiet. Kiosk finns. Arr: Junis/Unf och Aktivitetstimmen UF.
l Bio ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania” kl 18.00, biljetter 100 kr

Måndag 27 feb 
l Pimpelfiske och tävling vid Nykroppa båthamn från klockan 10.00 
för barn och unga. Nykroppa-Storfors fiskevårdsförening arrangerar 
och bjuder på grillad korv och priser till alla. Gemensam transport från 
Helianthus blomsterhandel klockan 09.30. Info: Lars Tyvi 070-616 18 97.
l Aktivitetstimmen UF går till skolskogen och grillar korv kl 12-13.30. 
De lär även ut lite om friluftsliv. Ålder: Åk 1-3. Kostnad: 20 kr per barn. 
Samling vid Vargbroskolans matsal. Anmälan till ”Aktivitetstimmen UF” via 
deras facebooksida.
l Öppen verksamhet i Vårt Hus i Kyrksten
Kom och pyssla kl 14.00 - 16.00. Fritidsgårdsverksamhet kl 16.00 -20.00.
Kom och spela air hockey, pingis och sällskapsspel eller bara häng med 
kompisar. För förskoleklass och uppåt. Arr: Junis /Unf
l Disco på PaX, Storfors kyrka, för lågstadiet kl 15.15- 16.30.
Arr: Storfors församling
l Bio ”Mumier på äventyr” kl 17.00 i Storfors biograf. Biljetter 100 kr.
l Storfors bordtennisklubb har öppen träning kl 17.00 i Jordkullen Arena.
l Filmlabb kl 17.00-19.00. Biblioteksvåningen i Kulturhuset.  
Lär dig filma, klippa samt redigera.

Tisdag 28 feb
l KULAN i Kulturhusets källarvåning har öppet kl 15.00-20.00.
l Lovhäng på PaX, Storfors kyrka kl 13.30-15.00 för mellanstadiet.
Arr. Storfors församling.
l Workshop för barn 6-12 år i Lilla Galejan, Kulturhuset kl 9-12.  
I samverkan mellan ABF och Fritidsbanken. ABF pysslar med pärlplattor 
och Fritidsbanken erbjuder olika stationer. Festis och Wasamacka.

Onsdag 1 mars 
l Utedag i Vårat hus i Kyrksten kl 13.00 -16.00. Korvgrillning och varm 
choklad. Vid dåligt väder ställs aktiviteten in. Anmälan senast 28/2 sms 
till 070- 461 16 28. Arr: Junis/Unf 
l Testa olika sporter med Aktivitetstimmen UF kl 13-16 i Vargbroskolans 
gymnastiksal. För årskurs 1-3. Anmälan till ”Aktivitetstimmen UF” via deras 
facebooksida. Kostnad: 20 kr per barn.
l KULAN i Kulturhusets källarvåning har öppet kl 15.00-20.00.
l Bio ”Andra akten” kl 18.00 i Storfors biograf. 100 kr.

Torsdag 2 mars 
l Öppen verksamhet i Vårt Hus i Kyrksten
Kom och pyssla kl 14.00 - 16.00. Fritidsgårdsverksamhet  kl 16.00 -20.00.
Kom och spela airhockey, pingis, sällskapsspel eller bara häng med 
kompisar. För förskoleklass och uppåt. Arr: Junis /Unf.
l LAN i Kulturhuset, Lilla Galejan med start kl 16.00. För barn födda 
2010 och uppåt. Medtag egen mat och dryck. Ingen energidryck är tillåten.
Max 25 platser. Först till kvarn. Anmälan till kristina.karlsson@storfors.se. 
Ange barnets namn, ålder och målsmans telefon.
l Storfors bordtennisklubb har öppen träning kl 17.00 i Jordkullen Arena.
l Lovhäng i PaX, Storfors kyrka, kl 17.30-19.30 för högstadiet.
Arr: Storfors församling

Fredag 3 mars 
l LAN pågår och avslutas kl 16.00.
l Brädspelskväll med tacobuffé i Vårt hus i Kyrksten kl 18.00-22.00. 
Från åk 7 och uppåt. Anmälan via sms till 070- 461 16 28 senast 1/3.  
Arr: Unf.

Öppettider i biblioteket
måndag 10-16, tisdag 10-18, 
onsdag 10-16, torsdag 10-18, 
fredag 10-14
Kontakt: 0550-651 94

Öppettider på Fritidsbanken

Måndag & onsdag kl 13.00-17.00,

tisdag & torsdag kl 14.00-18.00,

fredag kl 12.00- 14.00

Sportlovsprogram
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Stenhuggeri bygger nytt i Storfors
Camilla Westman har en lång 
rad stenhuggare i släkten, men 
själv tänkte hon sig en helt annan 
bana.
- Jag pluggade juridik och eko-
nomi på universitetet, tänkte göra 
karriär inom det först och sedan 
ta över företaget, säger hon.

Men livet ville annat. Nu flyttar 
hon företaget från Fjugesta och 
ska bygga ny verkstad i Storfors.

29 år gammal har hon tagit över före-
taget efter pappa Morgan Westman, och 
eftersom hon och maken flyttat till Stor-
fors så kommer även företaget att flytta, 
liksom hennes föräldrar så småningom.

- Vi kom till en punkt när vi endera 
behövde anställa någon annan i företaget 
eller att jag gick in helhjärtat i företaget. 
Plötsligt kändes det som ett lätt beslut, 
säger Camilla, som stortrivs med sitt yr-
kesval. Att få jobba med händerna, göra 
betydelsefulla produkter och att få an-
vända hela den inneboende kreativiteten 
i varje projekt är tillfredsställande.

I stenhuggeriet tillverkar hon till stor 
del gravstenar, men även bänkskivor, 
bord och inredningsdetaljer som exem-
pelvis grytunderlägg. Företaget säljer 
också industristenar som används för 
produktion i olika fabriker.

I stenhuggaryrket hanterar man stora 
och tunga stenar samtidigt som det gäl-
ler att jobba med millimeterprecision när 
bokstäver och mönster ska formas.

Det ligger mycket planering, omsorg 
och tanke bakom en gravsten.

- Jag brukar tänka på vem som är bak-
om stenen och jag vill att varje sten ska 
kännas speciell, säger hon.

Det finns trender även inom detta med 
gravstenar och några år har det varit po-
pulärt med lite mindre stenar och med 
natursten. Företaget använder i regel 
granit eller gnejs från Bohuslän.

Något som är mycket populär till 
bänkskivor är kompositsten av kvarts.

- Många vill ha kompositskivor efter-
som du kan få ett perfekt mönster och 
jämn färg, det kan du ju aldrig få med 
natursten, säger Morgan, som tillsam-
mans med Camilla visar verkstaden i 
Fjugesta för näringslivsutvecklare Kicki 
Karlsson, kommunchef Johan Rosqvist 
och tekniske chefen Jukka Mäenpää.

- Jag är verkligen imponerad av henens 
driv och skicklighet. Det var väldigt ro-
ligt att få se hantverket på plats. Vi ser 
verkligen fram emot denna etablering i 
Storfors, säger Kicki Karlsson.

De får se alla delar i produktionen som 
ska flyttas till Storfors så snart Camilla 
byggt den nya verkstaden på norra in-

dustriområdet. Byggnaden kommer att 
mäta 12 x 24 meter och förhoppningsvis 
står klar under sommaren.

 Köpekontraktet för marken hinner 
parterna också skriva under. 

Kommunchef Johan Rosqvist riktar ett 
varmt välkommen till företaget.

- Vi är glada över alla etableringar i 
Storfors och det här känns som ett före-
tag som kommer att tillföra både energi 
och kunskap till bygden, säger han.

På sikt tror Camilla också att hon be-
höver utöka och hon är öppen för att ta 
emot någon lärling.

- Gärna en stark person med maskin-
kunnande, säger hon. EVA WIKLUND

Camilla restaurerar sin morfars sten - den allra första som hon själv tillverkade.  
 FOTO: Eva Wiklund

Mönstren skärs oftast ut för hand. Besökarna visas runt.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson låter 
sig imponeras.

Lyft med vaccumkraft krävs. Johan Rosqvist och Morgan Westman skri-
ver under köpekontrakter för marken.
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Säsonga i vården - nytt grepp

Dags att söka 
feriearbete
Du som är bosatt och 
skriven i Storfors kommun 
kan söka feriearbete inom 
kommunal verksamhet.
Ansökningarna prioriteras 
enligt nedan:
- I första hand de som gått 
ur 9:an
- I andra hand de som 
gått ur första året på 
gymnasieskolan
- I tredje hand de som 
gått ur andra året på 
gymnasieskolan
Anställningen är 6 timmar 
per dag under en period av 
tre veckor. Första perioden 
börjar den 12 juni.
Du ansöker digitalt via 
kommunens hemsida, 
Storfors.se och senaste dag 
för ansökan är den 31 mars 
2023. Har du frågor eller 
behöver hjälp med ansökan 
är du välkommen att höra av 
dig till någon av oss.
Malin Larsson
Telefon: 0550-652 88
Malin.larsson@storfors.se
Frågor gällande föreningsliv 
och feriearbete:
Olle Rodehn
Telefon: 0550-621 20
olov.rodehn@storfors.se
 

Marknad för  
motorsport 11/3
Storfors motorklubb 
bjuder in till bildels- och 
motorsportsmarknad i 
Kulturhuset (fd Folkets Hus) 
den 11 mars klockan 10.00. 
Säljare kan kontakta 076-
073 33 72 (kl 18-21).

Auktion i Bjurtjärn 
lördag 22 april
Var med och gör en insats 
för människorna i Ukraina. 
Ta chansen att titta igenom 
skåp och lådor och skänk 
det du inte behöver. 
Lördag 22 april kl 14 blir 
det auktion på sakerna i 
Bjurtjärns församlingshem. 
Intäkterna går oavkortat 
till hjälpverksamhet i 
Ukraina. Mer info om 
det praktiska kommer i 
nästa nummer. Arrangör 
är Bjurtjärnsträffen där 
Bjurtjärns hembygdsförening 
och Storfors församling 
samarbetar.   

