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verige står nu inför mycket 
stora utmaningar och 
befinner sig i en situation 
som är unik. Tillståndet är 
nästan overkligt och i flera 
fall är det svårt att ta till sig 

av det som händer. 

Det är inte längre en tidsfråga när 
coronaviruset träder in och påverkar vår 
vardag. Skolor har stängt, centrumkärnor 
gapar tomma, butiker saknar sina 
kunder, turismnäringen blöder, idrotten 
ställer in alla sina arrangemang och 
kommuner och regioner mobiliserar för 
betydligt värre scenarier än vad som är 
idag. 

Genom att vi nu har gått upp i stabsläge 
och stärker vår beredskap kommer det 
att minska vår sårbarhet. Oavsett hur 
mycket coronaviruset påverkar vardagen 
i vår kommun så kommer vi som 
anställda att göra vårt yttersta för att 
leverera en samhällsservice med fokus 
på skola, vård och omsorg. 

Information som presenteras idag kan 
vara gammal dagen efter då det löpande 
fattas nya nationella, regionala och 
lokala rekommendationer/beslut. 

Jag rekommenderar alla invånare 
att ta del av saklig och faktabaserad 
information som publiceras på 
regeringens och Folkhälsmyndighetens 
hemsidor. Ni kan även hitta information 
på www.krisinfomation.se 

Den lokala informationen - vad som 
händer i Storfors kommun hittar ni alltid 
på kommunens hemsida; storfors.se 

Massor av felaktig information flödar nu 
i social media så vill ni ha information 
från säkra källor så skall ni använda er 
av förslagna informationskanaler. 

För Storfors del träffas vi i ledningen 
dagligen för att orientera oss om 
nuläget. Flera inom ledningen är också 
nåbara dygnet runt ifall att situationen 
plötsligt och markant skulle förändras. 
Som tjänstepersoner i kommunen har 
vi ett tydligt uppdrag som betyder att 
vi dagligen ska skapa mervärden för 
de som bor i kommunen och verkställa 
politiskt fattade beslut. Detta skall vi 

göra året om oavsett 
virustider eller ej. 
Storfors är en trygg 
och säker kommun 
– något som vi vill 
fortsätta vara och 
förmedla till våra 
invånare. 

Utöver arbetet 
med tanke på virustider så har 
kommunstyrelsen nu antagit 
årsredovisningen inklusive bokslut för 
2019. Mycket positivt har gjorts under 
det gångna året, våra verksamheter 
har en god måluppfyllelse och flera 
verksamheter levererar värden som 
väcker nyfikenhet i landet. 

Dock är det ekonomiska resultatet 
minus 13 mnkr vilket ska återställas 
inom tre år. Vi har tidigare flaggat för 
att de kommande åren innebär stora 
utmaningar för att få budgeten att 
gå ihop. Inom kort inleds de årliga 
budgetberedningarna där samtliga 
politiska partier och delar av ledningen 
deltar för att lägga grunderna till budget 
2021, 2022 och 2023. 

Årsredovisningen i sin helhet kan du 
ladda ner från kommunens hemsida. 

Avslutningsvis vill jag lyfta på hatten 
och framförallt tacka ledarstaben 
inom Storfors bordtennisklubb för alla 
fantastiska år!
Elva år inom högsta elit, flera silver och 
ett guld kräver respekt. Hade ni fått 
slutföra säsongen 2020 så hade kanske 
guldet åter hamnat i era händer. 
Ni har genom åren varit oerhört 
värdefulla och en stark profilbärare för 
Storfors. 
Kommunen, Värmland och delar av 
landet kommer att sakna den ”lilla” 
klubben som åstadkommit underverk. 
Stort tack även till näringslivet och 
all den publik som lyft fram detta 
fantastiska lag år efter år. 

Jag hoppas att vi snart igen får något 
att vara riktigt stolta över och som lyfter 
fram Storfors i omvärlden. 

Var rädda om er!
/Mats Öman, kommunchef 

S
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Full byggfart för nytt särskilt boende
Just nu byggs det inten-
sivt på Kroppavägen.

Lägenheter fräschas 
upp och får nya badrum 
och på bottenvåningen 
byggs ett nytt storkök.

I höst ska Storfors nya 
särskilda boende öppna.

Boendet, som idag rätt och 
slätt kallas Kroppavägen 5 
efter adressen, kommer att 
innehålla 18 lägenheter i lite 
olika storlek, gemensamma 
utrymmen och kök på varje 
våning för att maten ska kun-
na lagas nära de boende.

Köksdelen och den gemen-
samma vardagsrumsavdel-
ningen separeras.

- Tidigare fick de boende 
sitta i köksdelen och se på tv. 
Nu kommer det att bli mycket 
bättre utrymme med plats för 
trivsamma soffor, säger Anna 
Thyberg.

Lägenheterna är genomgå-
ende större än lägenheterna 
på Sjögläntan tvärs över vä-
gen, men kostnaden för att bo 
här kommer att vara densam-
ma. Sjögläntans lägenheterna 
är på 32 kvadratmeter, medan 
man i det nya boendet får bo 
på drygt 40 kvadratmeter. 
Även här står den kooperativa 
bostadsrättsföreningen Tryg-
ga hem som är hyresvärd.

- Vi bygger utifrån de be-
fintliga lägenheterna och det 
gör att det blir större, berättar 
enhetschef Anna Thyberg. 

Från kommunens sida är 
det hon och kanslichef Oskar 
Eklöf som håller i trådarna 
för planeringen. Dessutom 
har de nyligen genomfört en 
namntävling där kommunin-
nevånare fått ge namnförslag. 

Personalen kommer nu att 
plocka ut tre förslag som en 
jury sedan ska rösta om.

På Kroppavägen har de 
flesta lägenheter en balkong 
eller en uteplats. I marknivå 
kommer man också att anläg-
ga en gemensam uteplats för 
de boende.

På en del av bottenvåningen 

byggs ett nytt tillagningskök 
där maten till kommunens 
äldre inom hemtjänsten ska 
tillagas. Genom att separera 
tillagningen för skolelever 
och äldre kan man bättre styra 
så att maten anpassas närings-
mässigt för olika åldersgrup-
per.

I det nya boendet finns plats 
för den som behöver särskilt 
boende, men också för kort-
tidsplatser. Lägenheterna är 
dock byggda med samma 
standard för båda boendefor-
merna.

