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ust nu är det bokslutstider i 
landets 290 kommuner, så 
även i Storfors. Det betyder 
att kommunens samtliga 
verksamheter summeras 
gällande vad som har hänt under 

året och målen följs upp med röda, 
gula eller gröna gubbar. Summeringen 
av verksamhetstexter och den 
ekonomiska rapporten kallar vi Storfors 
årsredovisning 2019. Den kommer att 
kunna läsas i sin helhet under slutet av 
februari. En spännande läsning för den 
som vill sätta sig in i vad en kommun 
har för ansvar och vilka områden som 
vi jobbar med. Vårt ekonomiska resultat 
kommer påvisa ett kraftigt underskott 
men tack vare god ekonomisk 
hushållning har pengar sparats för att 
balansera delar av detta underskott. 

Budgeten för 2020 (som antogs 
sommaren 2019) kommer att revideras 
med tanke på beslutad skattehöjning, 
att kommunen har fått statliga medel 
från det kommunala utjämningssystemet 
samt att olika verksamheter både fått 
mer respektive mindre pengar samt har 
haft utgifter som varit svåra att förutse. 
Oavsett resultatet jobbar vi hårt med att 
effektivisera våra verksamheter. En ny 
organisation skall inom kort presenteras 
och planen är att den ska börja gälla 
efter sommaren. Vi slimmar vår 
personalstyrka på alla olika nivåer och 
försöker hela tiden anpassa våra styrkor 
efter rådande behov. Ambitionen är att vi 
alltid ska leverera en god service utifrån 
de resurser som tilldelats.

Att skära ner är aldrig roligt men just 
nu effektiviserar var och varannan 
kommun i landet.  Både politikerna 
och tjänstemannaleden i en kommun 
har ett stort ansvar i detta och det är 
ett jobb som löpande måste göras. 
Vissa processer tar mer tid medan 
andra går fortare. Vissa individer tar en 
förändring med en ”klackspark” medan 
andra behöver tid för omställning. Som 
individer är vi alla olika och det är något 
som vi måste acceptera. Olikheter är 
också en styrka när rationaliseringar och 
effektiviseringar pågår. 

Det har varit en tuff och stressig period 
för flera personer och då är det extra kul 
när vardagen förgylls med goda nyheter 

som sätter Storfors 
på kartan och stärker 
vårt varumärke. 

Glädjande siffror 
visar att våra 
niondeklassare i 
mycket liten skala 
nyttjar tobak och 
alkohol, lägst i 
hela länet. Storfors 
fortsätter även att vara en trygg och 
säker kommun att växa upp i. Jag är 
säker på att flera med mig känner sig 
trygga och nöjda med att bo och leva i 
en mindre värmländsk kommun, när vi 
dagligen läser om hur tuff miljön kan 
vara i våra storstäder. 

För en tid sedan hade jag förmånen att 
se och följa när våra pingistjejer tvålade 
dit både Halmstad och Eslöv. Segrar 
som innebar serieledning och ett härligt 
självförtroende i truppen. 
När väl slutspelet drar igång så hoppas 
jag att stora delar av kommunen med 
omnejd sluter upp och är med och fyller 
upp Sporthallen. Om vi kommer till final 
skall det vara ”lapp på luckan”. 

Gällande vårt ”konstiga” väder så undrar 
säkert många vart vi är på väg. En bit 
in i februari månad och det är mer plus 
än minusgrader. Prognosen visar ingen 
snö utan istället kommer det fortsätta 
att regna. 
De som laddar inför Vasaloppet har 
säkert en längre tid känt viss frustration, 
många barn saknar säkert byggandet 
av snögrottor, att åka skridskor på 
naturisen och att utmana varandra i 
snöbollskrig – men detta är alltså inte 
möjligt. Det positiva med frånvaron av 
köldgrader är att många kommuner 
spar mycket pengar med tanke på 
utebliven snöplogning, halkbekämpning 
och beredskapsverksamhet som inte 
behöver gå ut under nätter och helger. 
Det är positivt för vår ekonomi men synd 
för de som saknar snön. 

Oavsett snömängd, ekonomisk situation 
eller trygga miljöer så önskar jag er nu 
alla en trevlig läsning av I frêske lufta. 

Mats Öman
Kommunchef 

J
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E-tjänster hela dygnet runt

Tips på e-tjänster  
i Storfors kommun
Barn och utbildning
l Ansökan om plats inom 
förskoleverksamhet och 
fritidsverksamhet
l Ansökan om busskort 
(gymnasiekort) vid 
gymnasial utbildning 
l Elevkort - Anmälan/
uppdatering av 
kontaktuppgifter för barn/
elev i skola/förskola
l Ansökan om 
inackorderingstillägg 
l Inkomstuppgift för 
beräkning av avgift för 
förskola och fritidshem
l Ansökan om resetillägg 
för gymnasiet
l Schema för förskola eller 
fritidshem
l Ansökan om skolskjuts
l Ansökan om specialkost 
l Uppsägning av plats inom 
förskola/fritidshem

Bygga, bo och miljö
l Synpunkt, klagomål, 
förbättringsförslag inom 
bygga, bo & miljö

Kommun och politik
l Autogiroanmälan 
l Lämna förslag till ny 
e-tjänst
l Medborgarförslag

Stöd och omsorg
l Ansökan om hemtjänst, 
särskilt boende, service 
eller trygghetslarm
l Intresseanmälan 
för att bli familjehem, 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj 
l Inkomstförfrågan, 
Fastställa avgift
l Begäran om insatser 
enligt LSS 
l Månadsrapportering 
för kontaktperson och 
kontaktfamilj inom 
funktionsstöd eller IFO
l Namnförslag på 
nyrenoverade boendet
l Anmälan om oro för barn
l Synpunkter, klagomål, 
förbättringsförslag inom 
stöd och omsorg

Trafik och infrastruktur
l Bidragsansökan för 
enskild väg
l Felanmälan gällande 
trafik och infrastruktur

Uppleva och göra
l Anmälan till 
Kulturverkstad
l Lotteriredovisning

Vill du ansöka om försko-
leplats, kanske anmäla 
ditt barn till Kulturverk-
staden eller göra en 
felanmälan av en trasig 
gatlykta?

Nu finns mängder av 
kommunala tjänster som 
fungerar dygnet runt.

Sedan slutet av 2018 har 
Storfors kommun en platt-
form där alla e-tjänster och 
blanketter är samlade. Det 
finns både e-tjänster där du 
loggar in med hjälp av bank-
id och tjänster där det inte 
krävs någon inloggning. Alla 
tjänster och blanketter kan du 
fylla i med hjälp av din surf-
platta, telefon eller dator.

- Vi har märkt ett stort upp-
sving när det gäller använ-
dandet av e-tjänster, säger 
Kristina Elmström, som är 
huvudansvarig för systemet.

Ett uppsving är det också 
när det gäller antalet e-tjäns-
ter som erbjuds. Utbudet ökar 
hela tiden och du som med-
borgare får gärna vara med 
och påverka.

- Kanske finns det e-tjänster 
som invånarna saknar, då vill 
vi gärna få tips om detta, sä-
ger Kristina.

Fördelen med de digitala e-
tjänsterna är flexibiliteten och 
möjligheten att använda dem 
vilken tid på dygnet som helst 
och från olika plattformar. 
Pappersflödet minskar också 
vilket är positivt för miljön.

- Jag kan inte se några nack-
delar med e-tjänsterna. Om 
någon tycker att det känns 
ovant vi hjälper vi gärna till i 
kommunhusets reception för 
den som behöver hjälp, säger 
Kristina.

Precis som tidigare kan 
man självklart slå en signal 
till kommunen via växeln och 
även få hjälp den vägen.

I spalten till höger kan du 
se några av de e-tjänster som 
idag finns att nå via kommu-
nens hemsida, storfors.se. 

Har du själv förslag på en e-
tjänst finns det också en digi-
tal förslagslåda för detta.

Via ”Mina sidor” kan du 
som skickat in ärenden med 
inloggning via bank-id följa 
dina inskickade ärenden eller 
återuppta en påbörjad ansö-
kan. 

Du kan även föra en dialog 
med kommunen i direkt i an-
slutning till ett ärende. Behö-
ver något i ansökan komplet-
teras får du ett meddelande 
direkt via i ”Mina sidor” där 
du kan öppna ärendet och 
göra de ändringar som krävs.

Antalet e-tjänster i Storfors 
har fördubblats på drygt ett år. 

Under 2020 kommer det att 
införas e-tjänster inom bygg- 
och miljöområdet av Karlsko-
ga kommun – det är e-tjänster 
som även gäller Storfors och 
som kommer att nås via kom-
munens hemsida. 

EVA WIKLUND

Vad ska nya  
boendet heta?
Storfors särsklida boende 
Sjögläntan kommer att få 
sällskap av ytterligare ett 
nytt boende - tvärs över 
gatan. Boendet kallas idag 
”Kroppavägen 5” utifrån 
gatuadressen, men behöver 
självklart ett namn.

Använda gärna e-tjänsten 
sjalvservice.storfors.se/
namnforslag
för att föreslå nytt namn.
Du kan också maila till 
information@storfors.se 
senast den 29 februari.
Det vinnande förslaget 
kommer att prisas!

Kristina Elmström, huvudansvarig för Storfors e-tjänster kan berätta om ett ökat intresse.
FOTO: Eva Wiklund
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Trädtopparna är hans arbetsplats
På sex år har Pete 
Barnes fått det egna 
företaget att blomstra 
och just nu har han sex 
personer anställda.

- Det tar väldigt lång 
tid att bygga upp ett för-
troende hos kunderna, 
men idag har vi många 
stora kunder som hela 
tiden återvänder till oss 
liksom allt fler privat-
personer, säger han.

Det var 2013 som Laila 
och Pete Barnes bestämde 
sig för att slå ner sina bopålar 
i Storfors.  De hade helt en-
kelt hittat dröm-
huset och packat 
flyttbilen.

- Vi trivs verk-
ligen i Storfors 
och vi har hittat 
vänner. Det är 
väldigt lugnt och 
skönt här och jag 
uppskattar när-
heten till natu-
ren, säger Pete, 
som till en bör-
jan var ensam i 
företaget. 

Ganska direkt utökades 
familjen med sonen Alfred 
och Laila jobbade deltid på 
kontoret. Idag har hon fullt 
upp med en heltidstjänst 
samtidigt som Pete rekryte-
rar arborister från olika de-
lar av Europa. Han har både 
engelsmän och fransmän an-
ställda. Sammanlagt är man 
sex i företaget just nu, men 
fler är på ingång.

- För mig är det otroligt 
viktigt att hitta riktigt kom-
petenta arborister. Det går 
snabbt att rasera kundernas 
förtroende om vi gör fel, sä-
ger han.

John Murray kommer från 
England, men har bosatt sig 
i Kristinehamn och är nygift.

- Jag kommer inte att flytta 
tillbaka. Sverige är verkligen 
stället för mig, säger han.

I företaget jobbar också 
Lailas son Joacim Gustavs-

son som inte har trädklätt-
rarlicens, men som arbetar 
på marken med röjning och 
kundkontakter. 

- Jag älskar verkligen det 
här jobbet och att få vara ute 
i naturen varje dag, säger 
han.

TKP Arboristservice, där 
versalerna står för ”trädklätt-
rare-Pete” har flera kyrkor 
och kommuner som kunder. 
Under januari och februari 
jobbar man med att beskära 
150 träd på Kristinehamns 
gamla kyrkogård, och för 
ovanlighetens skull använ-

der man sig av 
skylift.

- Vi brukar 
mycket sällan an-
vända skylift, men 
här står väldigt 
många av träden 
längs en allé och 
då blir det både 
snabbare och säk-

rare att ta sig upp 
till toppen med 
hjälp av en sky-
lift, säger Pete.

Väl uppe i toppen får ar-
boristen klättra, precis som 
vanligt, för att nå de gren-
verk som ska beskäras.

Pete kommer ursprungli-
gen från England och har 25 
års erfarenhet som arborist. 
Att få jobba med träd är inte 
bara ett arbete för honom, 
utan en passion.

- Jag besökte en kund 
igår som ville plocka bort 
ett par träd, men det ska vi 
inte göra. De flesta träd kan 
räddas med rätt insats, säger 
han.

Att få gallra och forma en 
vildvuxen trädgård för att 
skapa ljus och harmoni som 
följer solens vandring är en 
mycket välkommen utma-
ning för Pete. Han minns 
fortfarande ett sådant jobb 
där ägarna blev helt mållösa 
efter några veckors arbete.

- De hade köpt ett gammalt 
hus där trädgård och skogs-

Lailas son Joacim 
Gustavsson  (th) jobbar 
mest på marken och 
stortrivs med det fria 
yrket.

Fransmannen Arthur Verseux jobbar hårt med att gallra uppe i trädkro-
norna, och just här i allén använder TKP Arboristservice skylift för att 
underlätta. ”Jag älskar allt med mitt jobb”, säger Arthur.
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Trädtopparna är hans arbetsplats

partier runt om var helt igen-
växta. De visste inte hur de 
ville ha det, och det visste inte 
jag heller förrän vi tillbringat 
flera dagar där vid olika tid-
punkter, säger han, och menar 
att en sådan förvandling mås-
te göras med varsam hand.

Knepet är att ta lite i taget 
och att ta god tid på sig.

- När de fick se förvand-
lingen var de helt tagna. De 
hade inte trott att det skulle 
kunna bli en sån skillnad, 
skrattar Peter, som utför allt 
från gallring och nedtagning 
av träd till stubbfräsning och 
nyplantering.

EVA WIKLUND

Lördagsöppet på 
återvinningscentralen
Från och med januari har 
Storfors återvinningssta-
tion lördagsöppet.
- Vi har sett att systemet 
med Grönt kort fungerat 
bra i Storfors. Invånarna 
har tagit stort ansvar 
med sortering av ma-
terial och därför kan vi 
nu prova detta, säger 
återvinningschef Johan 
Helander.