I Storfors kan man säsonga i vården 
sommaren 2023. 

Det finns en paketlösning med 
boende, aktiviteter och åtta veckors 
jobb i vård och omsorg.

- Vi blev inspirerade av trenden att 
säsonga i fjällen eller i nöjesparker. 
Så föddes idén att erbjuda samma sak 
med naturen i fokus här i Storfors, 
säger kommunchef Johan Rosqvist.

I första hand söks vikarier till särskilt bo-
ende, hemtjänst och som personlig assistent, 
men det finns också behov av legitimerad per-
sonal som sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Boendefrågan löser föreningen Idrottsalli-
ansen som har ett helt vandrarhem som står 
tomt sommartid. Strax intill står nybyggda 
Jordkullen Arena med padelbanor, hall för 
golfträning, pingislokaler och skyttelokaler.

- Det här projektet känns nytt och spän-
nande, så det vill vi gärna stötta genom att er-
bjuda vikarierna att hyra in sig hos oss för en 
tusenlapp i månaden. Samtidigt kan vi kanske 
få fler deltagare till vår hall, säger Sven-Erik 
Rhen från Idrottsalliansen.

Kommunen erbjuder också aktiviteter för 
att skapa sammanhållning i gruppen. Under 
introduktionsdagarna blir det vandring, padd-
ling, grillkvällar och kanske Qigong eller 
kurs i axelmassage. 

Aktiviteterna kommer sedan tillbaka med 
jämna mellanrum för all vårdpersonal under 
sommaren.

- I Storfors är det nära till allt och framför 
allt till vatten i våra sjöar. Några hundra meter 
från vandrarhemmet ligger badplats och ka-
notcentral. Dessutom ligger ju båda våra sär-
skilda boenden precis intill vandrarhemmet, 

säger Anna Thyberg, enhetschef för särskilt 
boende.

Jessika Andersson, tf enhetschef för funk-
tionsstöd, tror att även den som bor relativt 
nära kan ha nytta av att sova över i Storfors.

- Eftersom boendepriset blir så lågt blir det 
billigare än att pendla. Och med arbetstiderna 
i vården kan det vara svårt att pendla kom-
munalt, säger hon. Hon påpekar också att den 
som bor mer än fem mil bort kan göra skatte-
avdrag för dubbelt boende och hemresor.

Kommunen har deltagit på ett par jobbmäs-
sor och intresset har varit stort.

- Dagen efter mässan i Karlstad hade över 
20 ansökningar trillat in, säger Jessika. 

EVA WIKLUND

Eva Turunen, enhetschef hemtjänsten, kommunchef Johan Rosqvist, Jessika Andersson, tf enhets-
chef funktionsstöd, Jörgen Dahl Larsson enhetschef hälso och sjukvård samt Anna Tyberg, enhets-
chef för särskilt boende ser fram emot resultatet av den nya satsningen. FOTO: Eva Wiklund

Scanna QR-
koden och besök 
kampanjsidan för 
projektet. 
Där finns alla upp-
gifter och länkar 
till ansökan.
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Stiftelsen Björkåsen har cirka 400 lägenheter fördelade på åtta olika kvarter  
i Storfors tätort. För att skapa trygghet och trivsel i våra områden ställer vi krav 
på skötsamhet och ordnad ekonomi hos våra hyresgäster. Du kan läsa mer om 
detta på vår hemsida; www.stiftelsenbjorkasen.se.
Tel: 0550-652 90 med telefontid måndag till torsdag kl 8.00-12.00. 
E-post: stiftelsen.bjorkasen@storfors.se.

Lediga lägenheter i Storfors just nu
Handikappanpassat
Handikappanpassad lägenhet med två rum och kök och 
stor uteplats i markplan finns på Smedbygatan. Den fina 
hörnlägenheten ligger med utsikt över Hälsans Hus och 
ett litet grönområde. Här har man nära till vårdcentral 
och apotek. Det är inte heller långt till närmaste 
livsmedelsbutik.
Adress: Smedbygatan 6 c
Storlek: 64 kvm, två rum och kök
Hyra: 5330 kr/månad + hushållsel
Tillträde: Omgående

I samma uppgång finns ytterligare en lägenhet med tre 
rum och kök ledig på våning två. Lägenheten har rejäl 
balkong och utsikt mot grönområdet.

Utsikt över Ravinen 
Tre rum och kök på Stationsgatan 60B på övre plan 
med rejäl balkong och utsikt över Ravinens vidsträckta 
grönområde. Härifrån är det nära till Hälsans Hus med 
vårdcentral och apotek liksom även till centrums båda 
livsmedelsbutiker
Adress: Stationsgatan 60B
Storlek: 74,5 kvm, tre rum och kök
Hyra: 5951 kr/månad + hushållsel
Tillträde: 1 oktober

I samma hus finns ytterligare två lägenheter lediga.

Två uteplatser i markplan
Två rum och kök på Djupadalsgatan med två uteplatser i 
markplan.
Tack vare att denna tvårummare från början var två ettor 
får hyresgästen två uteplatser och två större ljusinsläpp.
Lite annorlunda planlösning med tanke på 
sammanlagningen - så välkommen in och kika.

Adress: Djupadalsgatan 3C
Storlek: 60 kvm, två rum och kök
Hyra: 5083 kr/månad + hushållsel
Tillträde: November

Stiftelsen Björkåsen har cirka 400 lägenheter fördelade på åtta olika kvarter  
i Storfors tätort. För att skapa trygghet och trivsel i våra områden ställer vi krav 
på skötsamhet och ordnad ekonomi hos våra hyresgäster. Du kan läsa mer om 
detta på vår hemsida; www.stiftelsenbjorkasen.se.
Tel: 0550-652 90 med telefontid måndag till torsdag kl 8.00-12.00. 
E-post: stiftelsen.bjorkasen@storfors.se.

Lediga lägenheter i Storfors just nu
Handikappanpassat
Handikappanpassad lägenhet med två rum och kök och 
stor uteplats i markplan finns på Smedbygatan. Den fina 
hörnlägenheten ligger med utsikt över Hälsans Hus och 
ett litet grönområde. Här har man nära till vårdcentral 
och apotek. Det är inte heller långt till närmaste 
livsmedelsbutik.
Adress: Smedbygatan 6 c
Storlek: 64 kvm, två rum och kök
Hyra: 5330 kr/månad + hushållsel
Tillträde: Omgående

I samma uppgång finns ytterligare en lägenhet med tre 
rum och kök ledig på våning två. Lägenheten har rejäl 
balkong och utsikt mot grönområdet.

Utsikt över Ravinen 
Tre rum och kök på Stationsgatan 60B på övre plan 
med rejäl balkong och utsikt över Ravinens vidsträckta 
grönområde. Härifrån är det nära till Hälsans Hus med 
vårdcentral och apotek liksom även till centrums båda 
livsmedelsbutiker
Adress: Stationsgatan 60B
Storlek: 74,5 kvm, tre rum och kök
Hyra: 5951 kr/månad + hushållsel
Tillträde: 1 oktober

I samma hus finns ytterligare två lägenheter lediga.

Två uteplatser i markplan
Två rum och kök på Djupadalsgatan med två uteplatser i 
markplan.
Tack vare att denna tvårummare från början var två ettor 
får hyresgästen två uteplatser och två större ljusinsläpp.
Lite annorlunda planlösning med tanke på 
sammanlagningen - så välkommen in och kika.

Adress: Djupadalsgatan 3C
Storlek: 60 kvm, två rum och kök
Hyra: 5083 kr/månad + hushållsel
Tillträde: November

Stiftelsen Björkåsen har cirka 400 l
ägenheter fördelade på åtta olika kvarter 
i Storfors tätort. För att skapa trygghet 
och trivsel i våra områden ställer vi krav 
på skötsamhet och ordnad ekonomi hos 
våra hyresgäster. 
Du kan läsa mer om detta på vår 
hemsida www.stiftelsenbjorkasen.se.
Tel: 0550-652 90
E-post:stiftelsen.bjorkasen@storfors.se

Telefontider
Måndag & onsdag 
kl 08.00-09.00 och kl 13.00-14.00.
Tisdag & Torsdag 08.00-10.00.

Besökstider, drop-in
Måndag & onsdag kl 09.30-11.00.
Tisdag & torsdag 13.00-14.30.

Fredagar: Stängt.

Björkåsgatan 13 A, 
etagelägenhet 
i två plan med 
egen ingång

3 rok på 69 kvm
6525:- /mån inklusive  
el och värme
Ledig omgående

Östra Koltorpsvägen 
26 A, radhus med 
egen ingång

2 rok med källare på  
54,1 kvm
4125:- /mån kallhyra
Ledig omgående

Åsgatan 5 B, 
etagelägenhet 
i två plan med  
egen ingång

4 rok på 112,3 kvm
6613:- / mån kallhyra
Ledig omgående
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Centralt läge perfekt för stiftelsen
Sedan några veckor 
tillbaka är Stiftelsen 
Björkåsen på plats i nya 
lokaler.

- Vi har ett jättebra 
läge mitt i centrum och 
den stora fördelen är att 
hela arbetsgruppen sam-
las här, säger handläg-
gare Irene Svensson.

Tidigare fanns den ad-
ministrativa personalen i 
kommunhuset medan fastig-
hetsskötare, snickare och lo-
kalvårdare utgick från lokaler 
i Björkåsen.

Nu har man flyttat in i nya, 
ljusa lokaler med gott om ut-
rymme för möten och fika, 
en fin kundmottagning med 
fönster mot gatan, fyra kon-
tor, omklädningsrum och du-
schar. Här finns även kök och 
lunchrum.

- Vi får bättre samarbete 
och bättre förståelse för var-
andra när vi samlas på ett 
ställe. Det är toppen, säger 
fastighetsskötare Kari Kum-
pulainen.