Till korttidsboendet kom-
mer den som behöver extra 
vård eller rehabilitering innan 
hemgång från sjukhus, eller 
den som vårdas hemma väx-
elvis.

Anna Thyberg tror att flexi-
biliteten kommer att bli ännu 
större när kommunens båda 
särskilda boenden och kort-
tidsboendet ligger intill var-
andra.

- Redan nu hjälps boenden 
åt personalmässigt, men det 
blir självklart enklare när man 
bara kan springa över gatan, 
säger hon.

I slutet av augusti eller un-
der september räknar man 
med att flytten ska gå från 
Smedens särskilda boende, 
som idag ligger i Hälsans Hus 

på Hammargatan.
Kommunalråd Hans Jil-

desten menar att det är väl 
investerade pengar att bygga 
moderna särskilda boenden.

- Vi vill ju ha Sveriges bäs-
ta särskilda boenden. I nyre-
noverade och ändamålsenliga 

lokaler blir det lättare att må 
bra för både boende och per-
sonal. Jag är väldigt impone-
rad av det goda arbete som 
både chefer och annan per-
sonal inom vården gör idag, 
säger han. EVA WIKLUND

Enhetschef Anna Thyberg är glad och nöjd över att se hur arbetet fortskrider.  FOTO: Eva Wiklund

Arbetet pågår för fullt inne i huset. Utsidan ska senare få lik-
nande utformning som Sjögläntans boende tvärs över vägen.

Lägenheterna blir stora, de flesta med uteplats eller balkong.
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Stabsläge infört i Storfors kommun
Måndag den 23 mars 
beslutade kommunche-
fen att  Storfors kommun 
går upp i stabsläge med 
anledning av coronaviru-
sets spridning i Sverige.

Det betyder att kom-
munen befinner sig i ett 
beredskapsläge där led-
ning och personer med 
nyckelfunktioner samlas 
och utvärderar informa-
tion varannan dag.

Dygnet runt finns personal i 
kommunen i beredskap för att 
kunna fatta beslut och infor-
mera allmänheten vid viktiga 
förändringar i läget.

Storfors kommun har två 
stabschefer, som i vanliga fall 
också arbetar med andra upp-
gifter. I stabsgruppen ingår 
även kommunchef, säkerhets-
samordnare, varksamhetschef 
samt resurser för analys, om-
världsbevakning och kommu-
nikation. Kommunen deltar 
fortlöpande i digitala samver-
kanskonferenser med bland 
andra länsstyrelsen, MSB, 
räddningstjänsten, Region 
Värmland, polisen och Värm-
lands kommuner.

- Det är väldigt viktigt för 
länsstyrelsen att fortlöpande 
ha grepp om läget i hela re-
gionen, och det är viktigt för 
oss som kommun att få den 
aktuella bilden uppdaterad, 
säger säkerhetssamordnare 
Michael Björklund.

Via samverkanskonferen-
serna kan alla aktörer ställa 
frågor och be om hjälp.

- Genom att vi har den här 
kontakten flera gånger i veck-
an, och vid behov varje dag, 
skapar vi en beredskap, säger 
Michael Björklund.

Inom kommunen fungerar 
stabsarbetet på ungefär sam-
ma sätt, fast på lokal nivå. 
Kommunledningen får fort-
löpande information från de 
olika verksamheterna om för-
ändringar och behov. Genom 
den omvärldsbevakning som 
sker kan man också hålla koll 
på beslut som påverkar den 
kommunala verksamheten.

- Vi följer de rekommenda-
tioner som ges av Folkhälso-
myndigheten och av Smitt-
skydd Värmland, och vi har 
en fortlöpande bevakning, 
av nationella och regionala 
beslut, säger Michael Björk-
lund. EVA WIKLUND

n För samtliga medarbetare 
i Storfors kommun gäller 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Det innebär 
att den som är frisk ska vara i 
arbete och den som är sjuk ska 
vara hemma. Endast den som är 
fullt frisk och har varit symtomfri i 
48 timmar ska vara på jobbet.

n Vid Storfors särskilda 
boenden gäller numera också 
besöksförbud efter att regeringen 
fattat beslut om detta  för hela 
landet. Undantag kan medges 
i mycket speciiella fall efter 
diskussion med enhetschef.

n Kommunledningen 
har fattat beslut om 
besöksförbud på Storfors 
kommuns korttidsboende på 
Hammargården. Undantag 
kan komma att göras i mycket 
speciella fall efter samråd med 
enhetschef. 

n Enligt regeringens 
rekommendation bedrivs 
den gymnasiala utbildningen, 
IM-programmen, och den 
kommunala vuxenutbildningen i 
Storfors kommun från och med 
onsdag 18 mars 2020 endast 
som distansundervisning.

På hemsidorna nedan finns information från våra myndigheter 
om symptom på smitta, hur viruset smittar, hur man skyddar sig 
på bästa sätt och när man ska söka vård.

n folkhälsomyndigheten.se
n krisinformation.se
n 1177.se/varmland

Det är viktigt att vara källkritisk och att använda den verifierade 
myndighetsinformationen.

På kommunens hemsida, storfors.se, finns en lång rad frågor 
och svar om åtgärder, råd och annat som berör just Storfors. 
Hemsidan uppdateras fortlöpande med lokal information.

Frågor & svar om coronaviruset

LÄGET FÖRÄNDRAS SNABBT!
Beroende på att läget förändras 
fattas fortlöpande nya beslut, 
både på riksnivå, regional nivå 
och på lokal nivå. Det betyder 
att den information som du läser 
i den här tidningen redan kan 
ha blivit inaktuell när tidningen 
landar i brevlådan. 
Den senaste informationen som 
gäller Storfors specifikt finns 
alltid på kommunens hemsida; 
storfors.se

Personer från verksamheter och kommunledning samlade till stabsmöte i kommunhuset.

Säkerhetssamordnare Michael Björlund sammanfattar dagens 
frågor och åtgärder.  FOTO: Eva Wiklund
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Vårdcentralen separerar förkylda
Just nu ska den som är förkyld inte 
besöka vårdcentralen om besöket 
kan undvikas eller flyttas fram. 

Endast bokade besök tas emot 
vid vårdcentralen där patienter inte 
längre blandas i väntrummet.

Patienter med förkylningssymtom tas 
först om hand i ett tillfälligt tält på baksidan 
av vårdcentralen. 