Sedan 1 juni 2015 är det 
Karlskoga Energi och Miljö 
som ansvarar för renhållnings-
verksamheten i Storfors. 

Under det senaste året har 
systemet med självbetjäning 
och Grönt kort använts i Stor-
fors. Detta har inneburit utö-
kade öppettider mellan 07.00 
och 18.00 varje vardag.

När man nu testar lördags-
öppet finns det alltid möjlighet 
att ringa till Mosseruds åter-
vinningsanläggning om man 
har frågor, eftersom öppetti-
derna är samordnade.

- Vi kommer att följa sorte-
ringen med stickprov på plats 
och göra plockanalyser på 
materialet i containern. Är det 
fortsatt bra sortering kan det 
bli aktuellt att fortsätta med 
lördagsöppet, säger Johan He-
lander.

En container där besökarna 
ofta har lagt felaktigt innehåll 
är containern som var märkt 
”osorterat”. Den har nu fått en 
ny märkning för att bli tydli-

gare. Där 
ska enbart 
avfall som 
inte kan 
sorteras i 
någon av 
de andra 
conta-
inrarna 
läggas. 

Nu finns det också inpas-
seringskort att hämta för dem 
som av någon anledning inte 
kan registrera sig för Grönt 
Kort med körkort eller person-
nummer. 

Korten hämtas i Kommun-
huset där man får registrera 
namn, telefonnummer och 
adress till fastigheten.

Från och med 2020 kom-
mer de företagare som besö-
ker återvinningscentralen att 
behöva köpa ett abonnemang. 
Detta eftersom renhållnings-
taxan för privatpersoner inte 
ska påverkas av verksamhets-
avfall från företag. 

Företagsabonnemanget är 
individuellt, men grundkost-
naden kommer att vara 100 
kronor per lämningstillfälle.

EVA WIKLUND

Bertil Cshua, ansvarig för den dagliga tillsynen på återvinningscen-
tralen, hoppas att invånarna ska bli ännu bättre på att sortera.

Pete Barnes har över 25 års erfarenhet av att beskära och ta ner 
träd - erfarenhet som kommer många kunder i Värmland till godo.

Information:  072-035 76 65

Trädklättraren John Murray har flyttat från England till Sverige för 
att få jobba med det han älskar.  FOTO: EVA WIKLUND

Öppettider för återvinning 
med självbetjäning.
Måndag-fredag 07.00-18.00, 
lördag 10.00-13.00
Adress: Återvinningscentralen, 
Uddvägen 4, Storfors

Grönt kort krävs - registrera dig 
via storfors.gkey.se
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Rehabteamet finns 
med på vägen tillbaka
I Storfors kommun finns 
fyra personer som har extra 
fokus på rehabilitering.

- Vi jobbar med att skapa 
möjligheter för alla att vara 
så självständiga som de 
bara kan, säger sjukgym-
nast Karin Zeitelberg.

Hon jobbar tätt tillsammans 
med arbetsterapeuterna Anna-
Karin Andersson och Christer 
Brolin samt hjälpmedelstekniker 
Therese Larsson.

De fyra jobbar med att ta fram 
strategier för den som behöver 
rehabilitering efter sjukdom eller 
olycksfall men också för den som 
behöver hjälp att bibehålla funk-
tioner.

- Vi jobbar på korttidsboendet, 
de särskilda boendena och natur-
ligtvis i våra kunders hem, säger 
Anna-Karin.

Uppdragen får gruppen från 
sjukhusen och från biståndshand-
läggarna.

- Varje morgon går vi igenom 
olika typer av vårdbegäran och 
gör prioriteringar. Ingen dag är 
den andra lik, säger Christer, som 
bytte arbetsplats från neurologen 
på CSK för drygt ett och ett halvt 
år sedan.

- Jag trivs med ett bredare ar-
betsfält. I en kommun får man 

göra allt och man kan verkligen 
göra skillnad, säger han.

En stor del av gruppens arbete 
är att hjälpa till med anpassningar 
i hemmet. 

Det kan handla om trösklar som 
behöver tas bort eller stödhandtag 
som ska sättas upp. Ibland gör 
man också större utredningar om 
bostadsanpassning.

Utprovning av hjälpmedel som 
rullstolar, sängar och rollatorer 
är en viktig arbetsuppgift och det 
tar en hel del tid att transportera 
hjälpmedel över hela kommunen.

Anna-Karin jobbade tidigare i 
Karlskoga men blev ”värvad” till 
Storfors.

- Det har jag inte ångrat. Jag 
tycker att vi har ett väldigt bra 
samarbete där vi även samver-
kar med biståndshandläggare och 
sjuksköterskor på vårdcentralen 
och inom kommunen, säger hon.

Ett tätt samarbete har man ock-
så med hemtjänsten och annan 
vårdpersonal som hjälper till med 
olika typer av träning i hemmen 
och på boenden.

Att få hjälpa personer till själv-
ständighet är något som alla brin-
ner för.

- Det kan vara så enkelt som att 
vi hjälper till med en toaförhöj-
ning och plötsligt kan en person 

bli självständig igen. Många får 
en annan syn på sig själva när de 
klarar sådant de inte trodde - med 
hjälp av träning eller hjälpme-
del, säger Karin, som dock skulle 
önska ytterligare en sjukgymnast 
i gruppen.

- Vi är snabba här och jobbar 
väldigt bra tillsammans, men 
ibland är det stressigt och doku-
mentationen kan bli lidande, sä-
ger hon.

Therese Larsson jobbar som 
hjälpmedelstekniker och rehab-
assistent. Hon är den som skruvar 
och fixar med alla hjälpmedel när 
det krånglar, men också den som 
gör årliga besiktningar av lyftan-
ordningar och sängar. På en liten 
del av sin tjänst hjälper hon också 
till med träning och rehabilite-
ring.

- Vi är verkligen ett härligt gäng 
som jobbar bra ihop, säger The-
rese, som har en bakgrund som 
undersköterska.

- Det här är ett fritt och flexibelt 
arbete där man för det mesta möts 
av massor av positivism. Det är 
väldigt roligt att få vara med när 
människor utmanar sig själva och 
får tillbaka funktioner efter sjuk-
domar eller olycksfall, säger hon.

EVA WIKLUND

Det finns många olika sorters rullstolar att prova.Therese Larsson renoverar rullstolar och andra hjälpmedel.

Anna-Karin Andersson, Christer Brolin och Karin Zeitelberg använder ofta cykel med kärra för att transportera mindre hjälpmedel i centrala Storfors.  FOTO: Eva Wiklund
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En säng väger 100 kilo och behöver transporteras av två personer. Karin Zeitelberg och Christer Brolin trivs med teamarbetet.

Anna-Karin Andersson, Christer Brolin och Karin Zeitelberg använder ofta cykel med kärra för att transportera mindre hjälpmedel i centrala Storfors.  FOTO: Eva Wiklund
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Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550 – 622 22

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

Storfors_trottoarpratare_180x263_50%_151201.indd   1 2015-12-01   15:48
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Trygga jobb med mobil asbeststation
I fönsterkitt från 50-, 
60- och 70-talen kan det 
ibland finnas asbest.

Nu har Fönsterrenove-
ringar AB byggt en mobil 
station för asbestsane-
ring.

- Vi ökar effektiviteten 
och säkerheten för våra 
anställda, säger vd Jo-
han Nilsson, som gärna 
hyr ut enheten till andra 
företag.

Storforsföretaget Fönster-
renoveringar AB har anor 
från början av 1900-talet då 
Johans farfar Arvid Nilsson 
var målarmästare i trakten av 
Sunne. På 1940-talet startade 
sonen Arne Nilsson företaget 
i Storfors och idag drivs det 
av Johan Nilsson, som också 
ändrat inriktningen en del.

- Från 2013 jobbar vi inte 
med traditionellt måleri utan 
har fokuserat helt på fönster 
som vi renoverar, säger han.

Företaget jobbar med alla 
sorters träfönster där man la-
gar fönsterbågar, kittar, sätter 
in energiglas och målar. 

Till ungefär samma pris 
som att köpa ett nytt fönster 
kan ett äldre kvalitetfönster få 
nytt liv och bli både ljudisole-
rat och energioptimerat.

Under de senaste åren har 
företaget expanderat i Göte-
borgstrakten genom en rad 
stora uppdrag. Det senaste i 
raden är Hagabadet och Wä-
nerska villan. I Kristinehamn 
pågår fortfarande renove-
ringen av de 300 blyinfattade 
glaspanalerna på kyrkan, och 
där kom den nya asbeststatio-
nen till god användning.

Stationen är byggd i en 
vanlig byggbarack som har 
fästöglor för smidig förflytt-
ning. Inne i boden finns flera 
slussar och den avdelning där 
fönstren slutbehandlas går 
inte att nå utifrån.

Den som jobbar med sane-
ringen är klädd i heltäckande 
dress och andas luft via en 
sluten ansiktsmask.

- Man kan naturligtvis 
bygga upp en avdelning för 
sanering på varje jobb, men 
genom att vi har en mobil sta-
tion blir detta mycket enklare, 
säger Johan.

Hittills har man använt den 
vid ett par tillfällen, men ef-
tersom boden står oanvänd en 
stor del av tiden är han öppen 
för att också hyra ut den till 
byggföretag eller andra nä-
ringsidkare som jobbar med 
sanering.

- Det är ju bara bra om den 
blir mer använd, och vi tycker 
själva att den är mycket funk-
tionell och smidig, säger han.

Hur vet man då om fönster-
kittet innehåller asbest?

Svaret är att det vet man 
sällan. Ibland kan kittet vara 
gulaktigt innanför den grå 
ytan vilket kan tyda på att det 
finns asbest, men det är inte 
säkert. Om det finns asbest så 
gäller detta oftast fönster som 
är tillverkade mellan 1950 
och 1970. 

För att vara helt säker får 
man skicka in ett prov till 
ett analysföretag. Det finns 
många som sysslar med detta.

På grund av hälsoriskerna 
får inte vem som helst arbeta 
med asbest. Enligt arbetsmil-
jölagen krävs speciell utbild-
ning vilket Johans anställda 
har. Dessutom genomgår alla 
anställda hälsoundersökning 
regelbundet.

- Vi är godkända av Arbets-
miljöverket och för oss är all-
tid säkerheten i främsta rum-
met, säger han. EVA WIKLUND

Information: Johan Nilsson  
tel 070-516 10 41.

Asbest är sedan länge förbjudet
Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger 
in i kroppen. Damm med asbestfibrer kommer in i lungorna och 
kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet 
sedan länge, men kan finnas kvar i äldre byggnader. Så länge 
asbest är inkapslat utgör det ingen fara, men när det bearbetas 
kan fibrer kan frigöras i form av ett damm. 
För att hantera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket 
och att bryta mot reglerna är straffbart. Johan Nilsson och hans anställda byter ut 300 glaspaneler på 

Kristinehamns kyrka.  OTO: Eva Wiklund

En byggbod har förvandlats till... ...en sluten station för asbestsanering. Fönstren plockas ut för att saneras i boden 
och målas sedan på plats.
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Få nyttjar alkohol & tobak 
När Region Värmland 
undersöker niondeklas-
sarnas alkohol- och drog-
vanor sticker Storfors 
kommun ut på ett positivt 
sätt. Inom de flesta områ-
den ligger Storfors lägst 
i länet.

- Jag tror att det beror 
på flera saker, men bland 
annat på att man kan ha 
en annan social kontroll i 
en liten kommun och att 
vuxna lyckats skapa goda 
relationer med ungdo-
marna, säger skolchef 
Sven-Erik Rhen.

Den anonyma enkätunder-
sökningen genomfördes under 
senhösten 2019 och bestod av 
43 frågor som ställdes till ni-
ondeklassarna i länet. I Stor-
fors var deltagandet hundra-
procentigt. Resultaten visar att 
de 48 eleverna i mycket lägre 
utsträckning än sina jämnåriga 
i länet använder tobak, alko-
hol eller droger. När det gäller 
droger hade inte en enda av 
niondeklassarna provat. 

Utbudet av droger tycks 
också vara lägst i länet i Stor-
fors där åtta procent svarade 
att de blivit erbjudna droger 
– jämfört med 18 procent som 
i genomsnitt blivit erbjudna 
narkotika i Värmland.

Sven-Erik Rhen pekar på 
undersökningen Ung i Värm-
land, som tidigare genomför-
des av Karlstad Universitet. 
Där låg Storfors under många 
år på en förvånansvärt låg nivå 
gällande alkohol, tobak och 
narkotika.

- Vi har en lång tradition, 
ända sedan 80-talet, när det 
gäller att sticka ut positivt och 
vi har jobbat aktivt inom både 
skola, folkhälsa och individ- 
och familjeomsorg med de här 
frågorna. Dessutom finns det 
självklart ett stort föräldraen-
gagemang bakom sådana här 
siffror, säger Sven-Erik Rhen.

Sven-Erik Rhen är glad över 
de positiva siffrorna, men sä-
ger att man som kommun inte 

får ”slå sig för bröstet” och 
slappna av.

- Vi måste ständigt vara på 
tå och jobba med detta. En 
epidemi med alkohol, knark 
eller rökning kan slå till på 
några veckor. Samma sak gäl-
ler mobbing, så det är livsfar-
ligt att slå sig till ro, säger han.

I Storfors finns också BUS-
arbetet med aktiviteter för 
unga som drivs i samarbete 
med IOGT/NTO och Storfors 
församling. Folkhälsosamord-

nare Kicki Karlsson tror att 
arbetet och närvaron av vuxna 
påverkar ungas iställning till 
alkohol och droger på ett po-
sitivt sätt.