Lokalerna är helt nyrenove-
rade och största delen av ar-
betet har stiftelsens egen per-
sonal utfört under ledning av 
snickaren Anders Wiewegg 
som jobbar som arbetsledare.

- Vi har varvat våra vanliga 
arbetsuppgifter med att rusta 
de här lokalerna och vi är näs-
tan helt klara, säger han.

Både fastighetsskötare och 
lokalvårdare säger att de trivs 
med det fria och varierande 
arbete som stiftelsen erbjuder.

- Vi gör allt från att fixa 
avlopp till att ploga snö el-

ler laga sådant som är trasigt. 
Man hinner aldrig tröttna på 
arbetsuppgifterna, säger fast-
ighetsskötare Christoffer An-
dersson.

Handläggare Åsa Mattsson 
stortrivs i de nya lokalerna.

- Läget i centrum är jätte-
bra. Nu syns vi på ett annat 
sätt, säger hon, och kollegan 
Irene Svensson berättar att 
det ska komma upp en skärm 
i fönstret som ska visa lediga 
lägenheter och nyheter.

- Det blir ett bra sätt att vara 
aktuella, säger hon.

Klockan sju varje morgon 
samlas hela arbetsstyrkan och 
man äter även frukost tillsam-
mans i den trivsamma matsa-
len.

Vd Jerry Johansson är 
mycket nöjd med flytten.

- Nu finns vi ju mitt i pro-
menadstråket. Tidigare var 
det många som gick fel och 
inte hittade oss, säger han.

Men det är inte bara nya 
verksamhetslokaler som 
Stiftelsen Björkåsen satsar 
på. Man har många idéer för 
framtiden, även om alla inte 
är klara att presentera ännu.

- Just nu jobbar vi med de 
nya förskolelokalerna och vi 

är i startgroparna för renove-
ring av lägenheter i samråd 
med hyresgästerna, säger han. 

En idé som kanske ska 
prövas är också att ställa i 
ordning särskilda ungdoms-
lägenheter som är möblerade.

- Jag tror att storforsarna 
kommer att märka att vi tän-
ker nytt inom flera områden, 
säger Jerry Johansson.

EVA WIKLUND

Nöjd personal; Anders Wiewegg, Jerry Johansson, Christoffer Andersson, Irene Svensson, Åsa Matts-
son, Ma Khin Ja He, Kari Kumpulainen och Muris Blasevic. FOTO: Eva Wiklund

Skylten på plats på gamla posthuset.

Nyrenoverade kontor. Fikarum med gott om plats. Trivsam kundmottagning.
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Forsbrogatan 2, tel 0550 – 612 40 
info@snickargardens-mobler.se 
www.snickargardensmobler.se

Köksdrömmar?
Vi hjälper 
dig gärna!

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! 

Vi bygger massiva 
träkök - men nu också 

en enklare serie. 
Välkommen in och se 

våra nyheter!

Storfors interiör
Från idé till verklighet

Renoverar och målar objekt
Tak

Golv
Gips

Dörrar & fönster
Kakel & klinker

Fasad
Altan

Företagets mål är att ge 
kvalitet till ett lägre pris

073- 479 82 75
storfors-interior.se

storforsinterior@gmail.com
storforsinterior            storfors interior

Tel. 070-930 93 04
claussons@hotmail.com 

www.claussons.com 

KRISTINEHAMN & STORFORS

Vi erbjuder tjänster inom
• Service och reparation
• Badrumsrenovering
• Vattenmätarkonsol
• Vattenfilter
• Värmepump
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Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 1/2023

Kanalen

Susanne installerad som kyrkoherde
Susanne Skogstam välkomnades in i stt uppdrag som kyrkoherde av kontraktsprost Pernilla Rosin.

Söndagen den 29 ja-
nuari öppnades kyrk-
portarna, kyrkbänkarna 
fylldes och församlingen 
var redo för kyrkoherde-
installation. 

Kontraktsprosten Pernilla 
Rosin närvarade å biskopens 
vägnar och välkomnade Su-
sanne Skogstam in i sitt upp-
drag som kyrkoherde i Stor-
fors församling. 

Det var en finstämd mässa 

där Susanne predikade om 
hopp och Guds kärlek. Musik 
på såväl finska som svenska 
framfördes. Även Susannes 
make och ena dotter sjöng 
och spelade. 

Efter gudstjänsten bjöds 

alla in till lunch i försam-
lingssalen. Där fortsatte firan-
de och Susanne välkomnades 
med gemenskap, flera tal och 
gåvor. Det blev en riktigt 
minnesrik dag! 



   

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr1/2023

Namn: Susanna 
Karlsson
Ålder: 39 år 
Bor: i Storfors
Yrke: 
Församlingsassistent 

Vad är det bästa med 
ditt jobb? 
Att jobba för alla 
människors lika värde. 

Har du någon dold 
talang?
Man skulle kunna 
säga att jag har gröna 
fingrar. Jag gillar att 
driva upp palettblad till 
exempel. 

Vad är den godaste 
maträtten du vet? 
En finsk rätt som heter Karjalanpaisti, det är en slags köttgryta som är 
jag gärna äter potatis till. 

Vilken är den vackraste platsen du känner till?
Det finns många, men jag tycker att det är väldigt fint vid Bjurbäckens 
slussar. Brahehus vid Vättern är fint också. 

Vilken är din favoritpsalm?
Psalm 769 ”Gud i dina händer”.    

Lär känna personalen



   



Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 1/2023

Fokusera inte på surdegenKontakt 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
Susanne Skogstam  
0550–658 63, 076-108 82 63
Susanne.skogstam@svenskakyrkan.se

Komminister 
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson 
0550-658 60,  0730-782 405   
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Torbjörn Svanberg
0550-658 56, 072-505 60 56 
torbjorn.svanberg@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent
Helena Saha
0550–658 61, 072 - 5038562
helena.saha@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent
Susanna Karlsson 
0550-658 59, 072-5040559
Susanna.karlsson2@svenskakyrkan.se

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

Husmor 
Anneli Persson
0550-65855, 0761151051
Anneli.persson3@svenskakyrkan.se 

Administratör
Maria Nordgren  
0550-658 58
maria.nordgren@svenskakyrkan.se 

Innevaktmästare
Ola Karlsson 
0550-65866, 073-0477210
Ola.karlsson3@svenskakyrkan.se 

Vaktmästare 
Jari Niiranen 
0550-65854, 073-8210765
Jari.niiranen@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Åke Gustafsson
0550-65862, 0707402733
Ake.gustafsson2@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktiges ordförande
Thomas Backelin 
072-722 75 56  
thomasedvard.backelin@storfors.se

Kyrkorådets ordförande
Anders Nordell 
070-675 11 72
anders.nordell@svenskakyrkan.se

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

Har du prövat att äta några teskedar 
bakpulver någon gång? (Jag rekommen-
derar ingen att prova). Det svider rejält 
på tungan och om man lyckas svälja så 
bubblar det och gör ont i magen. 

En annan intressant smakupplevelse 
är att äta en liter vetemjöl. Det är rätt 
svårt eftersom mjölet klumpar sig i 
gommen och det är nästan omöjligt att 
svälja. 

Att äta ett halvt kilo smör går däremot 
mycket bättre, även om det inte är något 
bra ide. Det liksom växer i munnen och 
man mår illa efteråt.

De som är ute efter äckliga smakupp-
levelser kan i stället blanda alla de där 
ingredienserna, hälla i en skvätt mjölk 
och lite salt. Då får man en tjock och 
fast degklump som smakar…………ja 
just smaklös deg.

Det märkliga är om man plattar ut 
degklumpen på en plåt och låter den stå 
i ugnen i 225 grader en stund så kan man 
snart känna den ljuvliga doften av nyba-
kade scones. Finns det något godare än 
scones med smör och ost, marmelad?

Av alla ingredienserna som var för 
sig knappt gick att äta, så hände något 
fantastiskt i värmen. Det blev ett väl-
smakande bröd. Vad som egentligen 
hände där inne kan ingen förklara. Jaja 
kemister kan förstås beskriva de kemis-
ka reaktionerna i långa formler, men hur 
smaksensationen blir ett faktum ÄR ett 
vardagsmirakel mitt i köket.

Skillnaden mellan scones och männ-
iskor är inte så stor som vi tror. Vi 

människor är ju liksom också en bland-
ning ingredienser. 

Förmodligen är du eller jag inte 
världsmästare i någonting, utan helt 
vanliga medelmåttor som är duktiga på 
något, halvbra på något annat och till 
och med urdåliga på vissa saker. När 
vi är uppgivna och inte tror oss duga så 
är det lätt att inte heller se vänner och 
medmänniskor som något värdefullt el-
ler gott. 

Gud tänker annorlunda om oss. Gud 
ser alla våra egenskaper/ingredienser. 
Vi har fått det som vi själva tycker är 
ganska okej och vi har också fått det 
hos oss själva som vi gärna skulle va-
rit utan. Egenskaperna/ingredienserna, 
både de bra och de mindre bra kan med 
Guds VÄRME bli till något gott. Inte 
så mycket var för sig, som bakpulvret 
för sig som smakar hemskt men som är 
nödvändigt för att sconesen ska svälla 
och bli goda.  

När vi låter Guds värme omsluta oss 
och forma oss så sker ett mirakel, minst 
lika stort som med degklumpen i ugnen. 

När vi känner oss som värdelösa deg-
klumpar och inte riktigt orkar så säger 
Gud med värme och kärlek: Du är vär-
defull och älskad för den du är.

Vi borde lära av det. Sluta att se på 
varandra som surdegar där bara bak-
pulvret är det vi tar fasta på. 

Vi borde se varandra som goda mar-
meladscones. Blandade med både det 
som inte är så gott och det som är gott. 
Vi får ta emot Guds värme och kärlek 
och räcka den vidare till våra medmän-
niskor. Då kommer den kommande vå-
ren dofta nybakat var dag.