Den som har luftvägssymtom och har 
behov av vård kommer att undersökas i se-
parata rum i fd vårdboendet Smeden med 
ingång direkt utifrån. 

Övriga patienter slussas in till den ordi-
narie vårdcentralen.

Vårdcentralens personal ringer runt till 
alla bokade patienter för att undersöka häl-
soläget och för att ge besked om hur be-
söket ska gå till. Man vill uppmärksamma 
patienterna att svara i telefon även om det 
står ”010-83x xx xx”, ”Dolt nummer” eller 
”Inget uppringnings-ID” på displayen.

- Vi har fått kontakt med de flesta patien-
ter som har besök hos oss i närtid, men vi 
ber alla som har en bokad tid på vårdcentra-
len att svara i telefon även om de inte kän-
ner igen numret, säger sjuksköterskan Lena 
Svärd, som är mycket glad över kommu-
nens snabba insats när det gäller att ställa i 
ordning tält och tillfälliga lokaler.

- Vi är imponerade. Det här är en stor för-
del med att verka i en liten kommun. Vi vill 
verkligen tacka alla inblandade för snabb 
och smidig hjälp, säger hon. EVA WIKLUND

Hindra smittspridning
På Region Värmlands hemsida 
betonas att coronaläget i Värmland 
har gått in i ett nytt skede. Fokus 
ligger på att skydda de mest sårbara i 
samhället och hindra smittan från att 
ta sig in i hälso- och sjukvården. Den 
som är lindrigt sjuk med symtom på 
det nya coronaviruset ska inte ringa 
1177. Regionen skriver på hemsidan 
att man ska stanna hemma och 
minimera sina sociala kontakter tills 
man varit symtomfri i 48 timmar.

När ska man söka vård?
De allra flesta som blir sjuka behöver 
inte söka vård eftersom besvären 
brukar gå över av sig själv. Man ska 
dock genast kontakta vårdcentral 
eller jouröppen mottagning om man 
drabbas av ett eller flera av följande 
besvär:
l Du blir plötsligt mycket sämre.
l Du får andningsbesvär även när du 
vilar.
Om det är stängt på vårdcentralen 
eller den jouröppna mottagningen ska 
vård sökas på en akutmottagning.

Nationella informations- 
numret 113 13 
Har du allmänna frågor om det 
nya coronaviruset kan du ringa det 
nationella informationsnumret 113 
13. All information som lämnas ut av  
113 13 är verifierad av Folkhälso-
myndigheten eller annan ansvarig 
myndighet. Tjänsten är tillgänglig 
dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 
Om du är så sjuk att du behöver 
sjukvårdsrådgivning. Här kan det i 
dagsläget vara långa telefonköer.

112 - vid akut vårdsituation
Gäller det ett livshotande tillstånd - 
ring alltid 112!

Mer information finns på Region 
Värmlands hemsida; 
1177.se/varmland

Förkylda patienter undersöks först i ett tält på baksidan av vårdcentralen.  FOTO: Eva Wiklund

Folkhälsomyndigheten, 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Socialstyrelsen och 
Utrikesdepartementet uppmanar 
allmänheten att:
n Stanna hemma om man känner 
sig sjuk med snuva, hosta eller 
feber, även vid lindriga symtom.
n Avstå från att göra icke 
nödvändiga besök på äldreboenden 
eller sjukhus samt att helt avstå från 
sådana besök om man känner sig 
sjuk.
n Tvätta händerna med tvål och 
varmt vatten ofta.
n UD avråder från icke nödvändiga 
resor till samtliga länder.

Myndigheter uppmanar

Utökad telefonrådgivning i östra 
Värmland - för luftvägssymtom
Utifrån läget med coronavirusets spridning 
startar Region Värmlands vårdcentraler en 
gemensam telefonrådgivning för den med 
luftvägssymtom i östra Värmland.
Under vårdcentralens öppettider, måndag till 
fredag klockan 8.00-17.00 kan man få prata 
med en sjuksköterska.
Telefonnumret är 010-836 57 02. 
För att komma till rådgivningen använder 
man knappval 9.
- Vi hjälps åt i Kristinehamn, Storfors och 
Filipstad med att svara på frågor om just 
luftvägssymtom. Om vi bedömer att personen 
behöver en tid så bokar vi på närmaste 
vårdcentral, berättar sjuksköterskan Lena 
Svärd. Men det kan också hända att den som 
behöver en läkartid får åka en bit.
- Om det inte finns tider på den egna 
vårdcentralen kan den som ringer få frågan 
om det går bra att åka till någon av de andra 
orterna, säger Lena..
Den utökade rådgivningen gäller enbart 
luftvägssymtom. För alla andra gäller de vanliga 
telefontiderna; måndag- fredag kl 07.45-09.30.

Lena Svärd, en av rådgivningssköterskorna.
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I den nya avfallsplanen premieras den  som minskar avfallsmängden
Genom att avfallsplanen 
uppdateras och samord-
nas för Storfors och Karl-
skoga kommuner kommer 
arbetet att bli effektivare. 

Nu väntar nyheter som 
flexibel sophämtning där 
man kan välja väldigt 
glesa intervall.

- En grundbult är ju att 
det ska löna sig att vara 
miljömedveten, återvinna 
och sortera sitt avfall så 
att så lite som möjligt be-
höver hämtas med sopbil, 
säger miljösamordnare 
Jasmine Delin.

Avfallsplanen ska nu stäl-
las ut under fyra veckor för 
att allmänheten ska kunna ha 
synpunkter på den. Efter ut-
ställningen kommer synpunk-
terna att sammanställas och 
presenteras för kommunstyrel-
sen. Planen ska slutligen antas 
i kommunfullmäktige.

Planen innehåller både nyhe-
ter och förtydliganden av tidi-
gare krav och möjligheter.

Det är redan idag möjligt att 
dela tunna med grannen, vilket 
ger mer än halverad avgift. Nu 
kommer också möjligheten att 
välja mellan hämtning varan-
nan, var fjärde, var sjätte el-
ler var åttonde vecka - med  
justering av taxan. Man kom-
mer också att lyfta fram alter-
nativet att boka en 
speciell tunna för 
trädgårdsavfall un-
der sommarsäsong-
en. Hämtningarna 
av säckar vid tomt-
gränsen upphör, ef-
tersom arbetet är 
tungt och farligt för 
dem som ska lyfta 
säckar. 