- Vi bedriver ett långsik-
tigt arbete i samverkan med 
både kyrkan och IOGT/NTO. 
BUS-verksamheten har fun-
nits länge i Storfors och ska-
par möjligheter för unga att ta 
del av många olika aktiviteter 
kostnadsfritt eller till låga pri-
ser, säger hon.  EVA WIKLUND

Kommunalråd  
hos civilminstern
I slutet av januari var 
Storfors kommun inbjuden 
till  civilminister Lena 
Micko tillsammans med 
ytterligare 25 kommuner. 
Regeringens urval av 
kommuner var baserat 
på att det skulle vara 
kommuner från hela 
landet. Urvalet skulle 
också spegla olika typer av 
ekonomiska utmaningar 
som kommunerna står 
inför.
- Vi hade bra samtal 
där vi kunde föra fram 
de svårigheter och 
möjligheter som våra 
kommuner har, säger 
kommunalråd Hans 
Jildesten.
Kommunerna framförde 
bland annat att man vill 
se generalla stadsbidrag 
- inte öronmärkta pengar. 
Dessutom pekade 
Jildesten på att man 
behöver mer pengar från 
Boverket för omställning 
och renovering 
när verksamheter 
måste förändras. Ett 
starkt önskemål från 
kommunerna är också att 
avskrivningsreglerna för 
nybyggnation ändras.
- Det är skillnad att bygga 
nytt i en storstad och på 
landsbygden där värdet 
över en natt sjunker 
dramatiskt. Om vi bygger 
nytt så är det ju för att vi 
ska använda byggnaderna 
i minst 50 år - då måste 
en avskrivningstid på 30 
år vara rimlig. Idag gäller 
betydligt kortare tid, säger 
Jildesten, som tycker att 
mötet med civilminsitern 
var bra.
- Det känns positivt att det 
finns ett intresse av att 
lyssna på oss kommuner. 
Vi gav en ganska 
samstämmig bild även om 
vi i Storfors tycker att det 
ser betydligt ljusare ut på 
längre sikt, säger han.

Så svarade Storfors niondeklassare
Rökt under de senaste 12 månaderna 
Storfors 2 procent, Värmland 12 procent
Använt e-cig de senaste 12 månaderna
Storfors 0 procent, Värmland 16 procent
Använt vattenpipa de senaste 12 månaderna
Storfors 4 procent, Värmland 7 procent
Använt snus de senaste 12 månaderna
Storfors 2 procent, Värmland 13 procent
Använt alkohol de senaste 12 månaderna
Storfors 8 procent, Värmland 33 procent
Intensivbrukat alkohol minst en gång i månaden
Storfors 0 procent, Värmland 7 procent
Använt narkotika någon gång
Storfors 0 procent, Värmland 7 procent

Två procent av Storfors niondeklassare hade rökt det senaste året.

Sven-Erik Rhen, Lotta Nilsson och Jukka Uutela under den skolfru-
kost som serveras gratis för barnen på Vargbroskolan. FOTO: Eva Wiklund

Civilminister Lena Micko
Foto: Ninni Andersson
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Lördagsöppet en gång i månaden

Sara Lendon valde 
Storfors bibliotek

Nu duggar nyheterna 
tätt på Storfors biblio-
tek - och en av de mest 
efterlängtade är kanske 
att man satsar på lör-
dagsöppet.

- Det är ett önskemål 
från våra kunder, säger 
bibliotekschef Michael 
Nordeman.

Förutom lördagsöppet den 
första lördagen i varje månad 
klockan 10.00-13.00 kommer 
man att utöka öppettiderna 

något på vardagar. Från den 
1 mars kommer biblioteket 
att öppna redan 10.00 och på 
måndagar och torsdagar hål-
ler man öppet till 18.00.

- Däremot stänger vi klock-
an 14.00 på fredagar eftersom 
vi sällan har några kunder då, 
säger Michael.

När biblioteket håller lör-
dagsöppet kan man självklart 
låna och lämna tillbaka böck-
er - kanske via självbetjä-
ningsterminalen för den som 

önskar. Men det blir också en 
sagostund för barn i försko-
leåldern och lågstadieåldern 
med start klockan 10.30.

Andra nyheter som man 
kan utforska på biblioteket är 
de nya surfplattorna där man 
bland annat har tillgång till 
en uppsjö av dagstidningar 
och andra veckotidningar och 
magasin.

- De är väldigt enkla att 
hantera och vi hjälper gärna 
till för den som vill komma 

igång, säger biblioteksassis-
tent Ann-Kristin Jedehulth.

Biblioteket har också in-
vesterat i utrustning för före-
läsningar med projektor och 
ljudanläggning. Tack vare de 
flyttbara hyllorna får 60-70 
personer enkelt plats. 

 EVA WIKLUND

Från och med årsskiftet 
har Storfors bibliotek 
full bemanning. 

Sara Lendon valde att 
flytta med familjen från 
Alingsås till Storfors för 
den nya tjänsten.

- Vi ville gärna prova 
att bo på ett mindre 
ställe, och att skolan 
är högt rankad spelade 
också in, säger hon.

Sara hade precis klarat av 
sin mastersutbildning i bib-
lioteks- och informationsve-
tenskap på högskolan i Borås, 
när tjänsten i Storfors dök 
upp. Ingen i familjen har an-

knytning till Värmland, men 
alla gillar att vara ute i natu-
ren.

- Vi gillar att cykla och 
vandra. Här finns det ju fina 
möjligheter både med vand-
ringsleder och fina sjöar. Ma-
ken vill gärna hitta bra cykel-
leder också, säger Sara, som 
har hittat träningsmöjligheter 
på Gymfabriken.

Hon kommer att jobba 
både på skolbiblioteket och 
på folkbiblioteket och den de-
lade tjänsten ser hon som ett 
plus.

- Det känns bra med va-
riationen, och det märks att 

man kommer nära människor 
genom att jobba på ett litet 
ställe, säger hon.

Familjen består också av 
två barn. Sonen går sista året 
i grundskolan och dottern har 
börjat i första klass.

- Skolan känns väldigt lugn 
och genomtänkt i många olika 
led för att barnen ska få chans 

att utvecklas, säger Sara, som 
också har en femårig utbild-
ning på konsthögskolan i 
bagaget och erfarenhet som 
trädgårdsmästare.

- Men tanken på att utbilda 
mig till bibliotekarie har fun-
nits med länge. Nu blev det 
äntligen av, säger hon.

EVA WIKLUND

TIPS! IT-kurs för seniorer i 
samarbete med vuxenskolan 
från den 5 mars. Tisdag den 
3 mars bjuder man även in till 
skrivarworkshop klockan 15-18.

Sara Lendon ser fram emot att få jobba i en liten kommun med 
närhet till det mesta. På biblioteket tipsar hon om surfplattorna.

Ann-Kristin Jedehult, Michael Nordeman och Sara Lendon är glada att kunna presentera flera nyheter på Storfors bibliotek. 
 FOTO: Eva Wiklund
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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

Vintern är snart här!
www.gasolbutiken.se
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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

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

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

Avlopp
VärmeVatten 

Vänd dig till en certifierad rörmokare!

Starta din resa bekvämt från Karlstad Airport
30 Reguljära turer Karlstad - Arlanda varje vecka
Charterresor till: 
l Paris, Frankrike l Rhodos, Grekland
l Las Palmas, Gran Canaria l Mallorca, Spanien
l Kreta, Grekland l Thailand

Nyhet våren 2020!
l Prag, Tjeckien 

32:-/kg

12:-/lit
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Dags att söka 
feriearbete 2020
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 15:e juni 2020.
Du ansöker digitalt via 
kommunens hemsida, 
Storfors.se och senaste 
dag för ansökan är den 31 
mars.
Har du frågor eller behöver 
hjälp med ansökan är du 
välkommen att höra av dig 
till personalen på AME.
Annie Schallengruber 
Telefon: 0550-651 76 
annie.schallengruber@
storfors.se 
Mariette Karlsson
Telefon: 0550-652 44
mariette.karlsson@
storfors.se 

Sommarjobb inom 
vården i Storfors?
I Storfors 
finns behov 
av vikarier 
inom både 
hemtjänst, 
särskilt 
boende och funktionsstöd 
(personlig assistent). 
Sista ansökningsdag för 
hemtjänst och särskilt 
boende är 31 mars medan 
sista ansökningsdag för 
personliga assistenter är 
28 februari.
Surfa in på storfors.se och 
lärs mer om vikariaten.

Banken ökar sin närvaro
Nu satsar Bergslagens 
Sparbank på utökade 
tjänster och öppettider i 
Storfors.

Berry Andersson, chef 
för kontoret i Nora, tar 
även över som kontors-
chef i Storfors vilket 
ger Christel Gillström 
utrymme att jobba mer 
med företagskunder.

- Efterfrågan är stor 
och vi svarar nu upp mot 
det, säger han.

Sedan starten för sju år se-
dan har bankens tillväxt ökat 
för varje år, men Berry An-
dersson sticker inte under stol 
med att man gärna ser ännu 
fler kunder - både privatkun-
der och företagskunder.

- Vi har en hel del före-
tagskunder från närliggande 
orter, men det finns både 
privatpersoner och företag i 
Storfors som ännu inte tagit 
steget, säger han

För att banken ska överleva 
på sikt behöver man en stadig 
ström av nya kunder, och man 
vill gärna att kunderna också 
utför fler affärer i banken - 
allt från lån och sparande till 
lönekonton.

- Många har uppfattningen 
att det är krångligt att byta 
bank, men det behöver det 
inte alls vara, säger Berry.

Berry Andersson jobbar 
idag som kontorschef på kon-
toret i Nora, men kommer nu 
även att ta ansvaret för Stor-
forskontoret, där han kom-
mer att tillbringa någon dag i 
veckan. Han har jobbat inom 
Swedbank i olika chefsroller 
i 27 år och har även varit eko-

nomichef i en större företags-
konstellation. 

- Det var oerhört lärorikt 
och de erfarenheterna har jag 
nytta av idag, säger han.

Genom samverkan mellan 
Nora och Storfors kommer 
man att hjälpa varandra med 
bemanning mellan kontoren 
när det gäller semestrar och 
sjukdom.

- Två kontor som jobbar 
tillsammans blir inte lika sår-
bara som ett mindre kontor, 
säger han.

På plats i Storfors finns 
precis som förut företagsråd-
givarna Christel Gillström 
och Maria Arntz liksom pri-
vatrådgivarna Ulf Emanuels-
son och Susanne Persson.

Banken kommer nu att 
ändra öppettiderna så att tis-
dagar och onsdagar får längre 
öppettid, men å andra sidan 
blir de dagarna reserverade 
för bokade besök - både för 
företag och privatpersoner.

- Vi har stor efterfrågan 
på just bokade tider när man 
kan sitta ner i lugn och ro och 
diskutera sina bankaffärer, så 
därför gör vi den här föränd-
ringen, säger han.

Måndagar, torsdagar och 
fredagar är som vanligt öpp-
na för spontana besök.

EVA WIKLUND

Berry Andersson är ny kontorschef på Bergslagens Sparbank i Storfors.  FOTO: Eva Wiklund

Nya öppettider
Måndagar 9.00-16.30
Tisdagar 9.00-16.30
Onsdagar 9.00-16.30
Obs! Tisdagar och onsdagar 
endast förbokade besök - 
ingen drop-in.
Torsdagar 9.00-17.30
Kassaservice 9.00-13.00
Fredagar 9.00-15.00

Christel  
Gillström

Ulf  
Emanuelsson

Maria Arntz

Susanne  
Persson

Sista ansökningsdag för 
feriejobb är den 31 mars.



14 I frêske lufta 1 l 17 feb 2020 Informationstidning  för Storfors kommun

KPMGs utredning är färdig
 
Den utredning som KPMG genomfört på uppdrag 
av Storfors kommun visar att det finns brister 
i avtalshanteringen mellan kommunen och 
Stiftelsen Björkåsen samt brister i stiftelsens 
attest- och fakturahantering. Man pekar också på 
risk för sammanblandning av roller och ansvar.

KPMGs slutsatser
l Vi kan konstatera att ekonomichefen vid ett 
tillfälle har signerat ett underlag i annans namn. 
KPMG har inte identifierat några andra tillfällen då 
liknande förfaringssätt har tillämpats. Vi har inte 
heller identifierat att ekonomichef tillskansat sig 
medel privat från stiftelsen på ett otillbörligt sätt. Det 
fakturerade beloppet som ekonomichefen fakturerat 
stiftelsen är för utfört arbete och kostnaden är 
avstämd med stiftelsens styrelse.

l KPMG kan konstatera brister i kommunens 
avtalshantering. Avtalet kommunen har med 
stiftelsen har inte följts upp och inte heller 
anpassats för att motsvara de tjänster stiftelsen 
köper, det förekommer också brister i efterlevnad 
av avtalet. Ansvaret att hantera avtal torde vara 
kommunchefens om ansvaret inte är delegerat.

l KPMG har identifierat brister i attest och 
betalningsrutiner. Stiftelsen har brustit i att 
uppdatera attestrutin och har heller inte 
dokumenterat ansvarsområden och ersättning för 
det arbete som Kommunalråd och ekonomichef 
utfört åt stiftelsen efter 2018.
Kommunalrådets olika roller inom stiftelsen ställer 
höga krav på transparensen och tydliga avtal/
instruktioner avseende ansvar och ersättning då 
här kan föreligga intressekonflikter. KPMG har inte 
identifierat några avtal/instruktioner eller annan 
dokumentation avseende Kommunalrådets roller, 
ansvarsområden eller ersättning när denne tar roll 
som arbetande styrelseordförande i stiftelsen.

l KPMG kan konstatera att ekonomichef signerat 
ett underlag i annans namn. Huruvida detta 
utgör urkundsförfalskning faller utanför KPMG:s 
kompetens varför vi hänvisar till juridisk expertis. 
KPMG kan i sin utredning inte finna några andra 
misstänkta oegentligheter.