Susanne Skogstam 
kyrkoherde

Kollekt med swish
Nu kan du skänka din gåva/kollekt via 
swishnummer 123 211 15 16
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Succé för gymnastikfilial i Storfors
I januari erbjöds en helt 
ny chans för barn i Stor-
fors att träna gymnastik 
på hemmaplan när Kristi-
nehamns gymnastiksäll-
skap, KGS, skapade en 
filial i kommunen.

- Vi blev helt över-
raskade över det stora 
intresset. Vi har nio barn 
i kö, säger Sara Mäen-
pää, som nu behöver fler 
ledare.

Gymnastiksällskapet har 
under åren haft en hel del 
barn som rest från Nykroppa, 
Filipstad och Storfors. 

I Kristinehamn har grup-
perna i regel haft långa köer, 
och man valde därför att star-
ta en egen grupp 
i Storfors.

21 barn mel-
lan sju och tio 
år tränar just nu 
gymnastik varje 
måndagskväll

- Vi hade räk-
nat med intresse, 
men inte att det 
skulle vara så här stort. Vi har 
inte heller haft ett enda av-
hopp, berättar Sara.

I Storfors har Sara sällskap 

av Sandra Mäenpää och den 
tidigare truppgymnasten Moa 
Mossfeldt. De tre ledarna be-

höver nu säll-
skap av betyd-
ligt fler ledare 
för att kunna 
starta ytterligare 
grupper.

-  De nio barn 
som står i kö är i 
åldern sju till tio 
år, men vi skulle 

gärna starta en grupp för mel-
lanstadieelever också,, säger 
Sara.

Att besöka måndagsträ-

ningen mellan klockan 17.00 
och 18.30 kan vara ett första 
steg för att ta reda på om man 
vill bli ledare.

- Självklart är det bra om 
man har någon gymnastik-
bakgrund, men det är inte 
nödvändigt. Våra ledare får 
alltid utbildning via Kristi-
nehamns Gymnastiksällskap, 
säger Sara.

 Maud Wellin Johansson, 
från KGS poängterar att sä-
kerhet är ett stort fokus för 
föreningen.

- Vi tränar varje barn och 
ungdom efter just deras förut-

sättningar och vi skickar alla 
våra ledare på utbildning för 
att de ska få rätt kompetens, 
säger hon.

För att delta i träningen 
behöver barnen inga förkun-
skaper. 

- Vi jobbar vid olika statio-
ner utifrån varje barns förut-
sättningar. Det viktigaste är 
att ha roligt och vi ska lära 
in grunderna i att göra kuller-
bytta, hjula och stå på händer, 
säger Sara.

När grunderna väl är på 
plats tar man steg vidare mot 
mer avancerade övningar – 
men säkerheten kommer i 
första rummet.

- Man anmäler sig direkt 
till Kristinehamns gymnas-
tiksällskap, men det är viktigt 
att skriva i anmälan att det är 
i Storfors man vill träna, sä-
ger Sara, som ser fram emot 
att utveckla verksamheten i 
Storfors. EVA WIKLUND

Sandra Mäenpää, Moa Mossfeldt och Sara Mäenpää leder en gym-
nastikgrupp på 21 barn i Storfors.  FOTO: Eva Wiklund

Vi behöver  
fler ledare för  
att starta fler  

grupper
” Tid & plats: Måndagar klockan 

17.00-18.30 i Vargbroskolans 
gymnastiksal. Träningen pågår 
under hela våren och kostar 500 
kronor per termin.  
Då ingår även en försäkring.
Frågor: Via SMS till Sara 
Mäenpää tel 076-800 63 83.

Stickcafé varje vecka

Gudrun Wik, Siv Eriks-
son och Eva Berglund 
diskuterar stickning 
och mycket annat.

FOTO: Eva Wiklund

När Gudrun Wik var sex 
år stickade hon sin för-
sta tröja.

Nu vill hon gärna föra 
kunskaperna vidare.

- Här hjälper vi var-
andra och lär gärna ut 
tekniken, säger hon.

Siv Eriksson driver Sivs 
Handarbetshörna, och bjuder 
varje torsdagseftermiddag in 
till Stickcafé med fika, um-
gänge över något handarbete 
och utbyte av tips och råd.

- Jag har ju ändå butiken 
öppen så det känns kul att 
skapa en samlingspunkt här, 
säger hon.

Här finns hjälp att få och 
även enkla mönster för ny-
börjare. Kanske kan caféet 
bli en samlingspunkt även för 
skolungdomar.

- Jag lär gärna ut ett lätt sätt 
att sticka mössor, säger Siv.

Just idag har nyinflyttade 
Eva Berglund hittat till träf-
fen.

- Storfors är verkligen en 
trevlig ort där alla säger hej. 
Och den här butiken och träf-
fen var en trevlig överrask-
ning, säger hon. EVA WIKLUND

Stickcafé öppet för alla. 
Torsdagar kl 14-17. 
Djupadalsgatan 17, Storfors.
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Pizzeria
Folkets Hus
PIZZA l KEBAB l SALLAD l GRILL
Öppet månd-torsd 11-22, lörd-sönd 12-22

Centrumplan 1, Storfors, Tel 0550-600 06

DAGENS LUNCH månd-fred kl 11-14
Pizza, kebab, husmanskost (två rätter), sallader
Gratis hemleverans vid beställning av minst två portioner.

Bergslagens Begravningsbyrå

Filipstad - Storfors - Hällefors

Som familjeägd begravningsbyrå 

med lång erfarenhet i branschen 

hjälper vi er att anordna 

en personlig och minnesvärd begravning

0550-61006 eller 0590-101 20

Jour dygnet runt
www.bergslagensbegravningsbyrå.se

Klassisk massage – Kinesisk akupunktur – 
Medicinsk laser – Mental träning. Med tjugo års 
erfarenhet guidar jag dig gärna mot en bättre hälsa.

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

Ett starkt nyföretagande i en kommun gynnar hela samhället och 
företagsamheten.
Vi tackar Nyföretagarcentrums partners som idag stöttar vår verksamhet; 
Ekonomitjänst, SQS, RosLeif, Dina Försäkringar, Berglagens Sparbank och 
Storfors kommun. 

Nu behöver vi ytterligare stöd för att kunna fortsätta våra 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

Med vänlig hälsning
Torbjörn Johansson, ordförande och
Börje Andersson, rådgivare

Bordsplacering

Nu erbjuder vi  även försäkringar!

Bergslagens Sparbank – din lokala partner!
Den lokala förankringen i Bergslagen är en av våra viktigaste hörnstenar.  
Här finns våra sju kontor, 70 medarbetare, ledningen, styrelsen och allt kapital. 

Vi är en modern och professionell bank som erbjuder dig alla tjänster du kan få 
hos storbanken – kombinerat med personlig service och lokal kundkännedom.

Besök oss på något av våra kontor så berättar vi mer om vårt erbjudande.
Lindesberg

Storå

Kopparberg

Fellingsbro

Frövi

Nora

Bergslagens Sparbank – Sparbank och försäkring
www.bergslagenssparbank.se

NyföretagarCentrum i Storfors
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Sjönära tomtmark till salu
Storfors kommun har för 
tillfället ett 20-tal lediga 
villatomter med gång-
avstånd till bad- och 
båtplatser och många 
fall även till skolor.

Det visar en nyligen 
genomförd inventering.

- Vi har tagit ett samlat 
grepp för att visa tomter 
som är färdiga för att 
sätta spaden i backen. 
Det känns bra att kunna 
visa upp dessa fina lä-
gen, säger kommunchef 
Johan Rosqvist.

Och förutom de kommu-
nala tomterna, där vatten och 
avlopp, och fiberanslutning 
finns till tomtgräns ligger 
även en privat aktör i start-
groparna i Bjurtjärn. 

Vid Herrnäset kommer det 
att erbjudas 20 villatomter 
med sjöutsikt och ett stenkast 
ner till bad- och båtplats.

Just nu pågår ett detaljpla-
nearbete för området.

Jukka Mäenpää, enhets-
chef för tekniska enheten, 
säger att inventeringen av de 
kommunala tomterna är ett 
sätt att få ett samlat grepp om 
vad som finns att tillgå.

- Vi har en hel del fina lä-
gen, även om det inte är sjö-
tomter, säger han.

I tätorten finns elva tomter 
med gång och cykelbana di-
rekt till skolor, sporthall och 
badplats. 

I Kyrksten, där en ny skola 
och förskola planeras, finns 
fyra lediga tomter med direkt 
närhet till den planerade sko-
lan och gångavstånd till bad- 
och båtplats. 

I Lungsund finns fem le-
diga tomter med närhet till 
skogen och vattnet liksom 
till kyrka, hembygdsgård och 
bad- och båtplats.

Kommunalråd Eva-Lotta 
Härdig Eriksson säger att 
inflyttning är en prioriterad 
fråga i Storfors kommun.

- För oss är varje invånare 
viktig. Vi vill jobba för att de 
som bor här ska trivas och bo 

kvar, men också för att locka 
fler och nya invånare. Då 
känns det bra att vi nu gjort 
den här inventeringen, säger 
hon.

Hela utbudet av lediga 
tomter finns samlat på kom-
munens hemsida, där man 
enkelt får en överblick.

EVA WIKLUND

Kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson, Jukka Mäenpää, chef för teknisk drift, och kommunchef 
Johan Rosqvist visar lediga tomter.  FOTO: Eva Wiklund

Två av de lediga tomterna i Lungsund.  FOTO: Lars Larsson

Scanna QR-koden och se alla 
lediga tomter i kommunen.