- Det är ett gammeldags sätt 
att hantera den här typen av 
avfall, säger miljösamordnare 
Andreas Eriksson.

Istället kan man boka en 
tunna på 370 liter under hela 
säsongen för bara 750 kronor. 
Tunnan kan självfallet delas 

med en granne, men räkningen 
kan bara gå till ett hushåll.

- Det är en trend i samhäl-
let att man önskar individuell 
anpassning, nu kommer vi att 
kunna erbjuda det i mycket hö-
gre grad. Det ska löna sig att 
sköta sin sopsortering, säger 
Anderas Eriksson.

Något som också 
är på gång är bo-
stadsnära insamling 
av förpackningar. 
Nu ska man inte 
längre behöva sor-
tera i en uppsjö pap-
perskassar i garaget 
utan nya lösningar 
ska komma. Det kan 

handla om extra tunnor för en-
skilda eller för ett helt kvarter.

- Vi vet inte ännu hur det 
kommer att gå till i detalj, men 
FTI, Förpackningsinsamling-
en, har fått i uppdrag att ordna 
bostadsnära insamling, säger 
Jasmine Delin.

Att minska mat- och restav-
fall är också ett prioriterat om-
råde. Målet är en minskning till 
max 171 kilo avfall per person 
och år. 

För att klara det föreslår man 
en justering av avfallstaxan, 
bättre system för källsortering 
och enkla saker som att använ-

Delad tunna med grannen 
ger redan idag mer än halv-
erad årsavgift. Målet är att 
fler nu ska utnyttja detta.

Latrin ska helst tas om hand 
på den plats där det uppstår.

Hämtning av trädgårdsavfall 
i säckar föreslås upphöra, 
men man kan boka en tunna 
för trädgårdsavfall under 
säsongen.

I den nya avfallsplanen föreslås att man ska kunna få flexibel sophämtning, exempelvis var fjärde vecka eller varannan månad.  FOTO: Kemab

Exempel ur  
avfallstaxan
l 190 L grönt kärl och 140 l 
brunt kärl 2665 kr hämtning 
varannan vecka 2665 kr/år
l 190 L grönt kärl och 140 l 
brunt kärl 2665 kr hämtning 
varannan vecka delas m 
granne 1281 kr /år
l Latrintömning: 
Budningshämtning per gång: 
2050 kronor
l Trädgårdsavfall tunna per 
säsong: 750 kr
Hela taxan finns att läsa 
på kommunens hemsida, 
storfors.se

Det ska löna 
sig att sköta sin 
sopsortering på 

rätt sätt
”

Ett förslag är att se över 
möjligheten att överbliven 
mat från exempelvis skolan 
kan säljas som matlådor till 
elever och personal.
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I den nya avfallsplanen premieras den  som minskar avfallsmängden Tyck till om nya 
avfallsplanen
Mellan den 9 april och den 
7 maj har du möjlighet 
att tycka till och lämna 
synpunkter på förslaget till 
avfallsplan och föreskrifter 
för Storfors kommun. 
På kommunens hemsida 
hittar du avfallsplanen i 
sin helhet. Den finns också 
tillgänglig i Kommunhuset 
under utställningsperioden 
där det också är möjligt att 
lämna in synpunkter.

Vad är en avfallsplan?
En avfallsplan ska beskriva 
hur kommunen vill utforma 
avfallshanteringen för 
kommuninvånarna och 
i viss mån företagen i 
kommunen. Planen ska 
ta hänsyn till nationella, 
regionala och eventuella 
lokala miljömål. Den ska 
innehålla mål för insamling 
och behandling av avfallet, 
mål för hur avfallets 
mängd och farlighet kan 
minskas samt mål om 
hur nedskräpningen ska 
minska.
Till avfallsplanen kopplas 
kommunala ”lagar”, så 
kallade föreskrifter som 
beskriver mer i detalj hur 
avfallshanteringen ska ske 
i kommunen, till exempel 
hur ofta sopor ska hämtas 
hemma hos dig och hur du 
ska sortera olika sorters 
avfall.
Avfallsplanens över-
gripande målområden är:
l Minska avfallet och 
nedskräpningen
l Avgifta kretsloppet
l Utnyttja avfallet som 
resurs
l Planera och samverka 
för långsiktigt hållbar 
avfallshantering

Tanken med målen i 
planen är att de ska styra 
mot ökat återbruk och 
en bättre källsortering 
av främst hushållsavfall. 
Ökat återbruk minskar 
resursförbrukningen 
i samhället. Bättre 
källsortering innebär bättre 
resurser i form av mer och 
renare avfallsfraktioner 
som lättare kan återvinnas. 
Bättre källsortering innebär 
även renare bränslen till 
förbränning och mindre 
andel avfall som behöver  
deponeras.

da matavfallspåsar i frukt- och 
gröntavdelning i butiker.

I avfallsplanen finns också 
en punkt om att minska ned-
skräpningen. Här föreslås in-
ventering av var papperskorgar 
finns, skärpplockardagar och 
kanske uppsamling för pant på 

fler ställen.
- I Karlskoga har vi pantrör 

vid exempelvis busstationen 
och det har visat sig fungera 
bra, säger Jasmine Delin.

Vad tror då miljösamordnar-
na kommer att göra Storfors-
borna mest glada?

- Förmodligen att taxan kom-
mer att anpassas. Man blir be-
lönad för att man sorterar rätt 
och för att man själv ser till att 
minska mängden avfall, säger 
Jasmine Delin.

Andreas Eriksson tror att fler 
kommer att upptäcka förde-
larna med att dela kärl och att 
kanske glesa ut hämtningsin-
tervallet.

- Det kan ju vara många som 
inte upptäckt detta ännu, men 
nu sätter vi fokus på det. Ett av 
målen är att fler ska dela kärl, 
säger han.

I avfallsplanen finns också 
avsnitt om att rivningsmate-
rial i största möjligaste mån 
ska återanvändas, att mängden 
engångsartiklar ska minskas i 
kommunal verksamhet och att 
man ska återbruka inventarier i 
ännu högre grad.

Man pekar också på att mat-
svinnet måste minska och att 
man därför ska mäta matsvinn 
både i skola, förskola, vård- 
och omsorgsverksamheten 
samt i produktionsköken. 