KOMMENTAR FRÅN STORFORS KOMMUN:
- Vår ambition är alltid att göra rätt och att vara 
transparenta, vi jobbar i demokratibranschen men är 
naturligtvis inte felfria. Utifrån den här granskningen 
kan vi konstatera att vi hade behövt vara tydligare 
och formaliserat avtalen på ett bättre sätt. Det 
positiva är att vi lär oss att bli ännu mer vakna 
och tydliga genom sådana här processer, säger 
kommunchef Mats Öman.

KOMMENTAR FRÅN STIFTELSEN BJÖRKÅSEN:
- Det är jättebra att KPMG är färdiga med 
granskningen, vi kommer att vidta åtgärder så 
att eventuella oklarheter mellan stiftelsen och 
kommunen reds ut. Det är alltid bra att bli granskad, 
det gör vår verksamhet ännu bättre, säger Hans 
Jildesten, ordförande för Stiftelsen Björkåsen.

Hela utredningen, 26 sidor, finns att läsa på 
kommunens hemsida.

Pigg 50-åring sprider goda vanor
För ett par år sedan firade 
Friskvården i Värmland 50 
år. Aktiviteter finns över hela 
länet och i Storfors erbjuds 
både hälsosamtal, kondi-
tionstest, hälsokurser och 
flera olika motionsgrupper.

- Det här är jättekul. Jag 
har nog varit med i snart 30 
år, säger Christina Olsson, 
som deltar i vattenmotion på 
onsdagar och hjärtmotion på 
tisdagar.

Bassänggrupperna har plats för 
cirka tolv personer, och det finns 
platser kvar i några av grupperna. 
Just den här onsdagen är det lite 
färre deltagare, men de som är 
på plats ser till att sprida god en-
ergi och kämparglöd. Det gäller 
att peppa varandra för det är job-
bigare än det kan se ut att använda 
vattnet som motstånd i träningen.

Anna Jansson har just tagit över 
som ledare för gruppen efter The-
rese Larsson.

- Jag såg att man sökte en ledare 
och anmälde mig. Jag ska springa 
tuffa lopp med hinderbana i som-
mar så jag behöver all träning jag 
kan få. Att få vara ledare är en ny 
utmaning, säger Anna, som också 
tränar på Gymfabriken.

I det 33-gradiga vattnet jobbar 
Christina Olsson, Christina Kel-
ler, Agneta Andersson och Annika 
Nilsson tillsammans med grup-
pens enda man; Kai Aregius.

- Jag har haft problem med ar-
tros i mina knän och då har den här 
träningen varit väldigt värdefull. 
Jag kände stor skillnad efter julup-
pehållet och dessutom är det roligt 
att röra sig till musik, säger han.

Flera av deltagarna går både på 

pass med vattenmotion och pass 
med mer ”vanlig” gymnastik.

- Jag tycker att den här motions-
formen är väldigt lagom och dess-
utom har vi roligt tillsammans. 
Man lär ju känna varandra i en 
grupp, säger Christina Keller.

I Storfors är det hälsokonsulent 
Pia Aspvik som håller i trådarna 
för friskvården. På tisdagar och 
onsdagar finns hon i regel på plats 
i lokalerna i Hälsans hus. Man kan 
också kontakta henne via telefon 
för att boka en tid för exempelvis 
hälsosamtal eller konditionstest. 
Ibland arrangerar hon också gratis 
hälsokurser under en lägre tid för 
den som vill komma igång med 
bättre mat- och motionsvanor.

Friskvårdens vision är att erbju-
da träning för alla – oavsett nivå 
och förkunskaper.

- Vi brukar säga att vi möter dig 
där du är. Vi finns nära genom att 
vi har friskvårdscentraler i hela 
länet och vi möter varje person 
utifrån deras egen motivation och 
förutsättningar, säger Pia Aspvik.

EVA WIKLUND

Motionsgrupper i Storfors:
Vattenmotion, Vargbroskolan 
(insläpp en kvart före varje pass)
Måndagar kl 18.00 och kl 19.00, 
Onsdagar kl 17.30 och kl 18.30
Hjärtmotion, Sporthallens judolokal
Tisdagar kl 11.00
Cirkelmotion, Sporthallens judolokal
Torsdagar kl 17.30
Ryggmotion, Lundsbergs skola
Måndagar kl 18.30
Styrketräning för seniorer, 
kommunhuset
Torsdagar kl 9.00 och kl 10.45 samt 
fredagar kl 9.00

Information: Pia Aspvik tel 0550-
652 45 eller www.friskvarden.org/
friskvardscentral/storfors

Glada deltagare i vattenmotionsgruppen.  FOTO: Eva Wiklund
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Kanalen

Välkommen till Pax fritidsgård i kyrkans ungdomslokaler!
Pax fortsätter precis som vanligt till och med den 30 april. Välkomna till oss! I nästa nummer av Kanalen berättar vi hur ungdoms-
verksamheten och samarbetet mellan Storfors församling och Storfors kommun kommer att se ut i framtiden.  
Här ovan bjuder vi på lite gamla bilder från Pax-lokalerna.



   

Någon att prata med… 

Svenska kyrkan i Storfors finns där om du behöver prata med någon. Våra 
präster och diakon möter ständigt människor i livets olika faser. 

Det kommer tider i livet när man stannar upp och funderar över sin livssituat-
ion. Det kan handla om oro för hälsan, anhöriga, ekonomi, arbetslöshet, sorg, 

ensamhet eller frågor som handlar om tro och mening med livet. 

Vi har tystnadsplikt! 

Elsie Schwab Hollsten, präst              072-528 88 63 

Karolin Gärdsvik Wilhelmsson, präst     073-078 24 05 

JohnElis Hollsten, diakon                      072- 500 07 03  

 Olle Sjöberg, präst                               076-813 44 44 

Välkommen att höra av dig! 
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Kyrkan ligger inte alltid 
” mitt i byn” på så sätt 
att det är enkelt att ta 
sig dit. Om du önskar 
få åka med någon 
till gudstjänsterna i våra kyrkor, så kan 
du ringa till pastorsexpeditionen senast 
fredagen innan. Telefontiden är månd-fred 
kl 10-12 och numret är 0550-600 42. 
Välkommen med till gemenskap!

Behöver du kyrkskjuts?

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

Nu kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Vårt nyhetsbrev kommer ut ca en gång i månaden direkt till din 
mail. Missa inget viktigt! Gör så här för att prenumerera: Gå in 
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/storfors och följ länken 
till nyhetsbrevet. Eller registrera din mailadress med mobilen via 
QR-koden till höger, gå sedan till din mailkorg och bekräfta din 
prenumeration. Du kan också säga till när du besöker oss, att du vill 
prenumerera på  nyhetsbrevet så skriver vi upp din mailadress.

Prenumera gärna  på vårt nyhetsbrev!

”Man blir glad av att sjunga” sade många 
efter att ha varit med i ”Engångskören” i 
Lungsund under hösten 2019.
Nu gör vi en ny satsning under våren.
VÄLKOMMEN du som vill prova att sjunga! 
Inga förkunskaper krävs! Vi kommer att 
sjunga på Valborgsmässofirandet på 
Berget i Lungsund. Dessutom medverkar vi 
i en Gudstjänst den 19 april.
Vi träffas 5 gånger i församlingshemmet i 
Lungsund, varannan onsdag med start 26 
feb kl 18.30. VÅGA PROVA --- VÄLKOMMEN!
Börje o Marianne tel. 072-721 02 57

Storforsträffen 
Arrangeras varannan onsdag kl 14.00 i 
församlingshemmet om inte annat anges.

26 feb  Ingemar Rörkvist & Gunnar Olsson
11 mars  Modevisning –tillsammans med 
PRO och SPF. OBS! Kulturhuset i Stora 
Galejan 
25 mars  Börje Karlsson – låtar till gitarr
Utställning av jesusfigurer och bilder.

Lite längre fram i vår blir det lunchmusik 
med soppa igen. Då är det Anne-Marie 
Jonsson som står för musiken. Hon har 
återvänt till oss som 25% kantor med 
ansvar för Storfors kyrkokör och hon spelar 
på gudstjänster och förrättningar. 

Sportlovsaktiviteter vecka 9
Kyrkans verksamhet:
Måndag 24/2  
Klockan 15.00-17.00 pyssel för alla. 
Plats: Bjurtjärns församlingshem.
Torsdag 27/2 
Klockan 15.00-18.00 PAX med 
torsdagpyssel 
och temys
Fredag 28/2  
Klockan 15.30-17.30 pyssel för alla. 
Plats: Storfors kyrka (paX ingång)
Kyrkans och kommunens fritidsgård.

Engångskör blir tvågångskör

  
 
 

Vill Du bidra med lite av Din tid till något meningsfullt? 

I Storfors församling finns behov och du är mer än välkommen. Du 

behöver inga särskilda förkunskaper – kom som du är och blir en del 

av vår gemenskap. 

Vi har flera aktiviteter att engagera sig i: 

• Kyrkkaffe 

• Titta In – följ med oss till äldreboenden i kommunen 

• Festarrangemang för dem som fyller 80 år och 90 år under året 

• Kaffekokning och servering vid Storforsträffen 

• Våffelcafé – under några onsdagar i juli månad 

• Hjälpa till i barn- och ungdomsverksamheten 

 

Vi vill också starta upp en ”Väntjänstgrupp” för att förgylla tillvaron 

för äldre och ensamma: 

• Fika och samtal 

• Promenader 

OBS! vi tar inte över uppgifter som sköts av hemtjänsten. 

 

 

Välkommen att höra av dig till: 

Elsie Schwab Hollsten, kyrkoherde 0550-658 63 

Gunilla Bengtsson, församlingsassistent 0550-658 58 

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

Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00
Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00

Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten 
0550-658 63, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se

Komminister 
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson 
0550-65860,  0730-782 405   
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se

Kantorer

Eva Lundell 
0550-65856, 072-505 60 56 
eva.lundell@svenskakyrkan.se

Anne-Marie Jonsson 
070-550 08 87
brittann-marie.jonsson@svenskakyrkan.se  

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

Församlingsvärdinna  
Heléna Saha 0550-658 61

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

Barn- & ungdomsledare 
Susanna Karlsson 0550-658 59, 
072-504 05 59 
susanna.karlsson2@svenskakyrkan.se

Vaktmästare/ungdomsledare 
Ola Karlsson 0550-658 66, 
ola.karlsson3@svenskakyrkan.se

Administratör
Eila Backelin  0550-658 51,
eila.backelin@svenskakyrkan.se

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

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

Ordförande Kyrkorådet
Anders Nordell 
070-675 11 72

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

Almanackan

Storfors
23 feb
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsgudstjänst
26 feb
08.00 Morgonmässa
18.00 Askonsdagsmässa
4 mars
09.00 Morgonbön
8 mars
18.00 Taizémässa
10 mars
14.00 En tisdag -  Guds-
tjänst på Seniorernas Hus
11 mars
09.00 Morgonbön
18 mars
09.00 Morgonbön
22 mars
15.00 Messy church
25 mars
08.00 Morgonmässa
29 mars
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsmässa
1 april

09.00 Morgonbön
5 april
15.00 Gudstjänst med 
små och stora 
8 april
09.00 Morgonbön
10 april 15.00 
Långfredagsgudstjänst
12 april
11.00 Festgudstjänst. 
Äggsmörgås & påskägg till 
kyrkkaffet.  
Påskdagens 
festgudstjänst är 
sammanlyst till Storfors. 
Kyrkskjuts finns för dig 
som önskar. 
Annandag påsk 
är sammanlyst till 
Kristinehamn/Karlskoga.

Lungsund
15 mars
11.00 Söndagsmässa
9 april
19.30 Skärtorsdagsmässa

Bjurtjärn
1 mars (Vasaloppsdagen)
11.00 Kyrkbacksträffens 
gudstjänst med JohnElis 
och Ollaan. Sopplunch.

19 mars
18.00 Andrum i 
församlingshemmet
5 april
11.00 Gudstjänst med 
små och stora
9 april
17.30 Skärtorsdagsmässa

Med reservation för ev 
ändringar

Ulrika har en del av sitt hjärta i Kenya
Ulrika Birkflo kommer till församlingshemmet i Bjurtjärn 
torsdag 5 mars kl 18.00 och berättar om sitt engagemang 
för hjälparbete i Kenya. Hon visar bilder från arbetet i Kenya, 
har med lite hantverk som är tillverkat där. För att förstärka 
upplevelsen av Afrika blir det något att dofta på eller smaka på 
till fikat. Under kvällen har du möjlighet att lämna frivillig gåva till 
hjälparbetet i Kenya. Varmt välkomna! 

Berättarafton torsdag 2 april
Nu är det dags för årets första Berättarafton. Torsdag 2 april kl 18.00 i Bjurtjärns 
församlingshem. Samarrangemang med Bjurtjärns hembygdsförening. Tema: ” Vad de 
gamla berättade om livet.” Vi lyssnar till inspelade röster från personer som inte lever längre. 
Servering och försäljning av årgångar till förmån för Act Svenska kyrkan.

Hur ser din bild av Jesus ut?
Kom till församlingshemmet i Storfors och titta på hur han kan ha sett ut. Hur människor har 
gjort sig en bild av honom. Det är Jocke Morin från Ölme som lånar ut sin samling av figurer 
och bilder med Jesus som motiv. ”Vernissage” på Storforsträffen onsdag 25 mars kl 14.00. 
Därefter finns utställningen kvar t.o.m påskdagen 12 april.