Framtidens arbets-
kraft behöver prao
Nu är det dags för årets 
elever i årskurs 8 att prova 
på arbetslivet. Klass 8A 
ska ut vecka 8 och klass 
8B ska ut vecka 10. Prao 
är en värdefull modell för 
samverkan mellan skola 
och arbetsliv utanför 
skolan, och kan bidra med 
viktiga erfarenheter inför 
kommande val av utbildning 
eller yrkesinriktning. 
Vargbroskolans studie-och 
yrkesvägledare, Charlotte 
Nilsson kan svara på frågor 
och ge information gällande 
prao.
- Vi hoppas att näringslivet 
och kommunens enheter 
välkomnar våra ungdomar 
när de ska ut och ”pröva 
sina vingar”, säger hon.
Information: 
charlotte.nilsson@storfors.se 
Tel: 0550-652 48.

Lucas Hutchinson Weman 
och Emil Hammar är två 
elever i år 8 som ska ut på 
prao. De skulle gärna vilja 
prova på att ha prao inom 
jordbruk eller skogsbruk.
Varför är ni intresserade av 
just detta?
- Det känns som att man 
verkligen kommer att jobba 
på riktigt då. Det finns ju 
många arbetsuppgifter 
inom detta så det blir både 
varierande och kul.
Vad har ni för förväntningar 
av en prao-plats?
- Att man får veta, i förväg, 
om man exempelvis behöver 
något speciellt så som 
kläder och skor och att man 
får ett bra bemötande.
Hur känns det när ni snart 
ska ut?
- Inte så nervöst och det 
känns bra med ett avbrott i 
vardagen.
Varför är det bra och viktigt 
med prao?
- Man får känna på hur det 
är i riktiga arbetslivet och 
man får då lite hjälp med 
vad man ska, eller faktiskt, 
inte ska, välja till gymnasiet.
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En del av   PISCATOR´S BIL AB

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

• Gasol på lösvikt 
• Gasolkaminer 
• Gasolprodukter 
• LPG-gas

www.gasolbutiken.se

Återförsäljare/
utlämningsställe för:

10 I frêske lufta 5 l 6 septeber 2017 Informationstidning  för Storfors kommun
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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!

Upplev magin, låt oss serva din 
bil. Välkommen!

www.boschcarservice.se

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

Dela upp betalningen 

räntefritt!

Vi gör allt för din bil!

Vi är certifierade enligt nya 
lagkraven för AC service 
i fordon och har lång 
erfarenhet av AC- reparationer.

En del av   PISCATOR´S BIL AB

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

• Gasol på lösvikt 
 29:-/kg
• Gasolkaminer 

• Gasolprodukter 

• LPG-gas 10:-/lit

www.gasolbutiken.se

Däck & 
fälgar 
till bra 
priser! 

Vi diskuterar gärna ditt projekt! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28.

Nässundets Rör & Reparationer AB

     Adress: Nässundet, Hytte 10     Tel: 070- 496 60 28     E-post: nassundetsror@gmail.com

I Nässundet finns din lokale rörmokare med 30 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 Installation av värmepumpar; bergväme eller luft-vatten
l Debe vattenrening och borrhålspumpar 
l Kompletta vattenprov

Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan och vi tar 
helhetsansvaret för underentreprenörer så att du slipper krångel.

Vänd dig till en certifierad rörmokare!

Vinterkampanj
tom 5/3
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Vill du också delta i kulturfesten?

Vargbroskolan firade 15 år med tårta
När Vargbroskolan 
fyllde 15 år och bjöd in 
till jubileumsfest var det 
högt till tak och mycket 
skratt.

Elevernas ”Vargar” 
hade hjälpts åt att duka 
och det bjöds på tårta 
och saft.

Charlotta Nilsson arbetar 
både som lärare och syokon-
sulent. Dagen till ära håller 
hon ett litet tal till eleverna 
där hon med stolthet berättar 
om sin tid på skolan.

Lärarna Torbjörn Åhman, 
Pia Hallström och Annika 
Svensson har tagit för sig av 
tårtan och berättar lite om 
vad det är som gör Vargbro-
skolan till en så bra skola.

Alla är eniga om att det är 
sammanhållningen mellan 
lärarna och den nära kontak-
ten med eleverna som gör att 
stämningen är god och triv-
selfaktorn hög bland lärarna.

- Vi är otroligt rädda om 
vår skola, säger Annika. Allt 
klotter tvättas bort direkt, 

eleverna använder innes-
kor och man försöker hålla 
snyggt och rent.

- Vi hade studiebesök för 
bara några dagar sedan. De 

blev förvånade över hur fint 
vi har det på skolan, inflikar 
administratören Ann-Chris-
tin Buhre 

Vid pingisborden firar någ-
ra killar jubiléet genom att 
spela pingis efter tårtätandet. 
Det är full fart runt bordet.

- Det bästa med skolan är 
lärarna, säger Max Björk och 
svingar iväg bollen.

- Och kompisarna säger 
Lukas Weman, och får med-
håll av de andra killarna.

KICKI KARLSSON

Lukas Weman, Albin Lövgren, 
Max Björk, Emil Hammar och 
Simon Lundberg. 

FOTO: Kicki Karlsson

Elever och lärare uppskattade tårtkalaset på Vargbroskolan.

Vad kan egentligen räk-
nas till kultur?

Ganska mycket visar 
det sig när arbetsgrup-
pen för UKM, Ung Kultur 
Möts, berättar om ar-
rangemanget den 24 
mars.

Varje år arrangeras UKM 
lokalt i varje kommun, se-
dan regionalt i varje län och 
till slut nationellt. UKM är 
ingen tävling utan en mötes-
plats för kulturintresserade 
unga mellan 13 och 25 år. 
Från den lokala festivalen 
går några bidrag vidare till 
den regionala och sedan till 
riksfestivalen. Deltagarna får 
chans till utbyte med andra 
unga från hela landet.

Även de ungdomar som är 
med och arrangerar, UKM 
Crew, får chans att besöka de 

andra festivalerna där man 
får se uppträdanden och ut-
ställningar men också delta 
i många olika workshops på 
temat kultur.

- Det var verkligen jätte-
roligt, säger Frida Persson, 
som deltog förra året.

Till UKM kan man anmä-
la allt från musikbidrag till 

konst, hårkonst, film, nagel-
konst uppläsning av poesi, 
teater eller varför inte ställa 
ut en EPA-traktor eller sina 
tatueringar?

- Våga anmäla dig nu, sä-
ger Oscar. EVA WIKLUND

Ines Rajala, Oscar Johansson, Johanna Jansson och Emma Kri-
stoffersson är delar av arrangörsgruppen.  FOTO: Eva Wiklund

UKM fredag 24 mars kl 16-20. 
Anmälan görs via:  
UKM.se/festivaler. Välj Storfors.

Dags söka bidrag 
till enskild väg
Nu är det dags att ansöka 
om 2022 års driftsbidrag 
för enskild väg. Ansökan ska 
vara kommunen tillhanda 
senast den 28 februari 2023.
Information och länk till 
e-tjänst eller blankett för 
ansökan finns på Storfors 
kommuns hemsida.

Kolbullelunch med 
Storfors Skidor
Föreningen Storfors skidor 
inbjuder till Kolbullelunch. 
Det är ett trevligt inslag som 
har varit populärt under 
våren och hösten. Söndagen 
den 26/2 och söndagen den 
26/3 är det dags igen.
Lunchen serveras vid 
Skidstugan (elljusspåret)
mellan 11.00 och 13.00
Kostnad: 40 kr person inkl 
dryck, kolbulle och lingonsylt.

Fin skridskobana 
plogas på Vilången
När isarna bär plogar de 
två entusiasterna Ronald 
Bingen och Jacolien Ilbrink en 
fantastisk skridskobana på 
sjön Vilången. När snön ligger 
körs också skidspår upp och 
man kan låna sparkar.
Kika in på facebooksidan 
Vilångens Skridskoentusiaster 
för att se isläget. Där finns 
kartor och senaste nytt.

FOTO: Lars Larsson

FOTO: Marita Sjöberg
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Storfors
FRIKYRKA

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen, tel 070-544 78 27 eller

Vice ordförande Rose-Marie Holmberg, 
 tel 073-788 24 30.

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, Burundi och Tanzania.

Kontakt: Kirsi Kotkamaa 073-520 97 45.

Välkommen till oss på Parkgatan 4

Söndag 19/2 kl 11 
Gudstjänst med Johan Paulsson

Söndag 26/2 kl 11 
Gudstjänst med Eila Jonsson

Söndag  5/3 kl 11 
Gudstjänst med Mattias Lundqvist

Söndag 12/3 kl 11 
Gudstjänst med Johan Paulsson

Söndag 19/3 kl 11 
Gudstjänst med Eila Jonsson

Fredag 24/3 kl 19 
kvällsmöte med Ingemar Helmner

Lördag 25/3 kl 18 
kvällsmöte med Ingemar Helmner

Söndag 26/3 kl 11 
Gudstjänst med Ingemar Helmner

Söndag  2/4 kl 11 
Församlingsmöte

Torsdag 6/4 kl 19 
Getsemanestund med Eila Jonsson

Söndag  9/4 kl 11 
Påskgudstjänst med Ingemar Mattsson

Söndag 16/4 kl 11 
Gudstjänst med Mariette Gustafsson

Söndag 23/4 kl 11 
Gudstjänst med Markku och Hanna Väyrynen

Söndag 30/4 kl 11 
Gudstjänst med Johan Paulsson

Församlingens bönemöte
Hålls på tisdagar kl 18

Måndagscafé i frikyrkan
Måndagar kl 17-20 med inlämning tll Ukrainahjälpen

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

Vi har allt för utflykten.
Välkommen in till oss! 

 

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

Vi har allt för utflykten.
Välkommen in till oss! 

 

Salong Nyans finns i nya lokaler på Stationsgatan 58
Tel 073-333 83 02, salongnyans@hotmail.com

Välkommen in till mig! 
Jag tar gärna hand om 
ditt hår. Klippning, 
färgning, inpackning, 
hårbottenvård mm.
Och du... vi har även 
finfina produkter.

Tjejkväll & invigning av nya lokalerna söndag 27 november kl 17. 
Föranmäl dig via telefon eller mail. Kostnadsfritt.