En åtgärd kan vara att erbju-
da elever och personal att köpa 
med sig matlådor med överbli-
ven lunchmat hem.

Sedan flera år tillbaka har 
avgifterna för latrinhämtning 
höjts. I den nya planen förslås 
att man ska jobba ännu hårdare 
för att all latrin tas om hand lo-
kalt där den uppstår.

- Idag finns det ju bättre tek-
niker som förbränningstoalet-
ter eller mulltoaletter och man 
kan också kompostera sitt eget 
latrinavfall bara det görs på rätt 
sätt, säger Jasmine Delin.

I planen föreslås att kommu-
nen ska informera latrinkunder 
via telefonsamtal eller hembe-
sök om alternativ till abonne-
mang för latrinhämtning.

Fram till den 7 maj finns nu 
planen att granska på kommu-
nens hemsida och i kommun-
huset (se spalten till höger).

EVA WIKLUND

I den nya avfallsplanen föreslås att man ska kunna få flexibel sophämtning, exempelvis var fjärde vecka eller varannan månad.  FOTO: Kemab

Miljösamordnare Jasmine Delin har tillsammans med sina kollegor 
på samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga jobbat med den nya 
avfallsplanen.  FOTO: Eva Wiklund
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Under två intensiva 
dagar besökte 20-talet 
tjänstepersoner från 
utbildningsdeparte-
mentet Storfors skolor 
och förskolor.

- Det är väldigt 
intressant att få 
perspektiv från en 
liten kommun på hur 
man hanterar olika 
reformer, och hur de 
slår igenom direkt 
ute i verksamheterna, 
säger Linda Norman, 
enhetschef för skolen-
heten.

Skolenheten på utbild-
ningsdepartementet har 
ansvar för att hjälpa re-

geringen att genomföra 
den skolpolitik som råder. 
Varje år gör departemen-
tets tjänstepersoner en stu-
dieresa, och i år föll valet 
på Storfors.

-Vi hör mycket om att 
små kommuner har det 
tufft ekonomiskt och svårt 
med rekryteringen. Där 
sticker Storfors ut på ett 
positivt sätt, vi blev nyfik-
na på varför man inte har 
problem här, säger Göran 
Wennborg.

Gruppen har fått träffa 
lärare, förskollärare, rekto-
rer och andra kommunala 
tjänstemän för diskussio-
ner och frågor. Man fick 

också chans till studiebe-
sök på Vargbroskolan och 
på förskolan Hagen. Lun-
chen intogs i skolmatsalen.

Eva-Lotta Härdig Eriks-
son, kommunstyrelsens 
vice ordförande, är mycket 
glad över besöket.

- Det lyfter ju oss att de 
vill komma och det är helt 
enkelt ett resultat av per-
sonalens hårda arbete. Jag 
är stolt över att få visa upp 
våra skolor och förskolor, 
säger hon.

Speciallärare Jonas Carl-
berg är en av dem som del-
tar för att berätta om sko-
lans verksamhet.

- Som speciallärare är 

Utbildningsdepartementet valde Storfors skolor för ett besök

Studiebesöksdagen inleddes i Sporthallens 
cafeteria.

Rektor Annelie Izindre och speciallärare 
Jonas Carlberg berättar om Kroppaskolan.

Besökarna beundrar Kroppaskolans luftiga 
entréhall.

Lena Duvander guidar på förskolan.

20-talet tjänstepersoner från skolenheten på utbildningsdepartementet spenderade två dagar i Värmland för att ta reda på varför skolorna i Storfors 
lyckas så bra, trots att det handlar om små enheter i pendlingsområden.  FOTO: Eva Wiklund

Skolchef Sven-Erik Rhen höll i trådarna för 
de två dagarna tillsammans med andra rek-
torer och övrig personal.

Eva-Lotta Härdig Eriksson visade med stolt-
het upp kommunens skolor.
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jag väldigt nöjd med att jobba 
här. Det är skönt med en liten 
enhet där vi enkelt kan bolla 
med varandra, säger han.

På förskolan guidar enhets-
chef Lena Duvander och för-
skollärare Pia Mattson, som 
bland annat visar hur man job-
bar pedagogiskt med genusar-
betet. 

Besökarna får några goda 
skratt över filmen där perso-
nalen utmanat sig själva och 
filmat i olika situationer för att 
kartlägga vad man egentligen 
säger och gör. 

De får också veta att Storfors 
förskolor, liksom många andra, 
ser problem med rekrytering 
och stora pensionsavgångar.

- Det är ju väldigt positivt 
att ni arbetar med elever och 
anställer redan innan de är fär-
diga, det är en verkligt aktiv åt-
gärd, säger Christer Toftenius.

Besökarna intresse-
rar sig för Storfors stra-
tegi med träningsläger 
för att elever ska nå 
gymnasiebehörighet.

- Det verkar finnas 
ett stor fokus på trygg-
het, studiero och att 
skolan ser behörighe-
ten som sitt uppdrag så 
att det inte bara ligger 
på eleven, säger Christer Tofte-
nius, medan Göran Wennborg 
är imponerad av lärarförsöj-
ningen.

- Storfors har hög andel be-
höriga lärare som pendlar och 
det är väldigt intressant att få 
höra mer om hur man gör här, 
säger han.  

- I hela kedjan 
verkar det finnas 
en närhet, säger 
kollegan Leif Er-
iksson.

Skolchef Sven-
Erik berättar att 
skolans elever 
till stor del hjäl-
per till att forma 
skolan för fram-

tida klasser. Varje år intervjuar 
han alla elever i avgångsklas-
serna. Syftet är både att fånga 
upp vad de har upplevt under 

sin skoltid och dessutom vilka 
framtidsplaner de har.

- Det är vårt uppdrag att lyfta 
elevernas blick och dessutom 
att fånga upp vad de verkli-
gen tycker. De är ju de riktiga 
experterna på den här skolan, 
säger Sven-Erik Rhen, som 
också passar på att berätta för 
departementet att han vurmar 
för riktade bidrag.

- Jag vet att det finns olika 
åsikter om det inom kommu-
nen, men för skolans del är det 
bra med riktade bidrag. Det ger 
en press så att vi verkligen ut-
för det som bidragen är avsed-
da för, säger han.