Varje år genomför Svenska 
kyrkans församlingar en 
FASTEAKTION. Den håller 
på från fastlagssöndagen 
23 februari och avslutas 
på palmsöndagen 5 
april. Under den tiden 
sprider vi information om 
vilken verksamhet som 
bedrivs via ACT samt gör 
penninginsamlingar för att 
stödja den verksamheten.
Årets fasteaktion handlar 
om att vi har alla rätten att 
leva i trygghet och säkerhet, 
i frihet från våld. Vi lever alla 

under samma himmel och 
har samma rättigheter men 
verkligheten ser annorlunda 
ut. Tillsammans med andra 
kyrkor ute i världen. 
skapar vi hopp, möjligheter 
och en hållbar framtid. ACT 
Alliansen är ett nätverk med 
över 150 kyrkor runtom i 
världen. ACT står för Action 
by Churches Together. 
Tack vare detta samarbete 
kan vi agera snabbt vid 
katastrofer, arbeta ännu 
effektivare inom långsiktigt 
utvecklingssamarbete och 

tillsammans ha en stark 
påverkansröst.
Du har möjlighet att delta 
i de lotterier vi ordnar 25 
mars på Storforsträffen och 
vid Berättarafton i Bjurtjärn 
2 april. Både med att skänka 
vinster och att köpa lotter. 
Annars kan man ge en gåva 
via swish 9001223, plusgiro 
90 01 22-3, bankgiro 900 
1223. (skriv fasteaktionen 
som meddelande)

Alla bidrag behövs! Tack för 
din gåva!

STÅ PÅ MODETS SIDA är tema för årets  Fasteaktion för Act Svenskakyrkan
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Program för 
Öppna förskolan
Öppet: Onsdagar och 
torsdagar kl 8.30-11.30.
Onsdagar: Sångstund, 
pyssel och fika.
Torsdagar: Tema enligt  
nedan, fika & lek.
Information: Socionom 
Maria Åhs  
tel 070- 663 62 23, 
maria.as@storfors.se eller 
förskollärare Ann-Kristin 
Jedehulth; ann-kristin.
jedehult@storfors.se

Torsdag 20/2 
biblioteksbesök
Torsdag 27/2 
kommunens hälsocoach
Torsdag 26/3 
möjlighet att ta babyfoton
Torsdag 2/4 
Öppet, program kommer
Torsdag 16/4 
familjerådgivningen
Torsdag 23/4 
info om ekonomi, budget- 
och skuldrådgivning
Torsdag 7/5 
klädbytardag
Torsdag 14/5 
barnsäkerhet
Torsdag 28/5 
avslutning med fika

Ny kurs i späd-
barnsmassage
Kostnadsfri kurs i späd-
barnsmassage startar den 
4 mars. Kursen ger en fin 
upplevelse av kontakt, 
kommunikation, glädje och 
innerlighet. En möjlighet 
att fördjupa och utveckla 
samspelet föräldrar-barn.

Kursdatum:  
onsdag 4/3
torsdag 5/3
onsdag 11/3
torsdag 12/3
onsdag 18/3
torsdag 19/3

Information och anmälan: 
lena.duvander@storfors.se

Träffpunkt för stora & små
Varje onsdag och torsdag 
håller Öppna förskolan 
i Hälsans Hus öppet på 
förmiddagarna.

- Det är jättetrevligt att 
komma hit och ett extra 
plus att barnsjuksköter-
skorna fikar med oss, 
säger Sophia Hägg som 
är på besök med barnen 
Arvid och Björn.

Familjen bor i Bjurtjärn och 
har en bit att åka, men efter-
som Sophia är hemma med 
båda barnen just nu tycker hon 
att det är en värdefull omväx-
ling.

- Det är absolut värt resan. 
Barnen får leka med lite andra 
leksaker och dessutom träffa 
andra barn och vi vuxna kan 
också utbyta erfarenheter, sä-
ger hon.

Att kunna ställa frågor till 
sjuksköterskorna är också en 
fördel. Liksom möjligheten 
för barnen att träffa vårdper-
sonalen.

- Det är ju jättebra att de inte 
bara får träffa sjuksköterskor-
na när det handlar om sprutor, 
säger hon.

Ofta har Öppna förskolans 
personal en samling eller en 
sångstund och just idag får 

barnen plocka lappar ur en 
påse för att välja sånger. Detta 
pågår en lång stund under led-
ning av Ann-Kristin Jedehult, 
som vanligtvis jobbar som 
biblioteksassistent, men som i 
grunden är förskollärare.

Det blir många rörelsesång-
er till barnens stora glädje.

Sara Lundkvist är på besök 
med barnen Lilly och Elliot på 
sin lediga dag.

- Jag har gått ner lite i ar-
betstid för att kunna vara 
hemma en dag i veckan och då 
passar det väldigt bra att gå hit 
en stund. Lilly kallar detta för 
sin andra förskola, säger hon.

Öppettiderna är 8.30-11.30 
varje onsdag och torsdag. På 
torsdagarna har man ofta ett 
enklare tema med kort infor-
mation som kan intressera 
småbarnsföräldrar.

EVA WIKLUND

Sångstunden är alltid populär och barnen får välja sånger med hjälp 
av inplastade bilder i en spännande påse.  FOTO: Eva Wiklund

Elliot är sprudlande glad.

Välkommen till världen
Vi vill hälsa Storfors nyfödda 
invånare välkomna till kommunen!

Storfors kommun fotograferar alla 
barn födda 2019 och 2020.
Föräldrar och syskon kan också 
vara med på bilden. 
Nästa tillfälle till fotografering är 
torsdag den 26 mars  kl 10.00 på 
Öppna Förskolan i Hälsans Hus, 
Hammargatan 3.

Fotograferingen är
kostnadsfri och bilden
publiceras i I frêske 
lufta nummer 2.

Helmer född 18 feb 2109
Föräldrar: Emma Lundgren och 
Alexander Nilsson

Ella född 24 juli 2108 samt 
storebror Elliot, 3 år. Föräldrar:
David Kihlgren och Helena 
Birkeland Kihlgren
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Prata med oss 

Vi finns alltid till hands 
Att sälja eller köpa en bostad är ditt livs viktigaste affär.  
Och då ska du självklart inte nöja dig med första bästa 
mäklare. 

 

Vill du sälja din bostad? 

Kontakta oss för en kostnadsfri muntlig värdering. 

 
  

Fastighetsbyrån i Storfors/Filipstad 

               0590 – 149 00 

 

Pensionat Lungsund

Kontakt 0550-702 77 eller 072-238 43 00

Pensionatet är öppet för pensionatsgäster alla dagar 
inklusive frukostservering. Öppet för matgäster (lunch 
och även á la carte) tisdag, onsdag & torsdag kl 11-16 i 
början av året. Öppettiderna kommer att utökas senare 
under våren. Hemlagad mat, fullständiga rättigheter samt 
hembakat fikabröd.

DAGENS LUNCH
Tisdagar och onsdagar 11-14. 
Liten sill- och salladsbuffé ingår. 
89 kr (pensionärer 79 kr)
SOPPTORSDAG  
Torsdagar 11-14. Soppbuffé 
med två soppor och tillbehör  
89 kr (pensionärer 79 kr).
CATERING Smörgåstårta eller buffér 
till kalaset. Vi har också mysbricka som är perfekt till 
fredagsmyset (minst två personer).
PUBKVÄLL Sista lördagen i varje månad kl 18-01.  
Underhållning och pubmeny.
EVENEMANG Se facebooksidan.
ÖVERNATTNING Självklart kan du övernatta i våra fina 
pensionatsrum där frukost ingår.

Öppet för lunch & fika tisdag, onsdag, torsdag kl 11-16

Team för 
ditt behov.

Vi utökar samtalsmottagningen. Har du 
funderingar kring din psykiska hälsa, din 
livssituation eller behöver hjälp i myndig-
hetskontakter? Vi har utökat samtalsmot-
tagningen med Projekt Nyckeln, en beteen-
devetare som har erfarenhet av att hjälpa 
personer i kontakten med myndigheter och 
att vara ett stöd utifrån ett helhetsperspek-
tiv i vardagen.  
Du hittar kontaktuppgifterna på 1177.se

Tidsbokning eller rådgivning 
När du behöver komma i kontakt med 
oss för tidsbokning eller rådgivning 
ringer du in och bokar en tid för att 
bli uppringd. Det innebär att du inte 
behöver sitta i telefonkö. 
Telefon: 0550-657 02. Telefontid: 
Helgfri vardag klockan 7.45–9.30.
Kom ihåg att acceptera föreslagen 
tid genom att trycka 1. Du blir sedan 
uppringd. Det står ”Inget uppring-
nings-ID” när vi ringer dig.

Välkommen till Vårdcentralen Storfors!

Samtalsmottagning 
KBT terapeut och kurator: 0590- 
188 45.
Projekt Nyckeln: 070-221 92 26.

Laboratoriet – boka tid för besök
Telefontid: måndag–fredag klockan 
11.00–11.30. Telefon: 0550-65725. 

Barnavårdscentral
Telefontider: Onsdag klockan:  
8.30–9. Torsdag klockan: 13–13.30
BVC-sköterska: 0550-657 14
BVC-sköterska: 0550-657 08 

Barnmorskemottagning 
Telefontid måndag och torsdag 
klockan 08.30–09.00.
Telefon, barnmorska: 0550-657 04. 

Enhetschef vårdcentralen 
Kerstin Karlsten, telefon 0590- 
188 35.

Här finns vi
Vårdcentralen hittar du i Hälsans 
Hus på Hammargatan 3 i centrala 
Storfors.

Så här kan du kontakta oss via telefon. E-tjänster via 1177.se

På vårdcentralen arbetar olika yrkesgrupper till-
sammans för att du som patient ska få den vård du 
behöver. Det är ofta distriktssköterskan som är din 
första kontakt. Tidigare fick du som patient först möta 
en läkare på vårdcentralen för att i nästa steg träffa till 
exempel en fysioterapeut eller kurator. Nu gör vi det 
enklare och du får träffa den yrkesgrupp som är mest 
lämpad efter ditt medicinska behov. Exempelvis görs 
vissa blodtryck- och diabeteskontroller av sjuksköter-
skan istället för läkaren. Du kontaktar oss som vanligt.

I vårt stora visningshus har vi kök och möbler i två våningar. 
Vi erbjuder gratis hembesök och gratis köksritning! Är du 
nyfiken på ett lokalt producerat kök i hållbara material? 
Då är du välkommen att kontakta oss!

Forsbrogatan 2, tel 0550 – 612 40
Öppet  07.00 – 16.00 
info@snickargardens-mobler.se 
www.snickargardensmobler.se

Prata köksdrömmar med oss! 

 Storfors jaktvårdskrets 
Onsdag 26 februari 2019 kl. 19 
Bjurtjärns sockenstuga 
årsmöte med förhandlingar 

 

Jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen besöker oss 
Han det mesta om älg och varg  

 
    Alla medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna 
   kretsen bjuder på kaffe och smörgås 
    /Styrelsen 
 

Storfors jaktvårdskrets
Onsdag 26 februari 2019 kl 19
Bjurtjärns sockenstuga

Jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen, som kan 
det mesta om älg och varg, besöker oss,

Alla medlemmar och övriga intresserade hälsas 
välkomna! Kretsen bjuder på kaffe och smörgås.
/Styrelsen

Årsmöte med förhandlingar
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Vill du vara med i alzheimerstudie?

Fullmäktige och 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 
ansvarar för övergripande 
ledning, styrning 
och samordning av 
kommunens samlade 
verksamhet och har ett 
övergripande ansvar för 
kommunens ekonomiska 
ställning och utveckling. 
Styrelsen bereder ärenden 
som ska behandlas i 
fullmäktige.
Möten i kommunstyrelsen, 
KS, och kommun-
fullmäktige, KF, är 
öppna för allmänheten. 
Kommande KF: 8 april 
kl 18 i Kulturhuset. 
Kommande KS: 16 mars  
kl  8.15 i Kommunhuset.

Öppen vävstuga  
i Bjurtjärn
Varje måndag kl 13 – 17 
väver tio entusiaster i 
Sockenstugan som ligger 
intill församlingshemmet 
och kyrkan i Bjurtjärn.
Några väljer också att 
handarbeta på annat sätt, 
exempelvis sticka, brodera 
eller sy.
- Vi har väldigt trevligt 
tillsammans och det 
finns plats för fler, säger 
Lucinda Håkansson, som 
är ansvarig.
Nu startar man också en 
kvällsgrupp på måndagar 
för att den som jobbar ska 
ha möjlighet att vara med.
Gruppen kommer att 
starta kl 16 och pågår 
minst fram till kl 19.
Många fina alster växer 
fram i föreningens 
vävstolar och det finns 
alltid möjlighet att handla 
fina presenter.
- Vi skapar egna mönster, 
lär nya tekniker. Det finns 
alltid någon vävnad till 
salu och genom att handla 
av oss så stöttar man 
föreningens verksamhet, 
säger Lucinda.
Info: 070-277 39 07. 

Kan den som drabbats 
av alzheimers sjukdom 
bromsa och motverka 
sjukdomens verkningar?

Det vill pensione-
rade psykologen Göran 
Hedlund nu ta reda på i 
en förstudie - och söker 
därför försökspersoner i 
Storfors.

Sedan 1989 har Göran Hed-
lund bott i Storfors. 

Med en bakgrund som ex-
tern utredare på beställning 
av Försäkringskassan har han 
haft tid att följa forskningen.

- Jag har mött flera alzhei-
merpatienter och anhöriga 
under min tid som utredare 
då jag jobbade i team med lä-
kare, arbetsterapeut och sjuk-
gymnast, säger Göran.

Han menar att det inom 
spetsforskningen finns idéer 
om att minnesträning skulle 
kunna påverka förloppet – 
och till och med återskapa 
funktioner som gått förlorade.

- Man har sett att områden 
i en frisk hjärna kan nybildas 
och tror att det även kan gälla 
alzheimerpatienter, säger han.