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 

J&M FönsterJ&M Fönster Vi har många 
nöjda kunder!



 

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

I frêske lufta 1l 20 februari 2023 Informationstidning  för Storfors kommun 25

Kulturhuset i Storfors
Kulturskolan
Man kan anmäla sig 
till alla aktiviteter 
och kurser på 
Kulturskolan via 
StudyAlong.se/
storfors
Instrument: 
Gitarr, bas, piano, 
keyboard, trummor, sång, konstlabb, 
filmlabb samt musikproduktion.

Kulturskolan
Dans med Malin på torsdagar
Lågstadiet 17.30-18.15
Mellanstadiet 18.30-19.30
Högstadiet och äldre 19.30-20.30

Konstlabb med Sasha
Onsdagar 17.00-19.00 

Filmlabb
Måndagar: 17.00-19.00 på 
biblioteksvåningen. Lär dig filma, klippa 
samt redigera. Inga förkunskaper behövs. 

Musikproduktion
Torsdagar: 17.00-19.00 på 
biblioteksvåningen. Inspelningsteknik, 
lär dig spela in och skriva låtar. Inga 
förkunskaper behövs.

Personal på Kulturskolan:
Andreas Ohlsson 073-393 03 83
Oscar Johansson 073-020 74 29
Malin Ahlén 073-365 80 46
Sasha Bergdahl-Larsson 076-552 30 94
Olle Rodehn 0550-651 20

Fritidsbanken
Måndag & Onsdag 13.00-17.00
Tisdag & Torsdag 14.00-18.00
Fredag 12.00-14.00

Kulturcafé
Mån, ons, tors 12.00-16.00
Tisdag 12.00-18.00
Fredag 12.00-14.00

Kulan för högstadiet & gymnasiet
Tisdag 15.00-20.00 (Konstnären Sasha 
finns plats för dig som vill prova på lite 
olika konstformer).
Onsdag 15.00-20.00

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

Följ oss på instagram
Storforsbiograf4k
kulturhusetstorfors 
Kulan_storfors

På Storfors biograf

Oscar bjuder in till filmlabb

27 februari kl 17
Mumier på 
äventyr
Bilj: 100 kr 

Vill du få hjälp att 
klippa ihop filmerna 
på familjen? Eller 
kanske skapa en helt 
ny film?

I Kulturhuset bju-
der Oscar Johansson 
in till filmlabb varje 
måndag klockan 
17.00-19.00 på biblio-
teksvåningen.

Oscars filmintresse tog 
fart för tio år sedan när 
han började spela in mu-
sikvideos för sitt band. 

- Jag gillar verkligen 
att skapa film, och det 
finns så mycket att lära 
sig, säger han.

Idag för han kunska-
perna vidare, både till 
ungdomar och alla andra 
som vill dyka in i filmens 
och filmredigeringens 
värld.

I filmlabbet finns två 
datorer för redigering 
samt flera I-pads att låna 
för att att spela in med. 
Man kan även använda 

sin egen mobiltelefon. 
Oscar hjälper till med 

det praktiska hantverket, 
men också med att bolla 
idéer. 

- En del vill spela in 
reklamfilmer och andra 
vill ut i naturen och göra 
vackra filmer. I filmlab-
bet hjälps vi åt med alla 
typer av idéer, säger han.

Deltagandet är gratis 
och man kan ”droppa in” 
till en eller flera träffar.

 EVA WIKLUND

24 februari kl 18 
”Ant-Man and 
the Wasp: 
Quantumania
Bilj: 100 kr  

19 mars 
kl 17.00-20.30
Jompaz
120 kr

1 mars kl 18
Andra akten
Bilj: 100 kr 

23 april 
kl 17.00-20.30
Matz Rogers 
120 kr

Fritidsbanken i Kulturhuset
Måndag & onsdag 13.00-17.00,
tisdag & torsdag 14.00-18.00,
fredag 12.00-14.00

Söndagsdans

Oscar Johansson har den utrustning som behövs för att skapa film.  FOTO: Eva Wiklund
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A L L T J Ä N S T

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

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

Apoteket Humlan

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

Välkommen in eller beställ 
via nätet och hämta hos oss!

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!

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

ERBJUDANDEN 
HITTAR NI PÅ 

ELON.SE

För öppettider under 
sommaren ring oss på 

tel 0550-615 45. 
Välkommen!

Surfa in på elon.se för att se aktuella 
erbjudanden. Din lokala Elon-handlare 

når du på 0550-615 45

RING & BESTÄLL
0550 - 622 43

STATIONSGATAN 74,  688 30 STORFORS

SÖN - TORS: 11 - 21,   FRE - LÖR: 11 - 22
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Vi har fri
utkörning

Öppet
Sönd-
torsd 
11-21
Fred-lörd 
11-22

Kostnadsfri 
energirådgivning
Behöver du hjälp att energioptimera ditt 
företag? Eller funderar du på hur villan kan 
sluka mindre el? Kanske tänker du skaffa 
solceller? Via mig kan du få du kostnadsfri 
och opartisk information. Jag kan också 
berätta om olika möjligheter till stöd.

Hanan Othman, energi- och klimatrådgivare 
hanan.othman@storfors.se 
Tel 0550-651 74

Anmälan: Tel 010- 709 97 71, 
Ayla.iversen@abf.se eller via ABF.se

Engelska - konversation: 
Start tors 10/3
Har du förkunskap i engelska men
känner dig ringrostig? 
Torsd kl. 10.00-12.15, 8 ggr.  1.050 kr.
Ledare: Ann-Marie Almström

KURSER I STORFORS:
Gitarr för nybörjare: Start lör 12/3
Vi lär oss spela akustisk gitarr från grunden. 
Egen gitarr krävs. Lörd kl. 13.00-14.30,
8 ggr (uppehåll påsk). 950 kr. 
Ledare: Mikael Agstam

Släktforskning: 
Start tors 31 /3
Nyfiken på din bakgrund? Tjänsten Arkiv
Digital ingår i avgiften. Torsd kl. 14.00-16.15,
8 ggr (uppehåll påsk). 900 kr. 
Ledare: Marita Högberg

Linedance: Start tors 3/3
Träna både koordination och kondition.
Torsd kl. 18.00-20.30 (inkl. paus), 
10 ggr (uppehåll påsk).  650 kr. 
Ledare: Mona Berg

På gång i Filipstad: Shared Reading, Digitala tjänster för ovana, 
Konstcirkel, Akrylmålning, Lär dig din systemkamera, m.fl

Anmäl dig via webben eller direkt till ABF Filipstad/Storfors 
Gå in på abf.se/varmland och sök på respektive ort för att få upp kurser. 
Kontakt: Jessica Svensson: tel.010-709 97 71, jessica.svensson@abf.se

Eventuella förändringar kan ske i och med rådande pandemi. Alla kurser genomförs utifrån rådande restriktioner. Ta hand om dig!

JAG FINNS PÅ

CENTRUMPLAN 1 

 STORFORS, 

TISDAGAR KL. 10-15

Vad vill du lära dig i vår

Du kan alltid delbetala kursavgifter hos oss! Uppge det vid anmälan. Vissa fackförbund ger även rabatt till sina medlemmar - kolla med ditt!

SLÄKTFORSKNING MED MARITA
I denna kurs får du lära dig grunderna för släktforskning. Vi använder oss 
av programmet Arkiv digital för att söka våra rötter. Vi kommer att hjälpas 
åt att leta i födelseböcker, husförhör och dödboken. Start 9 mars. 
6 träffar kl 14-16.15, torsdagar i Storfors bibliotek. Kostnad: 790 kr.
 
ENGELSKA KONVERSATION 
För dig som känner att din engelska är lite ringrostig, som vill stärka ditt 
självförtroende när du talar engelska. Öva på att prata mer obehindrat, 
stärk tidigare kunskaper och bygg ordförråd. 
Start 7 mars. 6 träffar kl 10-12.15, tisdagar  
i Storfors bibliotek. Kostnad: 800 kr.
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Industritomter säljs för fem kr/kvm
Just nu finns cirka 
350 000 kvadratmeter 
centralt belägen, ledig, 
industrimark i Storfors.

Nu finns också ett fast 
pris för markförsäljning.

- Förra året gjordes 
en oberoende värdering 
vilket gör att vi nu kan 
sälja mark för fem kro-
nor per kvadratmeter, sä-
ger kommunchef Johan 
Rosqvist.

I Storfors är det nära till 
det mesta – till både centrum, 
sjö med badplats och riksväg. 
Det gäller även den nu lediga 
industrimarken som ligger i 
direkt anslutning till riksväg 
26, men ändå inte långt från 
centrum. Den senaste tiden 
har två tomter inom området 
sålts till nyetableringar, men 
det finns gott om utrymme för 
flera.

- Storfors kommun har tidi-
gare inte haft någon värdering 
av marken. Med värderingen 
i bakfickan kan vi nu gå ut 
och marknadsföra de lediga 
industritomterna, säger Jo-
han Rosqvist, som tror att den 
centralt belägna marken kan 
locka företag som vill expan-
dera eller nyetablera.

- Det finns fina möjligheter 

till både vägtransporter och 
transporter på järnväg. Tre 
mil söderut når man E18 och 
även den Vänerhamnen, sä-
ger han.

Närmaste flygplats ligger 
utanför Örebro, en knapp tim-
mes körväg från Storfors.

Att Storfors kommun ligger 
i stödområde 2 betyder också 
att många företag kan söka 
regionalt investeringsstöd för 
nyinvesteringar i byggnader, 
anläggningar, maskiner, in-
ventarier eller immateriella 
tillgångar som exempelvis 
uppfinningar, logotyp, kund-
register, affärsmetoder eller 

expertkunskap.
- För små företag handlar 

det om upp till 35 procent av 
investeringarna, vilket natur-
ligtvis kan göra stor skillnad, 
säger näringslivsutvecklare 
Kicki Karlsson, som ofta är 
företagens första kontakt i 
kommunen.