EVA WIKLUND

Utbildningsdepartementet valde Storfors skolor för ett besök

Vi blev nyfikna 
på varför man 

inte har  
problem här
”

Besökarna på väg till skolmatsalen på Vargbroskolan tillsammans med Annelie Izin-
dre, rektor för  Kroppaskolan.

Pia Mattsson och Lena Duvander berättar om förskolans framgångsfaktorer och 
problem.

20-talet tjänstepersoner från skolenheten på utbildningsdepartementet spenderade två dagar i Värmland för att ta reda på varför skolorna i Storfors 
lyckas så bra, trots att det handlar om små enheter i pendlingsområden.  FOTO: Eva Wiklund
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Storfors har fått 
ny ekonomichef
Storfors kommun har 
fått en ny ekonomichef. 
Annette Olsson har 
jobbat inom det privata 
näringslivet och tar nu 
klivet till kommunal 
verksamhet. Närmast 
kommer hon från 
Combi Wearparts i 
Kristinehamn.
- Jag gillar att det är en 
liten kommun där man 
får jobba både strategiskt 
och praktiskt. Dessutom 
har jag fått ett otroligt 
varmt välkomnande från 
alla, säger Anette, som 
är en person som gillar 
utmaningar.
På bara ett par veckor har 
hon hunnit komma in en 
del i arbetet.
- Det har varit ganska 
intensivt, men jag känner 
att jag redan från start har 
fått bli en självklar del av 
verksamheten, säger hon.
Annette bor Filipstad, men 
är uppvuxen i Storfors.  

Årsredovisningen 
finns på webben
Den som är 
intresserad av 
hur en kommun 
fungerar 
och vad som 
ligger bakom 
siffrorna i 
bokslutet, 
kan med 
fördel läsa 
årsredovisningen för 
2019. Den är indelad 
i korta kapitel för varje 
verksamhet och finns 
att läsa via kommunens 
hemsida, storfors.se.
- Den som tar sig tid 
kommer att få en mycket 
större förståelse för hur 
en kommun fungerar 
med allt från kalkning av 
sjöar till äldrevård, säger 
kommunchef Mats Öman.

Storfors IBF spelade hem nära 60 000
Det blev en grym fredag 
för Storfors IBF när man 
spelade sponsormatch.

52 000 kronor trillade 
in och som grädde på 
moset avancerade laget 
till division 4.

- Helt fantastsiskt med en 
sån uppslutning, säger spela-
ren Andreas Lundkvist

Det var fullsatt i Sporthal-
len när Storforslaget mötte 
Karlskoga. 321 personer fanns 
på plats och det genererade  
52 000 i sponsorspengar.

- Sen har vi ytterligare bo-
nusar som trillar in så vi tip-
par det hamnar runt 55 000 

- 60.000 kronor till vår verk-
samhet. Det är otroligt att få 
ett sådant stöd, säger  Andreas.

Att avancera till division 
4 var lagets plan redan från 
början. Man skulle vinna fler 

matcher än man förlorade, och 
så blev det med råge.

-  Det fanns mer att hämta 
med laget. Jätteroligt för för-
eningen och Storfors i allmän-
het, säger Andreas.

Bokslutet visar 13 miljoner minus

Fullt på läkarna och fullt ös under matchen mot Karlskoga.

Spelarna i Storfors IBF är överväldigade av responsen.  FOTO: Storfors IBF

Bokslutet för Storfors 
kommun visar ett mi-
nusresultat på cirka 13 
miljoner kronor.

Nu måste underskottet 
återställas inom tre år.

- Vi måste nu intensi-
fiera arbetet så att vi står 
rustade inför framtiden, 
säger kommunalråd Hans 
Jildesten.

Delar av underskottet beror 
på faktorer som kommunen 
inte själv rår över, exempel-
vis uteblev 2,5 miljoner kro-
nor från Migrationsverket på 
grund av medelsbrist. Dess-
utom har effekter av omställ-
ningen inte hunnit ge effekt. 

Ökade personalkostnader 
beroende på ökade vårdbehov 
och höga placeringskostnader 

för barn och unga har också 
bidragit till minusresultatet. 

- Verksamheterna har för-
stått allvaret och gör sitt bästa 
på olika sätt. Det är ett arbete 
som fortsätter, säger kom-
munchef Mats Öman.

Från och med hösten kom-
mer en ny organisation att in-
föras i Storfors kommun, med 
bland annat tre verksamhets-
chefer och lite färre enheter.

- Vi ser tuffa år framåt när 
vi måste hjälpas åt för att hitta 
nya synsätt, prova ny teknik 
och bryta invanda mönster. 
Samtidigt ska vi fortsätta att 
ge god service till Storfors 
invånare. Det är vårt centrala 
uppdrag och där hoppas jag 
att omorganisationen kommer 
att bidra till ett gott resultat, 

säger Mats Öman.
En ändringsbudget för 2020 

kommer nu att tas fram paral-
lellt med att budget för 2021 
och planer för 2022 och 2023 
jobbas fram.

Kommunstyrelsen har ock-
så utsett en arbetsgrupp som 
ska se över åtgärder som kan 
utföras innan ändringsbudge-
ten är klar. I gruppen kommer 
kommunstyrelsens ordföran-
de, vice ordförande och oppo-
sitionsråd att ingå. Dessutom 
adjungerar man delar av kom-
munledning och enhetschefer.

- Vi har jobbat hårt med 
dessa frågor en längre tid, 
men nu försöker vi hitta yt-
terligare infallsvinklar i det 
fortsatta arbetet, säger Hans 
Jildesten.  EVA WIKLUND

Annette Olsson är Stor-
fors nya ekonomichef.
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Jobb med chans att bygga relationer
När Marcus Sandberg, 
Lasse Pyrrö, Berit Rajala 
berättar om sitt arbete, 
är det med stor entusi-
asm.

- Det är både roligt, 
flexibelt och personligt, 
säger Marcus, som inte 
ångrar att han bytte 
reklambranschen mot 
ett arbete som personlig 
assistent.

Alla tre jobbar med samma 
kund, Rickard Borén, och ar-
betet består i att hjälpa honom 
i många olika situationer. 

Rickard är en aktiv person 
med många olika intressen, 
och hans assistenter följer 
med på allt från att handla el-
ler att åka och bada till den 
dagliga verksamheten. I hem-
met finns det också många 
sysslor att sköta.

 - Jag har definitivt blivit 
bättre på att laga mat, man 
måste ju variera sig, säger 
Lasse, som tidigare jobbat 
inom andra vårdformer och 
stortrivs som assistent.