Men att ta reda på om uthål-
lig och intensiv minnesträning 
verkligen skulle göra skillnad 
är ett tidsödande arbete.

- Därför passar det en sådan 
som mig, en pensionär med 
gott om tid, säger han och 
betonar att det inte handlar 
om ett forskningsprojekt utan 
mera om en enklare förstudie.

- Om det visar sig att de här 
tankegångarna stämmer, då 

finns det grund för forskare 
att gå vidare, säger han.

Göran Hedlund behöver nu 
mellan fyra och sex personer 
till en försöksgrupp. Perso-
nerna ska vara diagnosticera-
de med alzheimers sjukdom, 
men de måste befinna sig ti-
digt i sjukdomsförloppet.

Gruppen kommer att träffas 
två gånger i veckan och det 
krävs att den som vill delta 
är både motiverad och uthål-
lig. Deltagarna kommer att få 
hemläxor och anhöriga ska 
också bli involverade.

- Vi kommer att jobba meto-
diskt med minnesträning, men 
det ska också vara lustfyllt 
och motiverande. Träningen 
måste kännas rolig för att den 
ska bli av säger han, och me-
nar att både syn, hörsel och 
känsel ska användas.

Förstudien kommer att 
pågå under hela våren i 
en lokal i Hälsans Hus.  
Deltagandet kommer att vara 
kostnadsfritt. EVA WIKLUND

Information: Göran Hedlund  
tel 070-365 19 34.

Emma prisades på Idrottsgalan

Pensionerade psykologen 
Göran Hedlund söker mellan 
fyra och sex försökspersoner 
till ett projekt om alzheimers 
sjukdom.

När fjärde Idrottsgalan gick av stapeln 
i Storfors lyftes många fina prestatio-
ner i föreningarna fram. 

Storfors Idrottshistoriska sällskap passade 
också på att dela ut pris för Årets bästa pre-
station till ryttaren Emma Tingsby som bor i 
Bjurtjärn.

- Det var en rolig överraskning att få ta emot 
uppskattning för sina prestationer. Det ger 
verkligen motivation att fortsätta framåt, säger 
hon.

Priset, som förutom äran innebär en check 
på 5000 kronor, tilldelades Emma eftersom 
hon vunnit två NM-guld, både individuellt och 
i seniorernas mästerskap i fälttävlan.

Dryga hundratalet personer hade slutit upp 
till den numera traditionella Idrottsgalan. Här 
fanns representanter för Föreningen Storfors 
Skidor, Storfors FF, Storfors Pistolskytteklubb, 
Lundsbergs Golfklubb, Storfors BTK, Storfors 
Ridklubb, Storfors Innebandyförening och 
Storfors Motorklubb. Dessutom deltog Stor-

fors Idrottsallians som driver Sporthallen.
Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn var 

mycket nöjd med kvällen.
- Det är viktigt att vi ser och lyfter varandra 

allihopa så att alla får synas. Alla föreningar 
gör så mycket bra för hela samhället och det 
får de verkligen visa när vi arrangerar Idrotts-
gala, säger han. KRISTINA ELMSTRÖM

Emma Tingsby fick en check på 5000 kronor av 
Storfors Idrottshistoriska sällskap.
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fonus.se

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

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

Personlig begravning

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

Kontakt: Tel: 070-549 03 04, Södra Stockviken 20, Storfors
www.lbsmorgasnissechoklad.se, mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
Egen tillverkning och försäljning av olika chokladprodukter 
bl a handgjorda praliner och chokladgodis med nötter, 
mandlar och saltlakrits. Beställ till dig själv eller ge bort i 
present. Chokladgodis- och pralinprovningar. Vi finns norr 
om Nässundets station med avfart från riksväg 26. 
Välkommen att höra av dig!

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

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!

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

Nybakade semlor334:90 för 2-pack!

Välkommen in till oss!
Vi klipper damer och herrar, 
trådar samt ansar och formar 
skägg. Vi har generösa öpettider 
och dessutom riktigt bra priser!
Vi har drop-in!

Salong Storfors 
Djupadalsg 9, tel 076-561 41 50
Öppet måndag - fredag kl 9-18, 
lördag kl 10-15.

Salong Storfors
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Hon tog första volontärchansen

Ny start tack vare projektet Drivkraften

I slutet av januari reste 
20-åriga Sumaiyyah 
söderut för att spendera 
två månader som volon-
tär i norra Grekland.
- Det känns som en 
fantastisk chans, säger 
Sumaiyyah, som får resa, 
mat, boende och försäk-
ring betald av projektet.

Det är inom ramen för  
Europeiska Solidarietskåren 
som unga mellan 18 och 30 
år kan få möjlighet att jobba 
som volontärer i längre el-
ler kortare projekt. Just det 
här projektet heter Mediart-
coming together och drivs av 
den ideella föreningen Praxis 
i staden Serres. Föreningen 
jobbar med lite olika projekt 
inom områdena miljö och 
mänskliga rättigheter. 

Sumaiyyah har läst klart 
sin gymnasieutbildning på 
samhällsprogrammet i Kristi-
nehamn, men har inte riktigt 
funderat ut inom vilket om-
råde hon ska studera vidare. 

- Just nu är jag arbetslös 
och det känns väldigt bra att 
få testa på att jobba inom det 
här området. Jag vill ju jobba 
med människor och gärna 

inom något som har med 
mänskliga rättigheter att göra, 
säger hon.

Att kämpa för solidaritet i 
samhället och för miljön är 
två av hennes grundstenar 
och de framtida studierna 
kommer att leda i den rik-
tiningen, det är hon säker på. 

Under tiden i projektet 
kommer hon att få jobba och 
bo tillsammans med volon-
tärer från andra länder och 
gruppen kommer bland annat 
att jobba med flyktingar och 
med att sända radio.

- Jag hittade en annons om 
den här chansen på facebook 

och fastnade direkt. Jag går 
nästan aldrig in på facebook 
numera, så det var en lycklig 
slump. Det känns nästan som 
att det var meningen, skrat-
tar Sumaiyyah, som bara har 
positiva saker att säga om 
uppväxten i Storfors dit hon 
flyttade som tioåring.

- Jag kommer från Malay-
sia och där var det alltid en 
oro att barn skulle bli kidnap-
pade. Här har mina föräldrar 
aldrig behövt vara oroliga, 
och det var lätt att få kompi-
sar redan från början, säger 
hon.

Att få nya erfarenheter och 

att få jobba tillsammans med 
unga från andra länder är nå-
got som hon ser fram emot, 
även om det också finns en 
viss nervositet.

- Det känns lite pirrigt, men 
allra mest roligt, säger Su-
maiyyah, som lovar att åter-
komma med en rapport och 
berätta vad volontärsjobbet 
innebar i praktiken.

Arbetsmarknadsenheten, 
AME, i Storfors kommer med 
all säkerhet att erbjuda fler 
unga chansen att åka iväg.

- Om man varit i ett kortare 
projekt finns det ännu större 
chans att sedan få åka iväg på 
längre projekt, upp till ett år, 
berättar ungdomskonsulent 
Annie Schallengruber.

Hon uppmanar unga som 
vill åka ut i världen att höra 
av sig så att man kan under-
söka deras chanser.

- Dels kan man själv kolla 
på MUCF:s hemsida, men vi 
kan också hjälpa till med att 
leta i databaser när ungdomar 
hör av sig och berättar vad de 
är intresserade av, säger hon.

EVA WIKLUND

Information: www.mucf.se/
europeiskasolidaritetskaren

En alldeles vanlig ja-
nuaridag sökte Mikaela 
Berggren upp sin förre 
handledare på Arbets-
marknadsenheten, AME, 
i Storfors.

- Jag skulle aldrig ha 
varit där jag är idag om 
inte Drivkraften hade 
funnits. Det var mitt 
bästa år i livet, säger 
hon.

Mikaela var arbetslös och 
mådde dåligt när hon skicka-
des till AME via socialtjäns-
ten.

- Först var det läskigt. Jag 
hade drabbats av psykisk 
ohälsa och hade med mig he-

mifrån att det var sånt man 
inte pratade om, säger hon. 

Men på AME hade man en 
annorlunda inställning. Att 
må dåligt var helt normalt och 
något som man absolut skulle 
prata om.

- Det blev nästan som terapi 
för mig och jag fick allt bättre 
självkänsla. Idag jobbar jag 
inom hemtjänsten och plug-
gar till undersköterska, berät-
tar hon.

Henrik Bäckman som var 
hennes handledare, blir riktigt 
glad över besöket.

- Det är fantastiskt att träffa 
deltagare som det går bra 
för. Mikaela är verkligen ett 

kvitto på att Drivkraften gjort 
nytta, säger han.

Och Mikaela gör tummen 
upp för verksamheten. 

- Det finns en mänsklighet 
och en värme i Storfors som 
jag aldrig kommer att glöm-
ma, säger hon.   EVA WIKLUND

Henrik Bäckman fick besök av Mikaela Berggren.  FOTO: Eva Wiklund

Enhetschef Åsa Askerskär och ungdomskonsulent Annie Schal-
lengruber tillsammans med Sumaiyyah som nu rest till Grekland.

FOTO: Eva Wiklund
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HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16  0550-615 45                                      www.elon.se

• L U F T V Ä R M E P U M P A R •

För offert och  
förfrågningar 
kontakta oss i 

butiken.

-  d i n  n y a  " s p a r g r i s " !

Funderat på att
starta eget?

STORFORS

Du kan få kostnadsfri hjälp och 
rådgivning från Nyföretagarcentrum 
i Storfors! Rådgivare Börje Anders-
son guidar dig förbi fallgroparna och 
hjälper till med affärsplanen. Boka en 
personlig träff.
Kontakt: 0708- 89 87 68.

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

Bygga nytt eller bygga ut?
HK Arkitektur i Storfors 
kan hjälpa dig med 
ritningar, bygg-
lovshandlingar, 
A- projektering, 
3D-visualisering och mycket mera.

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!

Tack alla fina kunder för 
det här året! Och ett 
stort tack till Fredrik och 
Laura som tagit hand om 
kunderna!

  

Marie, apotekschef
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Daniel Sköld flyttade kontoret till Thailand
Skaffa nya uppdrag, 
hantera förfrågningar, 
planera projekt, beställa 
material och utvärdera 
projekt.

Det är några av de 
arbetsuppgifter Daniel 
Sköld utför i företaget 
Montera i Storfors som 
han driver tillsammans 
med sin bror.

Nu sköter han jobbet 
från  luftiga kontoret i 
Thailand under några 
månaders tid.

- Att vara företagsledare 
innebär att tiden för familjen 
krymper. Nu vill jag ge min 
familj mer tid under en peri-
od, säger Daniel, som känner 
att han kan vara en mycket 
mer närvarande förälder i 
Thailand än hemma i Sverige.

- Jag är delaktig i barnens 
vardag på ett helt annat sätt. 
Vi hämtar och lämnar barnen 
på skolan och på förmidda-
garna jobbar jag en stund. 
Det passar också bra i och 
med tidsförskjutningen - då 
sover folk i Sverige och jag 
kan jobba i lugn och ro, skrat-
tar Daniel, som jobbat mindre 
än han räknat med.

Resan gör han tillsammans 
med fru och fyra barn i åld-
rarna 11, 10, 9 och fem år. En 
äldre dotter kommer också att 
hälsa på under ett par veckor.

Familjen har hyrt en lä-
genhet i ett område där de 
tidigare semestrat och barnen 
går i Svenska skolan som lig-
ger 100 meter från hemmet. 
På eftermiddagarna blir det 

ofta strandvistelser och en del 
thaiboxning tillsammans med 
hela familjen.

- Barnen gillar att vara i 
värmen och att kunna bada 
varje dag, även om de såklart 
saknar sina kompisar hemma. 
Skolan är väldigt annorlunda 
mot hemma, men barnen gil-
lar den, säger han.

Barnen har en skolplane-
ring med sig från Sverige, 
men på schemat står också 
thailändsk kultur, språk och 
utflykter.

 Daniel stortrivs med tillva-
ron och han är otroligt tack-
sam för den här perioden.

- Vi har tillsammans lyck-
ats bygga en stabil organisa-
tion och det är tack vare mina 
kompetenta medarbetare som 
jag har möjlighet att göra det-
ta, säger han.

Montera i Storfors har idag 
ett 80-tal anställda och företa-
get har delats upp i fem olika 
företag där Daniel är vd för 
Montera i Storfors AB som 
sysslar med stål- och betong-
stommar. 

Perioden i Thailand blir 
3,5 månader och hemma i 
Storfors har företaget nyli-
gen flyttat in i nya lokaler på 
Djupadalsgatan. Lokalerna 
är gemensamma för alla fem 
företagen som ingår i en före-
tagsgrupp.

- Det är jättefina lokaler 
som ger oss väldigt bra läge 
och utrymme i Storfors. Det 
känns skönt att vi nu kan sitta 
samlade på ett annat sätt, sä-
ger han. EVA WIKLUND

Bröderna Daniel och Morgan Sköld startade företaget Montera 
i Storfors tillsammans. Nu har företaget flyttat in i nya lokaler i 
Storfors centrum.

Kontoret i Thailand är minst sagt luftigt och inspirerande.....

Leo 5, Tyra 9, Vilda 10 och Noelle 12 på väg till skolan.

En vanlig förmiddag på ”kontoret”.
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Storfors 
frikyrkoförsamling

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen 0550- 619 73

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

Alla  samlingar är i gamla Baptisktkyrkan 
på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för alla 

vad du än tror på!  VARMT VÄLKOMMEN!