Jukka Mäenpää, chef för 
teknisk drift,  får då och då 
förfrågningar om mark som 
är till salu, både vad det gäller 
villatomter och industrimark. 
Han tror att efterfrågan kom-
mer att öka.

- Det känns väldigt bra att 
vi nu har en färdig värdering 

av just industrimark, så att vi 
snabbt kan ge besked, säger 
Jukka, som också betonar 
att beslutsvägarna i den lilla 
kommunen ofta är korta.

- I normalfallet kan vi hjäl-
pa intresserade företag med 
frågor gällande mark och eta-
blering snabbt, säger han.

EVA WIKLUND

Samfälligheten har sålt pumphuset till ASG

Kommunchef Johan Rosqvist, näringslivsutvecklare Kicki Karls-
son och teknisk chef Jukka Mäenpää diskuterar lediga tomter.  
 FOTO: Eva Wiklund

Ytterligare information: 
storfors.se/industrimark

250 000 kvadratmeter ledig 
mark norr om rondellen.

- Det här är en milstolpe 
i vår etablering!

Det säger David Sten-
man, vd för Arctic Sus-
tainability Group, ASG, 
om köpet av pumphuset 
intill industriområdet.

På grund av överklaganden 
har hela projektet försenats, 
men efter att markköpet ge-
nomfördes har företaget kun-
nat gå vidare.  

- Eftersom det dragit ut på 
tiden så hann både Ukraina-
kriget, inflationen och rän-
tehöjningarna komma ikapp 

oss, men vi fortsätter arbetet, 
säger David Stenman. 

Nyligen skrev företaget 
kontrakt med samfälligheten 
på industriområdet för att ta 
över den pumpstation som 
ska kunna förse fabrikerna 
med sjövatten.

- Nu är affären klar och vi 
blir en del i samfälligheten, 
säger David Stenman.

Han menar att det känns 
bra att kunna återanvända be-
fintlig infrastruktur för att ta 
ut vatten till anläggningen.

EVA WIKLUND Arctic Sustainability Group, ASG, har köpt pumphuset.
FOTO: David Stenman

41 100 kvadratmeter mark 
förberedd för byggnation.

Tomt intill riksväg 26.
FOTO: Lars Larsson
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De bygger en bildskatt för framtiden
- Vi vill bevara ännu fler 
gamla bilder från Stor-
fors!

Det säger Stellan Myhr, 
som tillsammans med 
fem andra herrar startat 
facebooksidan Gamla 
Storfors i bilder.

På facebooksidan har 
de lagt upp olika album 
och hittills finns drygt 
250 bilder inlagda. Grup-
pen har regelbundna mö-
ten på biblioteket för att 
komma vidare i arbetet.

- Ni är en guldgruva. Jag är 
jätteglad att ni vill hålla till 
här, säger bibliotekschef Mi-
chael Nordeman, som menar 
att bildsamlingen är en fin 
källa till information.

- Hit kommer folk för att 
få information om allt möj-
ligt. Vi har exempelvis haft 
amerikafrämmande som letat 
platser där förfäder bott, sä-
ger han.

I gruppen ingår förutom 
Stellan även Tomas Berg-
quist, Bo Lövgren, Lars-Erik 
Karlsson, Jan Olsson och 
Anders Nilsson. Just den här 
dagen är även Peter Högberg 
från Storfors hembygdsför-
ening med. Han har tillfälligt 
låtit gruppen ta hand om för-
eningens samling och på så 
sätt förhindrat att materialet 
kommer till skada pga. hem-
bygdsgårdens läckande tak.

- Det känns väldigt fint att 
bilderna tas om hand och att 
de nu kommer till nytta, säger 
han.

Stellan betonar att gruppen 
vill låna bilder för att scanna 
in och bevara, men när det 
är klart återlämnas bilderna. 
Helst vill man få bilder på 
byggnader och miljöer, flyg-
bilder och bilder på landskap. 
Mer privata bilder på per-
soner är mindre intressanta. 
Gruppen tar gärna emot fil-
mer från förr också.

- Många av de äldre går ju 
ur tiden och det finns kanske 
samlingar av bilder som går 

förlorade om vi inte tar hand 
om dem, så folk får gärna 
höra av sig, säger han.

I gruppen finns ett stort in-
tresse för bygdehistoria, men 
också för fotografering. Bo 
Lövgrens intresse för gamla 
bilder väcktes ordentligt un-
der en släktforskningskurs, 
men fotointresset har han haft 
sedan barnsben.

- Vi blir lite av bilddetekti-
ver och det är spännande att 
söka information om äldre 
bilder, säger han.

Nyligen fick gruppen 
reda på att hästen ”Docka” 
hette just så.  Man fick dess-
utom information om att 
”Lumplena”, var ett hus som 
legat granne med nuvarande 
blomsteraffär. ”Lumplena” 
hade också varit järnvägssta-
tion, visade det sig. 

- När fakta inte riktigt går 
ihop försöker vi att ta reda 
på mera om varje bild, säger 
Stellan.

Även Jan Olsson har ett 
stort fotointresse.

- Men jag ångrar att jag inte 
fotograferat mer på samhäl-
let. Ofta undviker man ju att 
fotografera det som man inte 
tycker är något särskilt eller 
fint nog men i efterhand kan 
det vara väldigt intressant, 
säger han, som ett tips till da-

gens fotointresserade.
På facebooksidan lägger 

man sedan upp bilderna med 
tillhörande information i oli-
ka album beroende på var de 
är tagna. Det händer också att 
man ber folk att skicka in mer 
information om olika bilder.

Just nu söker man med ljus 
och lykta efter en scanner som 

klarar av att förvandla gamla 
negativa glaskopior, upp till 
storlek 10x15, till bilder.

EVA WIKLUND

”Lump-Lena” var granne till dagens blomsterhandel. Huset har 
också bland annat varit en järnvägsstation för Kroppa järnväg.

Gruppen jobbar tillsammans i biblioteket.

Hela gänget visar facebooksidan ”Gamla Storfors i bilder” på stor bildskärm.  FOTO: Eva Wiklund

Facebooksidan:  
Gamla Storfors i bilder
Kontakt: Stellan Myhr: 
s.myhr@hotmail.com,
Anders Nilsson: 
anders.nilsson49@hotmail.se
eller Tomas Bergquist: 
skruv1@hotmail.com
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Ny verksamhetschef 
för vård och stöd
Från och med januari 2023 
jobbar Agneta Hugander som 
verksamhetschef för vård och 
stöd i Storfors. 
Agneta kommer från Höganäs 
och har jobbat som chef inom 
socialtjänstens område i 25 
år i olika kommuner. Själv 
beskriver hon sig som driven, 
energisk och en person som 
har lätt för att tänka nytt.
- Jag brinner för 
samhällsutveckling och för att 
vi ska använda skattemedlen 
på ett riktigt och optimalt 
sätt. Vi levererar ju tjänster på 
uppdrag av våra medborgare, 
säger hon.
Utifrån kommunens 
ekonomiska situation pågår 
just nu ett stort arbete 
för att skapa en budget i 
balans. Agneta genomlyser 
verksamheterna inom 
socialtjänstens område; 
vård och omsorg, IFO och 
arbetsmarknadsenheten.
- Vi måste lyssna på dem vi är 
till för och väva samman deras 
behov med professionens 
kunskap och kompetens, 
säger hon.
Agneta säger att struktur och 
ordning är två basala begrepp 
men också att skapa en större 
förståelse för helheten.
- När man jobbar med hjärtat 
är det lätt att känna sig 
otillräcklig hela tiden. Därför 
måste vi hjälpa medarbetarna 
att definiera grunduppdraget, 
innan vi kan bygga på med 
ytterligare saker som känns 
bra att få göra, säger Agneta, 
Hon poängterar att varje 
kommun har sina egna 
förutsättningar och att det 
finns många olika sätt att 
tillhandahålla tjänsterna. En 
omfattande analys ska ligga 
till grund för arbetet.
- I slutänden måste vision, mål 
och budget helt enkelt gifta sig 
med lagstiftningen, säger hon.

EVA WIKLUND

Agneta Hugander.

Stjärnor i fokus för utställning
- Jag vill fånga ögon-
blicken och förmedla 
känslor!

Det säger Matilda 
Johansson som tillsam-
mans med sin sambo 
fotograferar naturens 
skiftningar och gärna 
stjärnor.

De är nu aktuella med 
en utställning i Kultur-
huset.

Både vinter och sommar 
kan man hitta Matilda och 
Christian Andersson med 
varsin kamera i naturen. De 
är på jakt efter att fånga ljuset 
på rätt sätt och att låta kame-
ran förmedla det ögat knappt 
kan uppfatta.

- Vi gillar att fotografera 
Vintergatan med lång slutar-
tid och ibland timelaps, säger 
Matilda, som alltid gillat att 
fotografera, men som halkat 
in på stjärnhimlen via sam-
bon som hållit på längre.

Ofta åker de långt ut i na-
turen för att slippa ljusförore-
ningar i bilderna.

- Sommartid är vi ute flera 
kvällar i veckan, säger Matil-
da, som också gillar att fånga 
solnedgångar.

Fram tiden den 3 mars kan 
man se parets utställning i 
Kulturhuset. EVA WIKLUND

Båda utställarna har 
instagramkonton:
Alvamatildalinneajohansson och 
photozbyChristian

Matilda gillar att fånga stämningar i naturen.

Stjärnhimmel vid Persberg.  FOTO: Matlida Johansson/ Christian Andersson

Naturens skiftningar fascinerar.  FOTO: Matilda Johansson/ Christian Andersson
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Rörelseglädje för aktiva barn varje söndag
Varje söndag klockan 16 
fylls gymnastiksalen vid 
Vargbroskolan med barn 
mellan tre och fem år.

- De har höga förvänt-
ningar, för de vet precis 
vad som ska hända, 
säger ledaren Sandra 
Mäenpää.