- I det här jobbet får man 
en personlig relation med den 
man hjälper och är väldigt 
roligt att få se positiva för-
ändringar. Det känns också 
väldigt bra att göra en annan 
persons liv mer meningsfullt, 
säger Lasse, som siktar på ett 
så småningom blir författare. 
Men yrket som personlig as-
sistent tänker han behålla.

- Det här så roligt och ut-
vecklande. Jag får ta ett stort 
ansvar och det handlar ju om 
att bygga upp tillit, säger han.

Berit håller med, och hon 
kan efter många i år vården 
jämföra sina olika arbetsplat-
ser.

- Jag trivdes väldigt bra 
inom vården också, men det 
här är ännu bättre. Ingen dag 
är den andra lik och vi har 
ju verkligen tid att prata och 
umgås med vår kund, säger 
hon.

Att assistenterna har lite 
olika bakgrund är också en 

fördel. Det händer nog oftare 
att Berit Rajala och Minna 
Pyrrö (som inte är med idag) 
putsar fönster, men i gengäld 
är de väldigt glada att killarna 
tar hand om det som handlar 
om datorer och IT.

- Vi kompletterar verkligen 
varandra, säger Berit.

Marcus, som pendlar från 
Karlskoga, säger att man 
måste ha en förmåga att pla-
nera dagen, samtidigt som det 
kan krävas en del kreativitet 
för att hitta på aktiviteter. 

- Oftast har vi väldigt roligt 
tillsammans och det känns 
inte riktigt att man är på job-
bet, säger han.

Just den här gruppen jobbar 
hela dygn, men arbetstiderna 
varierar i olika grupper.

Enhetschef Margareta Al-
bért är glad över de positiva 
tongångarna och berättar att 
den som funderar på ett ar-
bete som personlig assistent 
kan ha lite olika typer av bak-
grund.

- Man måste inte vara vård-
utbildad utan vi tittar mycket 

på personlig lämplighet och 
utgår ifrån kundens önskemål. 
I det här fallet var det väldigt 
lyckat att Rickard kunde få 
två manliga assistenter också, 
som kanske delvis delar hans 
intressen, säger hon.

För att komma ifråga som 
personlig assistent måste man 

behärska det svenska språket 
bra och kunna göra sig helt 
förstådd med sin kund. Det 
krävs att man har ett intresse 
av att arbeta med människor 
och att man har god förmåga 
till empati och inlevelse i en 
annan persons liv.

EVA WIKLUND

Personlig assistans
Intressead av jobb som personlig assistent? 
Kontakta enhetschef Margareta Albért tel 0550-652 55.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
l Den som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att 
ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt 
liv som möjligt. 
l Personen ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha annan 
meningsfull sysselsättning. Hen ska också kunna vara med 
i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och 
fritidsutbud.
l Det finns tre olika grupper som kan få hjälp genom lagen; 
Den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd. Den som har betydande och bestående begåvnings-
mässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som 
har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Den som har annan stor och varaktig, fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. 
Det kan handla om att personen har stora svårigheter att på 
egen hand klara daglig livsföring eller att kommunicera med 
omgivningen.

Marcus Sandberg, Lasse Pyrrö, Berit Rajala jobbar som personliga assistenter tillsammans med 
kunden Rickard Borén. Vanligtvis jobbar de en i taget och träffas bara vid möten och överlämningar.

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 
• LPG-gas 

Nu är vi återförsäljare för 
Sunwind  Det vi inte har i 
butiken beställer du på 
www.sunwind.se 
Välj oss som 
utlämningställe och hämta 
ut hos oss fraktfritt ! Dela 
upp betalningen 
räntefritt !

www.gasolbutiken.se

Nyhet !
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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!

Nyhet!
Uthyrning av 
släpkärror!
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Elever jobbar hårt för sin Dovreresa
Under många år har 
Storfors sjundeklassare 
haft förmånen att starta 
terminen med en vecka i 
Dovre.

Trots tuffa ekonomiska 
tider valde man politiskt 
att avsätta en summa 
pengar till en liknande 
resa i höst - men till en 
lägre summa.

Nu vill eleverna jobba 
ihop resten själva.

Resan till Dovre beräknas 
kosta ungefär 170 000 kro-
nor för en veckas vistelse för 
lärare och elever. I budgeten 
finns 100 000 kronor avsatta 
till en enklare resa.

Men föräldrar och elever 

har nu bildat en arbetsgrupp 
för att få ihop de 70 000 som 
fattas så att man ändå kan åka 
just till Dovre. Engagerad i 
gruppen är också läraren Jo-
nas Carlberg.

- Jag har förstått att den här 
resan varit väldigt viktig för 
att skapa en bra grupp av bli-
vande sjundeklassare. Jag en-
gagerar mig både som lärare 
och som förälder eftersom jag 
vill att mina barn i framtiden 
ska få chans att bygga sitt 
”årskurs-7-team”, säger han.

Arbetet är nu i full gång 
med bland annat försäljning 
av kläder från new body och 
ett projekt för att locka spon-
sorer.

Rektor Sven-Erik Rhen 
berättar att man redan fått in  
28  000 kronor på kontot, och 
att det finns gott hopp om pro-
jektet.

- Eleverna jobbar hårt för 
att det ska bli av och jag är 
övertygad om att vi går i mål. 
Många i bygden tycker att det 
här är en viktig sak, säger han.

Jonas Carlberg hoppas att 
arbetsgruppen ska lyckas.

- Lärare och elever som har 
gjort denna resa säger att det 
är något som de aldrig glöm-
mer. De relationer som byggs 
mellan eleverna och mellan 
elever och lärare underlättar 
arbetet under hela högstadie-
tiden, säger han. 

Anthony Herrala Anders-
son är en av de engagerade 
eleverna.

- Jag tycker att det ska bli 
väldigt roligt eftersom det är 
spännande aktiviteter och ut-
flykter. Dessutom får jag  lära 
känna nya kompisar som jag 
ska gå i samma klass som, sä-
ger han. EVA WIKLUND

Engagerade elever och lärare i Bjurtjärn. Från vänster: Jonas Carlberg, Emma Sunden, Ludwig Andersson, Silas Monetha, Ines Rajala, 
Jesper Jegefalk Björn, Frida Persson, Anthony Herrala Andersson.