Söndag 16/2 kl 11 
Gudstjänst med Samuel Thörevik

Söndag 23/2 kl 11 
Gudstjänst med Ulf Östeby

Söndag 1/3 kl 11 
Gudstjänst med Johan Paulsson

Fredag 6/3 - söndag 8/3
Fredag kl 19, lördag Kl 18 och söndag kl 11

Vårkonferens med Håkan och Annie Isaksson

Söndag 15/3 kl 11 
Gudstjänst med Anne Mari Söderqvist

Söndag 22/3 kl 11 
Gudstjänst med Öjvin Berbres

Söndag 29/3 kl 11 
Goda Nyheter-Gudstjänst 

med Mikael och Marit Håkansson

Söndag 5/4 kl 11 
Gudstjänst med Bengt Sjöberg

Storfors Frikyrkas Second Hand och Café, 
Rörverksgatan 6

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

För mer information se:
kyrktorget.se/storfors.frikyrkoforsamling eller

 facebooksidan ”Storfors Frikyrkans Secondhand & Cafè”

Bibel o Bön måndagar kl 19
Körövning Tisdagar ojämna veckor kl 19

Funderar du på  
att sälja ditt hus?

Just nu vill många köpa 
i ditt område och 

vi hjälper dig gärna!

Fastighetsbyrån i Storfors/Filipstad
Tel 0590 - 149 00

Att sälja eller köpa en bostad är ett av ditt livs 
viktigaste affärer. Vi gör allt för att det ska bli 
en riktigt bra och trygg affär!
Kontakta oss gärna för en kostnadsfri muntlig 
värdering. Vi kan komma på besök till dig, men 
vi kan även träffas på Bergslagens Sparbank i 
centrala Storfors. 

Till salu just nu i Storfors: 

Urban Lindholm
Fastighetsmäklare

Mona Hååkman
Mäklarkoordinator

Smedbygatan 40. Här bor du på 105 kvadratmeter 
fördelade på fyra rum och kök, med närhet till 
både Storfors centrum och fotbollsplan. Ett mysigt 
boende som är optimalt för dig som letar efter ditt 
första boende, det unga paret och dig som vill bo 
centralt!

Centralt

Barnvänligt

Fyra rok
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Lee Lendon ny köksmästare i Lungsund
Pensionat Lungsund har 
fått en ny köksmästare i 
Lee Lendon.

I slutet av januari in-
förde han fish’n chips på 
menyn för första gången 
i pensionatets historia.

- Jag känner mig redan 
hemma här, säger Lee, 
som är uppvuxen på 
skotska höglandet vid 
sjön Loch ness.

Lee har nyligen flyttat till 
Storfors med familjen som 
består av fru och två barn. 
Hustrun är nyanställd biblio-
tekarie på Storfors bibliotek 
och själv läser Lee en halv-
fartsutbildning till arbetsle-
dare i storkök.

- Det passar mig bra att 
jobba deltid här under tiden 
som jag pluggar, säger Lee, 
som bott i Alingsås och under 
många år varit kökschef på 
Linneaskolan. 

I bagaget har han erfarenhe-
ter som kock på värdshus och 
restauranger både i England 
och Sverige. Han har även  
jobbat som universitetskock i 
England  – och har också en 
bakgrund som glasblåsare.

Att få jobba på en liten an-
läggning  ser han som en ny 
erfarenhet.

- Det känns jätteroligt, jag 
ser det som en möjlighet att 
utveckla mig själv, säger han.

I framtiden är det kanske 
ändå storkök han siktar på ef-
tersom han trivs i skolmiljön.

- Att få göra skillnad i barns 
matvanor och att få laga mat 
från grunden som är nyttig  
och god är något jag brinner 
för, säger han.

Lee ser maten som en grund 
för hälsan och menar att mat 
hänger samman med både 
psykisk och fysisk hälsa. I 
Alingsås jobbade han mycket 
med vegatarisk kost.

- Man kan göra spännande 
och goda rätter som barn och 
ungdomar vågar och vill testa. 
Skolmaten är en viktig mål-
tid, speciellt i dagens stres-
sade samhälle när föräldrarna 
kanske inte hinner laga mat 
från grunden eller bråka med 
ungdomarna för att få dem att 
äta nyttig mat, säger han.

Under första delen av våren 
kommer han att jobba tisda-
gar, onsdagar och torsdagar 
på pensionatets lunchserve-
ring. Sista lördagen i varje 
månad arrangeras pubkväll 
med underhållning och då 

passar ju nykomligen fish’n 
chips riktigt bra. Den är, som 
sig bör, friterad i en smet av 
öl, mjöl och bakpulver för att 
få till den rätta luftiga frasig-
heten på fisken.

- Det här är en klassiker 
som borde passa perfekt till 
en pubkväll, säger Lee.

Under pubkvällen i januari 
gjorde dock en felaktig leve-
rans att kocken fick servera 
en enklare variant.

- Men nu finns det riktiga 
originalet på menyn, säger 
han.

EVA WIKLUND

Pensionat Lungsunds nya köksmästare Lee Lendon införde raskt fish’n chips på menyn. FOTO: Eva Wiklund

Gudrun och Hilda vann resor från Karlstad Airport
Genom att besöka åtta olika 
utställare under Centrumfesten 
kunde besökarna vinna 
resepresentkort från Karlstad 
Airport. Förstapristagare blev 
Gudrun Wik från Bjurbäcken.
- Oj, det var verkligen en 
överraskning, säger Gudrun, som 
gillar att resa tillsammans med 
maken Edgar. Parets allra bästa 
resa gick med Hurtigrutten längs 
norska kusten, och det är en 
resa som Gudrun skulle kunna 
tänka sig att göra om:
- Vi åkte i augusti så vi missade 
midnattssolen. Därför skulle jag 
gärna åka igen, säger hon.
Centrumfesten i Storfors besöker 
hon varje år och hon går gärna 
en runda till de olika utställarna 
och butikerna.
- Centrumfesten är alltid trevlig. 
Man får lite nya tips om vad som 

finns och dessutom finns det en 
hel del hantverk som jag gillar, 
säger hon.
Förstapriset är ett presentkort på 
3500 kronor som kan utnyttjas 
till valfri resa via resebyrån 
Ticket.

Andrapriset i tävlingen gick till 
Hilda Karppinen, som får ett 
presentkort på 1500 kronor.
- Jag såg andra som gick 
Stämpeljakten så då ville jag 
också testa, men jag visste inte 
att det fanns ett fint pris, säger 

Hilda, som är mycket nöjd över 
vinsten.
- Jag är jätteglad, säger Hilda, 
som gillar Malta, Italien och 
Frankrike.

EVA WIKLUND

Gudrun Wik och Hilda Karppinen fick ta emot presentkort av näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.
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Start för föreningen Storforsföreningar

Nyföretagarcentrum behöver flera nya partners
Ett starkt nyföretagande 
är en stor möjlighet för 
tillväxt i en kommun.

I 215 av Sveriges 290 
kommuner erbjuder 
Nyföretagarcentrum god 
hjälp för den som funde-
rar på att starta eget.

- Vi behöver få igång 
ännu fler företag i Stor-
fors, annars dör kommu-
nen ut, säger ordförande 
Torbjörn Johansson.

Under 2018 låg Storfors 
på plats 127 i Sverige när det 
gällde nyföretagande - det var 
en stor uppryckning från plats 
287 året innan. 

Under 2018 startades 19 fö-
retag i Storfors och rådgivare 
Börje Andersson säger att det 
gynnar både invånare och öv-
riga företag.

- Man får en större marknad 
när fler företag på en ort kan 
göra affärer med varandra, sä-
ger han.

Och även om många ny-

startade företag kanske bara 
består av en enda person, så 
kan det vara starten på något 
mycket större.

- Att det finns många en-
mansföretag kan vara minst 
lika gynnsamt som att det 
finns ett större företag. Dess-
utom måste vi komma ihåg 
att flera företag som idag 
sysselsätter många personer 
ofta startade med bara en el-

ler två anställda, säger Börje 
Andersson.

Initiativet till Sveriges för-
sta Nyföretagarcentrum kom 
från dåvarande Volvochefen 
P G Gyllenhammar och andra 
högt uppsatta näringslivsre-
presentanter.

1985 startade det första 
Nyföretagarcentrum i Ble-
kinge, delvis efter en engelsk 
förebild. Fyra år senare hade 

antalet växt till 18, som stöd-
des av cirka 400 olika lokala 
sponsorer. Rådgivningar på 
dessa Nyföretagarcentrum 
ledde till start av ett tusental 
nya företag i landet. 

Idag är man med och bidrar 
till mellan 5 000 och 10 000 
nya företag varje år och fö-
retagen har en unikt låg kon-
kursandel. 

Antalet samarbetspartners 
runtom i landet uppgår till 
sammanlagt 2 300.

För att Nyföretagarcentrum 
i Storfors ska kunna fortsätta 
verksamheten behöver man 
några nya partners som bidrar 
med en mindre summa.

- Under våren kommer vi 
att besöka företag i Storfors 
för att berätta om vår verk-
samhet och se om det finns 
flera som vill stötta verksam-
heten, säger Torbjörn Johans-
son, som beräknar att man 
skulle behöva ett tiotal nya 
partners.    EVA WIKLUND

Nu bildas föreningen 
Storforsföreningarna.

Den 24 februari hop-
pas man att många 
föreningsrepresentanter 
sluter upp på en träff i 
Kulturhuset.

- Föreningen kommer 
att driva den gemen-
samma webbportalen 
och andra gemensamma 
projekt, säger Lennart 
Johanson från interrim-
styrelsen.

En gemensam portal där in-
vånarna enkelt kan hitta alla 
föreningar i Storfors och de-
ras träningstider, evenemang 
och andra happenings har 
saknats. Med hjälp av Möck-
elnföreningarna i Karlskoga 
har entusiaster i Föreningen 
Värmlands BergsLAG dragit 
igång satsningen.

Nu uppmanar man alla för-
eningar i Storfors att nomine-

ra ledamöter till styrelsen för 
Storforsföreningarna som ska 
utses på ett senare årsmöte. 

Webbansvarig för Storfors-
portalen är Kristina Elm-
ström, som kommer att sup-
porta föreningarna när det 

gäller att underhålla deras 
webbsidor.

- Gå in på www.storforsfo-
reningarna.se i dag och anslut 
er förening. Ni kommer att få 
all hjälp som behövs, säger 
Lennart Johansson.

För 2020 är alla kostnader 
för projektet finansierade och 
nu hoppas man på att samtliga 
föreningar i Storfors ska vilja 

vara med. Det finns många 
möjligheter till anslutning, 
både genom att få en egen 
hemsida, ansluta till evene-
mangskalendern eller  ansluta 
en befintlig hemsida.

- Jag hoppas att många 
föreningar kommer till upp-
startsmötet, säger Lennart Jo-
hansson. EVA WIKLUND

Kontakt
Information:
Olle Rodehn 0550-65120 
olof.rodehn@storfors.se
Lennart Johansson 
073-0833943 lennart.
johansson@storfors.se

Interrimstyrelsen
Mohammad Reza, Afghanska 
Föreningen
Anders Nilsson, Lungsunds 
Utvecklingsgrupp
Kennet Bergqvist, Lungsunds 
Hembygdsförening
Lennart Johansson, Storfors 
Idrottshistoriska Sällskap

Uppstartsmöte: 24 februari 
kl 17.00 i Kulturhuset

Några av entuasiasterna bakom satsningen; Lennart Johansson, 
Kristin Nellebo, Daniel Sanell och Olle Rodéhn.  FOTO: Eva Wiklund

Rådgivare Börje Andersson och ordförande Torbjörn Johansson 
kommer att ge sig ut på en företagsturné.  FOTO: Eva Wiklund
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Centrumplan 1
Storfors centrum
Kulturchef:
Olle Rodéhn
0550-651 20

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

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

Från och med årskurs 3 är du 
välkommen med din anmälan 
när som helst under året. Även 
vuxna kan i mån av plats tas emot. 
Anmälan görs via kommunens 
hemsida storfors.se. Grupperna följer 
skolterminernas tider.

Lär dig ett instrument!

På biblioteket i Storfors finns så mycket mer än bara böcker
Biblioteket i Storfors ligger i Kulturhuset.  
På biblioteket kan du inte bara låna böcker, utan 
även ljudböcker, tv-spel, filmer, surfplattor och 
talböcker. Här finns även ett antal databaser, 
samt dagstidningar och tidskrifter. På biblioteket 
finns datorer, trådlös uppkoppling, kaffeautomat 
samt ett mindre studierum. Kopior och utskrifter 
kostar 2 kronor styck (svartvit) eller 5 kr (färg). 
Öppettider (från 1 mars): Måndag kl 10-18, 
tisdag - onsdag kl 10-16, torsdag kl 10-18 samt 
fredag kl 10-14. Lördagsöppet första lördagen i 
varje månad kl 10-13. Tel 0550-651 94.

Sonic the hedgehog 
19/2 kl 18 samt 25/2 
kl 15, 80 kr

Min pappa Marianne
21/2 kl 18, 100 kr

LasseMajas 
Detektivbyrå 
- Tågrånarens 
hemlighet 
26/2 kl 15, 80 kr
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Kulturskolan

Kulturhuset i Storfors

The Call of the 
Wild - Skriet från 
vildmarken
26/2 kl 18, 80 kr

Måndag
tisdag     
Onsdag   
Torsdag
Fredag    

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

Kulturcaféet har öppet

Öppna tider: Kom och spela/sjung 
med ledare i Kulan (källarvåningen).
tisdagar kl 14.00 - 18.00 samt  
onsdagar  kl 16.00-20.00
Information: 
Oscar Johansson, 
tel 070-360 39 44.

Följ oss på instagram

Storforsbiograf4k

kulturhusetstorfors

kulturverkstadenstorfors
Sporthallen på Kroppavägen.
Öppet måndagar kl 14.00 – 18.00.