Inför den kommande ter-
minen kan det finnas plats för 
ytterligare några barn.

Varje vecka är gymnastiken 
upplagd på samma sätt, man 
börjar med samling, sedan 
uppvärmning, leker någon 
lek och gör rörelse till musik. 
Under terminen har barnen 
bland annat dansat som di-
nosaurier, varit ekorrar som 
blivit jagade av en räv, haft 
musikstopp och gjort rörelser 

där de varit paket, julgran, ren 
och tomte.

När alla är ordentligt varma 
och de fyllt på med vatten är 
det dags för det alla ser mest 
fram emot – hinderbanan.

- Banan är uppbyggd på 
så att barnen ska få göra så 
många olika rörelser och öva 
på så många olika saker som 
möjligt, utefter sin egen för-
måga, berättar Sandra.

Det finns tunnlar att åla el-
ler krypa igenom, olika höga 
plintar att klättra på och se-
dan hoppa ner ifrån, rutsch-
kana byggd av madrasser och 
bänkar, en ”lavabana” att ba-
lansera sig igenom. Det finns 
även madrasser att slå kul-
lerbytta, rulla stock och stå 
på händer på. Föräldrarna går 

ofta med barnen i hinderba-
nan, för att stötta och ibland 
hålla en hand där det är utma-
nande eller lite läskigt.

De barn som varit med på 
gymnastiken länge kommer 
ofta med önskemål. De gillar 
att leka gympa-kurragömma 
under pausen från hinderba-
nan, och älskar när Sandras 
”grodor, igelkottar och andra 
djur” rymt och gömt sig bland 
redskapen.

När nästan hela timmen 
gått är barnen rödrosiga och 
svettiga och det är dags att 
avrunda. Då samlas barnen 
igen i cirkeln och får berätta 
vad de tyckt varit roligast.

- Vi brukar avsluta på sam-
ma sätt varje gång, genom att 
smyga med Mamma Mu och 

Kråkan, säger Sandra.
Barnen lyssnar koncen-

trerat på musiken samtidigt 
som de gör rörelserna till, de 
smyger, stannar och spanar 
och ligger sedan helt stilla på 
golvet för att inte bli sedda. 
Varje vecka klarar sig barnen, 
”Puh, vilken tur!”.

Allra sist ekar en rörelse-
ramsa genom hela gymnas-
tikhallen. ”Vi klappar våra 
händer, vi stampar våra fötter, 
vi vickar på vår rumpa. Hej 
då gympa!”.

Hemsida: wsten.se
Tel: 0586-751000, 
Mail: camilla@wsten.se

Gravstenar - Kök - Inredning
Värmlands län - Örebro län

Vi är på väg till Storfors, 

men kontakta oss gärna 

redan nu :-) Vi jobbar i hela 

värmland och Örebro.

FAKTA 
Gymnastiken för barn födda 
2019-2017 pågår under 
vårterminen med start vecka 
på söndagar klockan 16-17 i 
skolans gymnastiksal.
Anmälan sker via sms till Sandra 
Mäenpää, tel 073-813 62 67.

Varje söndag fylls gymnastiksalen av rörelseglada barn som gillar alla aktiviteter.  FOTO: Sandra Mäenpää

Har du frågor?  
Hör gärna av dig till 
stofors@redcross.se

Vill du lära dig första hjälpen? 
Storfors rödakorskrets ger dig möjlighet att gå 

en kostnadsfri kurs i första hjälpen 
När? Lördag 1 april kl 13.00-16.15 i Folkets hus

Läs mer om 
kursen och 
anmäl dig via 
QR-koden. 
Obs! 
Föranmälan 
obligatorisk.
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Kalendarium
Februari
22 onsdag Onsdagscafé kl 14-16 i Storfors församlingshem. 
Bingo samt kaffe & semla.
23 torsdag Bjurtjärnsträff i församlingshemmet kl 18 där man 
lagar thaimat tillsammans.
23 torsdag Svenska Jägareförbundet, Storfors Jaktvårdskrets 
har årsmöte i Bjurtjärns sockenstuga kl 19. Lotteri, & fika.
24 fredag Bio Ant-Man and the Wasp: Quantumania kl 18. 
26 söndag Kolbullelunch vid Skidstugan kl 11-13, 40 kr.
27 måndag Bio Mumier på äventyr kl 17. 

Mars 
1 onsdag Bio Andra akten kl 18.  
3 onsdag Onsdagscafé kl 14-16  i Storfors församlingshem. 
Inför Vasaloppet, frågesport mm. 
6 måndag Bokbussen kommer till Lungsund kl 17.30-18. 
7 tisdag Start för kurs i engelska konversation, biblioteket kl 10.  
8 onsdag Onsdagscafé kl 14-16 med modevisning i Kulturhuset. 
9 torsdag Start för kurs i släktforskning i biblioteket kl 14. 
11 lördag Storfors motorklubb bjuder in till bildels- och 
motorsportsmarknad i Kulturhuset kl 10.  
19 söndag  Söndagsdans i Kulturhuset till Jompaz kl 17.-20.30.  
23 torsdag Bokbussen kommer till Bjurtjärn, Kyrksten, 
Kväggeshyttan. Se sid 7
24 fredag UKM, Ung Kultur Möts kl 16-20. Utställning och 
scenframträdanden. Fika.
26 söndag Kolbullelunch vid Skidstugan kl 11-13, 40 kr.
29 onsdag Workshop med bildkonstnären Alena Landelius kl 
17.30-20 på biblioteket. Måla fritt med vattenfärger eller akryl 
på canvastavla eller papper. Material finns på plats.  
Kostnadsfritt, men anmälan måste göras till arrangören ABF  
på tel 010- 709 97 81 eller via mail till Aayla.iversen@abf.se.

April
1 lördag Kurs i första hjälpen kl 13-16.15 i Kulturhuset.  
10 måndag Påsklunk med tipspromenad, servering. Start vid 
Hembygdsgården Hagen. Arr: Storfors hembygdsförening.
13 torsdag Bjurtjärnsträffen, berättarafton med gamla bilder i 
församlingshemmet kl 18.
15 lördag Öppet hus på brandstationen med Civilförsvars-
förbundet och FRG. Många aktiviteter för stora och små. Mer 
information i nästa nummer av I frêske lufta.

Måndagar 
Filmlabb i Kulturhuset kl 17-19, från nybörjarnivå.
Hantverksgruppen träffas i Sockenstugan i Bjurtjärn varje 
måndag  kl 13. Väva, sy, sticka, umgås. 
Måndagscafé Storfors frikyrka kl 17-20. Inlämning Ukrainahjälp.

Tisdagar
Seniorträning på Gymfabriken kl 9.30.
Familjekören för  barn tillsammans med vuxen kl 17-18.30  
i Storfors församlingshem. 
Skaparcafé i Seniorernas Hus (Obs! Alla åldrar!) kl 17-20.

Onsdagar
Seniorsurf på biblioteket kl 9.30-11. 
Språkcafé på biblioteket kl 13-15.
Konstlabb med Sasha kl 17-19, Information: 076-552 30 94.

Torsdagar
Stickcafé kl 14-17 i Sivs Handarbetshörna, Djupadalsg 17.
Musikproduktion i Kulturhuset kl 17-19, från nybörjarnivå.
Bjurtjärnsträffen kl 18-20 i Bjurtjärns församlingshem, 
träffpunkt för vuxna med olika aktiviteter på programmet.

Söndagar
Gymnastik för barn i skolans gymnastiksal kl 16-17. 

Föreningarnas aktiviteter och träningstider
hittar du på webbsidan storforsforeningarna.se

Mentorprogram ökar
överlevnad för företag
En ny omgång av Nyföre-
tagarcentrums mentor-
program pågår nu med 
tio nystartade företag i 
Storfors, Kristinehamn 
och Filipstad.

Alla får hjälp av en 
erfaren mentor i sitt före-
tagande.

Inom ramen för mentor-
programmet sker naturligtvis 
erfarenhetsutbyte, men alla 
erbjuds också sex utbildnings-
tillfällen. 

Det kan exempelvis handla 
om sociala medier, finansie-
ring, avtalsjuridik eller för-
säkringsfrågor.  

- Vi har fyra mentorspar 
från Storfors och sex från 
Filipstad och Kristinehamn , 
berättar Börje Andersson på 
Nyföretagarcentrum, som po-
ängterar att programmet ger 
företagarna en stabil grund att 
stå på.

- Statistik visar att nystar-

tade företag som genom-
går mentorprogrammet har 
mycket större möjlighet till 
överlevnad, säger Börje som 
är glad över att Storfors har 
så  många nya och drivande 
företagare. Förra året startade 
17 företag i Storfors, vilket är 
en god siffra även om det är 
något färre än tidigare år.

Denna kväll har Marko 
Lasic från Region Värmland 
kommit på besök. Han berät-
tar om möjligheterna till att 
söka stöd genom företags-
checkar och det regionala in-
vesteringsstöd som finns att 
tillgå i området.

- Det är otroligt givande att 
komma ut så här och träffa fö-
retagare, säger han. Vi som ar-
betar med regional utveckling 
kommer gärna ut och berättar 
om de olika stödformer som 
finns och för att svara på frå-
gor, säger han.

KICK KARLSSON

Marko Lasic, Region Värmland, och Börje Andersson från Nyföreta-
garcentrum ledde träffen. FOTO: Kicki Karlsson

Några av mentorsparen på utbildning i Storfors.
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Resan blir smidigare med vår mobilapp. Med appen planerar du enkelt din 
resa och köper din mobilbiljett. Du kan välja mellan enkelbiljett, 24- eller 
72-timmars-biljett eller Flex 10/60. I appen kan du också se var bussen  
är i realtid och få trafikstörningsinformation. Trevlig resa!

Använd vår mobilapp
för en enklare resa

Alltid rabatt  
på enkelbiljetten 
vid köp i appen.

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00