Barn/jazzdans för  mellanstadiet, 
nybörjare och högstadiet, nybörjare
i Lilla Galejan, kulturhuset. 
Torsdagar kl 18-19 mellanstadiet 
Torsdagar kl 19-20 högstadiet 
Danslärare: Malin Ahlén.
Anmälan på plats. Välkomna!

Barn/jazzdans

Pyttedans 
Zumba kids jr (Förskolan)
Zumba kids (lågstadiet)
Zumba kids (mellanstadiet)
Vårens tider är ännu inte klara. Håll 
utkik på kommunens hemsida.

Zumba

Pelle Svanslös
27/2 kl 15, 80 kr

Fler filmer kommer 
självklart under mars  
och april. Håll utkik på 
bioguiden. se

Söndagsdans  
i Kulturhuset
Varje söndag kl 17.00-20.30 
bjuder Korpen Karlskoga in till 
söndagsdans i Kulturhuset - 
alltid till orkester. Välkommen 
till riktigt glad motion!
Information: 070-605 80 94.
Entré: 120 kr.
Medtag gärna egen kaffekorg.
Nämast kommer:
23/2 Matz Rogers 
1/3 Holens 
8/3 Junix
15/3 Gedrix 
22/3 Lars Erikssons
29/3 Edwings
5/4 Hedins

Linedance
Linedance arrangeras av ABF varje 
torsdag klockan 18.00.
Det finns plats för ytterligare några 
i gruppen.
Välkommen att prova!
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Toppspel av Storfors i Pingisligan
Det blev en fullträff för 
Storfors BTK i mötet med 
Pingisligans topplag 
Halmstad BTK och Eslövs 
PK i mitten av januari.

Första helgen i februari 
mötte Storfors även IK Juno 
och Eskilstuna BTK med 
mycket gott resultat. 6-4 res-
pektive 6-0 gav Storfors fyra 
nya poäng.

Det innebär att Storfors nu 
leder Pingisligan med 19 po-
äng före Halmstad på 17 po-
äng, Eslöv på 16 poäng och 
Arvika på 15 poäng.

- Jag är verkligen nöjd med 
våra fyra sista matcher. Tje-
jerna har presterat på topp 
och vi har ett stabilt lag. Må-
let är nu att vinna serien och 
få välja motståndare i semifi-
nalen, säger Anders Hulth.

Men ännu kan man inte 
slappna av. Vid den här tid-
ningens pressläggning åter-
står två matcher mot Team 
Mälarenergi och Lekstorp IF 
som ligger på femte respek-
tive sjätte plats i listan. Stor-
fors har en plats i semifinalen 
säkrad, men det är fortfarande 
en öppen fråga vilka lag som 
kommer att stå för motstån-
det.

Tränarna Anders Hulth och 
Tomas Bergquist är lättade 
och nöjda efter de senaste 
styrkedemonstrationerna. 

- Vi har ett riktigt vasst lag 
så det känns väldigt bra inför 
de resterande matcherna, sä-
ger Anders Hulth.

Semifinalerna spelas 15 
april samt 17-18 april.

EVA WIKLUND

Slusscaféet söker sommarentreprenör
Det är en idyll som varje 
sommar lockar tusentals 
besökare.

Nu söker kanalfören-
ingen en ny entreprenör 
till Bjurbäckens Sluss-
café sommaren 2020.

- Förra sommaren hade 
man runt 14 000 besöka-
re, så det är ett populärt 
utflyksmål, säger Tomas 
Rund från Föreningen Fi-
lipstads Bergslagskanal.

Föreningen äger och för-
valtar slussarna vid Asphyt-
tan samt vid Bjurbäcken. 
Man anställer också slussvak-
ter sommartid och förvaltar 
turistleden.

- Vi har haft flera bra entre-
prenörer de senaste åren och 
sommaren 2019 var tillström-
ningen av besökare på topp. 
Vi vet att omsättningen en bra 
sommar varit runt en miljon 
kronor,  säger Tomas Rundh.

Arrendet för en entreprenör 
är relativt blygsamt, men det 
gäller att den som vill driva 
café inser att det är ett heltids-

jobb under sommaren - och 
att man behöver personal.

- För oss i föreningen är det 
väldigt viktigt att caféet fung-
erar, att man har öppet alla 
dagar och att servicen och ut-
budet är bra, säger han.

Sommaren 2019 införde 
entreprenören kulglass - vil-
ket visade sig bli en succé.

- Det blev långt över för-
väntan, så det är ett bra tips 
för nästa entreprenör, säger 
Tomas.

Kanalföreningen satsar nu 
runt 200 000 kronor på en av-
loppsreningsanläggning för 
en bättre miljö och lägre kost-
nader på sikt. Man har även 
utökat antalet ställplatser för 

husbil eftersom man haft en 
ökad efterfrågan.

- I mars kommer vi att in-
tervjua tänkbara entreprenö-
rer. Man får gärna ringa mig 
och anmäla intresse, säger 
Tomas Rundh.

EVA WIKLUND

Information:
Tomas Rundh tel 070-840 32 79

Nu finns det chans att driva Bjurbäckens slusscafé säsongen 2020.

Tränarna Anders Hulth och Tomas Bergquist är mycket nöjda med 
säsongens stabila och starka lag.



Kalendarium
Februari
21 fredag Bio Min pappa Marianne kl 18, 100 kr.
23 söndag Dans till Matz Rogers, Kulturhuset 17-20.30.
24 måndag Uppstarsmöte för föreningen 
Storforsföreningarna. Alla föreningsaktiva är välkomna 
till Kulturhuset kl 17.
25 tisdag Bio Sonic the Hedgehog kl 15, 80 kr.
26 onsdag  Storforsträffen i Storfors församlingshem 
kl 14. Ingemar Rörkvist & Gunnar Olsson.
26 onsdag Bio Lasse Majas Detektivbyrå - tågrånarens 
hemlighet kl 15, 80 kr.
26 onsdag Bio Skriet från vildmarken kl 18, 80 kr.
26 onsdag Start för tillfällig kör i församlingshemmet 
i Lungsund kl 18.30. Fem träffar och två framträdanden. 
Info: 072-721 02 57.
26 onsdag Årsmöte för Storfors Jaktvårdskrets kl 18 
i Bjurtjärns Sockenstuga. Alla intresserade välkomna.
27 torsdag Bio Pelle Svanslös kl 15, 80 kr.
29 lördag Pubkväll på Pensionat Lungsund kl 18-01.

Mars
1 söndag Årsmöte i Bygdegårdsföreningen Baracken, 
Kungsskogen, kl 14 Årsmöte. Föreningen bjuder på 
smörgåstårta.
1 söndag Dans till Holens, Kulturhuset 17-20.30.
2 måndag Fika med kommunalrådet i Kultuhuset kl 16-17.
3 tisdag Företagsfrukost på Pensionat Lungsund 8-9.30.
3 tisdag Skrivarworkshop på biblioteket kl 15-18. 
Föranmälan. Info 0550-651 94.
4 onsdag Start för kurs i spädbanrsmassage på Öppna 
förskolan. Info & anmälan lena.duvander@storfors.se.
5 torsdag Ulrika Brikflo berättar om sitt engagemang 
som målare i hjälparbetet i Kenya, fika. Bjurtjärns 
församlingshem kl 18.
8 söndag Dans till Junix, Kulturhuset 17-20.30.
11 onsdag Storforsträffen med modevisning tillsammans 
med PRO och SPF. i Kulturhuset kl 14.
15 söndag Dans till Gedrix, Kulturhuset 17-20.30.
22 söndag Dans till Lars Erikssons, Kulturhuset 17-20.30.
25 onsdag  Storforsträffen i Storfors församlingshem 
kl 14. Börje Karlsson med låtar till gitarr.
26 torsdag Fotografering av barn födda 2019 och 2020 
på Öppna förskolan kl 10, kostnadsfritt.
28 lördag Pubkväll på Pensionat Lungsund kl 18-01.
29 söndag Tipspromenad vid Bygdegården Barcken 
i Kungsskogen kl 14, med priser, fikaservering och lotteri 
med fina vinster.
29 söndag Dans till Edwings, Kulturhuset 17-20.30.

April
2 torsdag Berättarafton i församlingshemmet i Bjurtjärn 
kl 18. Tema: ” Vad de gamla berättade om livet.” Inspelade 
röster från personer som inte lever längre. Servering.
5 söndag Dans till Hedins, Kulturhuset 17-20.30.
6 måndag Fika med kommunalrådet i Kultuhuset kl 16-17.
7 tisdag Företagsfrukost på Pensionat Lungsund 8-9.30.

VARJE VECKA
l Luftgevärsskytte i Kulturhusets källare, för alla åldrar. 
Kom och testa - utrustning finns att låna. Ingen föranmälan 
behövs. Öppet kl 17-19 på torsdagar. 
Info: jan.kuljunlahti@outlook.com.
l Pingisträning i källaren under kommunhuset. Varje 
måndag (ungdom), tisdag (motion/äldre) och torsdag 
(ungdom) kl 18-20. Info 070-413 68 82.

Har din förening evenemang eller träningstider som du 
vill visa här eller på annan plats i tidningen? 
Hör då av dig till redaktionen på tel 0550-651 77 eller via 
mail freske.lufta@storfors.se
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Dags för sportlov vecka 9

Seniorernas Hus
Måndagar
n PRO-damerna har hobby-
verksamhet mellan kl 14.00-16.00
Info: Eva Karlsson 0550-61103

n Dragspelsklubben har öppen 
träning från kl 17.30. De bjuder på 
kaffe och dragspelsmusik.

Tisdagar
n Öppet hus kl 14.00-16.00.
Arrangör: Storfors församling.Kaffe, 
bingo, filmvisning m.m
Info: Gunilla Bengtsson 0550-658 58.

n Handarbetscafé med Storfors 
hembygdsförening kl 17.00-20.00.
Trevlig samvaro & fika.
Info: Agneta Svanlund 070-393 12 58.

Torsdagar
n Styrketräning för seniorer i 
Kommunhusets källare.
Grupp 1 kl 9.00-10.15
Grupp 2 kl 10.45-12.00

Fredagar
n Styrketräning för seniorer i 
Kommunhusets källare kl 9.00-10.15 
Styrketräningsfika i Seniorernas Hus.
Kaffe och smörgås efter träningen 
varannan vecka kl 10.30-11.15.
(jämna veckor)

Spela boule med oss!
Måndagar: SPF, samling i Ravinen 
kl 09.30. Info: Lennart Svensson  
0550-61516
Onsdagar: PRO, samling i Ravinen 
kl 09.30. Info: Ingemar Axen 073-
1593536
Torsdagar: Inomhusboule i 
Kulturhuset kl 15.00 Info: Barbro 
Hagström 070-155 85 51

Anhörigträffar:
Anhörigstödet 
bjuder in till 
anhörigträffar i 
Seniorernas Hus. 
Du som stöttar 
eller vårdar en 
anhörig i hemmet är välkommen att 
sitta ner och prata med personer 
som är i samma situation. Du 
erbjuds också stöd av kommunens 
anhörigkonsulent som finns på 
plats. Aktuella datum för träffarna 
är onsdagarna 26/2, 25/3, 22/4 
och 27/5 Kl 10.00 – 11.30 
Info: Ann Westerlund 0550-652 54.

Nostalgiafton:
Datum: Fredag 28 februari kl 17.30
Pris: 50 kr ink mosbricka och en 
dryck. Egen dryck kan medtagas.
Anmäl dig på lista på Seniorernas 
Hus eller på tel 0550-651 21.

Seniorernas Hus ligger på Parkgatan 14 
Information: Folkhälsosamordnare: Kicki Karlsson tel 0550-651 21

Samtliga elever kommer att få ett kompeltt sportlovsprogram via Mobil skola, 
men här kommer några tips på kostnadsfria aktiviteter under lovet.

DISCO I KULTURHUSET
Fredag 21 feb  
Mini-Bus 0-5 år kl 16.00 -17.00
Lågstadiet kl 18.00-19.30
Mellanstadiet kl 19.30-21.30

UTEDAG I KYRKSTEN
       Måndag 24 feb kl 13-16
     Tipspromenad och utmaningar.             
     Vi grillar korv till mellis. Anmälan 
     till Lena 070- 461 16 28, senast 21/2

BOKTIPS & GOFIKA PÅ BIBBLAN
Måndag 24 feb kl 17-18 (ålder 14-18-år)
Onsdag 27 feb kl 13.30-14.30 (ålder 10-13 år)
Torsdag 28 feb kl 13.30-14.30 (ålder 7-10 år)

PIMPELFISKE
Måndag 24 feb
Pimpelfiske och 
tävling (om is 
finns) vid Nykroppa 
båthamn från kl 
10. Gemensam 
transport fr Storfors 
kl 9.30 vid Heliantus 
blomsterhandel. Du 
får låna utrustning. 
Fiskeföreningen 
bjuder på korv, festis 
& priser till alla. 
Info: Lars Tyvi  070-
616 18 97

PYSSLA UNDER SPORTLOVET (MATERIAL FINNS PÅ PLATS)
Måndag 24 feb kl 15-17 Bjurtjärns församlingshem (alla åldrar)
Tisdag 25 feb kl 13-15 i biblioteksfoajén (alla åldrar)
Torsdag 27 feb kl 15-18, pyssel & temys på Pax (fr åk 6 -18 år)
Fredag 28 feb kl 15.30-17.30 på Pax i Storfors kyrka (alla åldrar)
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Storfors - Kristinehamn 
Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 
08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
19.35, 21.35, 23.35, 01.35
Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35
Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

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

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

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

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 
14.05, 16.15, 17.05, 19.00

Linje 400

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. 
Tabellen gäller mellan 15 december 2019 tills vidare, dock längst till och med 12 december 2020. 
För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se.

Tidtabellerna gäller från 15 dec 2019 tills vidare, dock längst till och med 12 dec 2020.

Res med oss
till och från 
Storfors

Linje 403

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

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