DEN SOM VILL BIDRA
Den som vill bidra till elevernas 
resa med små eller stora 
bidrag kan som företag eller 
privatperson sätta in ett 
bidrag till föräldragruppens 
projektkonto via kommunen. 
Märk med ”Projekt 6530”.
Bankgiro 113-1275 . 
Frågor om resan besvaras av 
Sven-Erik Rhen 0660-652 02.

I Dovre får eleverna testa både tuffa, jobbiga och spännande aktiviteter. Det handlar om att utmana sig själv och att hjälpas åt i grupp.
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Rostfria VA-system kom-
mer inom kort att flytta 
till Filipstads kommun.

Företaget har länge 
sökt en lösning för att 
kunna expandera, men 
inte lyckats hitta någon 
lämplig, ledig lokal i 
Storfors.

- Det är naturligtvis 
väldigt tråkigt att vi i 
Storfors förlorar en drif-
tig och trevlig entrepre-
nör och ett företag som 
är i en utvecklingsfas, 
säger kommunchef Mats 
Öman.

Företaget har nu hittat en 
lokal på 7000 kvadratmeter 
på Industrivägen i Filipstad 
och skrivit ett avtal med kom-
munen som äger lokalen. Fi-
lipstads kommunstyrelse har 
godkänt avtalet som nu också 
ska upp till beslut i kommun-
fullmäktige.

- Det är med stort vemod 
vi lämnar Storfors, men det 
är det enda vettiga steget att 
ta eftersom vi både kan och 
vill expandera. Vi har för-
sökt länge att hitta en lokal i 
Storfors och jag känner mig 
bedrövad över att den lösning 
vi hade på gång för ett år se-
dan inte gick att genomföra 
och att vi inte heller hittat an-
dra lösningar, säger vd Jonas 
Björkström.

Företaget tillverkar pump-
stationer och har nu även 
börjat slå sig in på markna-
den med avloppsstationer för 
villaträdgårdar och trycksteg-
ringshus för dricksvatten.

- Vi har ökar omsättning-
en varje år. Just nu har vi 
två provanställda och nästa 
vecka intervjuar vi ytterligare 
två, säger Jonas Björkström.

Företaget har ett 20-tal an-
ställda inklusive inhyrd per-
sonal och de flesta bor i Stor-
fors. De anställda har varit 
delaktiga under hela proces-
sen i jakt på lokal och kom-
mer att flytta med.

- Det är till stor del för att 
ge våra anställda en bättre ar-
betsmiljö som vi flyttar. Hade 
de inte varit villiga att följa 
med så hade vi inte kunna 
göra detta, säger han.

Storfors kommun har under 

en lång tid försökt att hjälpa 
företaget med olika lösningar, 
men man har inte nått ända 
fram.

- Vi känner verkligen att vi 
fått ett otroligt stöd i Storfors 
vilket gör detta till ett tufft be-
slut, säger Jonas Björkström.

Från Storfors kommun-
ledning beklagar man att lo-
kalfrågan inte kunde lösas 
på hemmaplan där företaget 
startades redan 1984 av Av-
esta Sandviken Tube.

- Trots att vi är ledsna över 
att företaget lämnar vår kom-
mun önskar vi dem naturligt-
vis stor lycka till. Jag är dess-
utom glad att flytten inte blev 
längre än till vår grannkom-
mun för de anställdas skull, 
säger Mats Öman.

Flytten kommer att påbör-
jas under maj och slutföras 
under sommaren. EVA WIKLUND

Rostfria VA-system flyttar

Företaget tillverkar bland annat pumpstationer i rostfritt stål och 
är i ett expansivt skede.  FOTO: Eva Wiklund

Jonas Björkström, vd för Rostfria VA-system beklagar det faktum att det inte gick att lösa expansio-
nen med en lokal i Storfors.  FOTO: Rostfria VA-system

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 
kommunfullmäktige, KF, 
är öppna för allmänheten. 
Kommande KF: 8 april & 25 
juni kl 18 i Kulturhuset. 
Kommande KS: 18 maj  
kl 8.15 i Kommunhuset.

On-line-besök  
för ungdomar
Nu kan du besöka 
ungdomsmottagningen 
on-line var du än befinner 
dig. Ladda ner Region 
Värmlands app gratis 
och klicka sedan på 
Ungdomsmottagningen 
Värmland online.
Här kan du gå på drop-in 
eller boka ett besök med 
barnmorska, kurator eller 
sjuksköterska.
Just nu i coronatider är 
drop-in-mottagningen  i 
Storfors stängd. Du kan 
fortfarande boka en tid på 
tel 010-83 657 04 måndag 
och torsdag 8:30-9:30. 
Använd dig av vår sida på 
1177.se, e-tjänster för att 
t ex förnya recept, beställa 
gratis klamydiatest mm.



En tidning för Storfors församling l Nr 2 l  2020 l  årg 15

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 2/2020

Kanalen
Många väljer att döpa sina barn i Storfors församling
Med stor glädje konsta-
terar vi att många väljer 
att döpa sina barn i 
Storfors församling. 
  Varje nytt liv är en väl-
signelse! Det är hopp-
fullt för Svenska kyrkan 
att föräldrarna tycker 
att dopet är viktigt.   

Man kan likna dopet vid en 
gåva som föräldrarna ger sitt 
barn. Det hänger inte på hur 
eller vad föräldrarna tror eller 
tänker. I och med att man dö-
per sitt barn så uttrycker man 
en vilja att barnet ska döpas 
till att vara en del av den 
världsvida kristna gemenska-
pen. 

Dopet är ett så kallat sakra-
ment, en helig handling. Det 
kallas sakrament eftersom 
Jesus sa till sina vänner att 
de skulle berätta om honom 
och döpa människor. Den 
som döps får vatten öst över 
sitt huvud. Vattnet är livsnöd-
vändigt för människan och 
symbol för själva livet och att 
växa.  

När barnet sedan växt upp 
och väljer att konfirmeras så 
kan man säga att barnet öpp-
nar sin present och undersö-
ker vad den där gåvan faktiskt 
innehåller och betyder. 

Det är inte bara barn som 
kan döpas, åldern spelar ing-
en roll. När det gäller små 
barn och ungdomar är det 
vårdnadshavarna som be-
stämmer. Om barnet är tolv år 

eller äldre måste barnet själv 
vilja bli döpt. Alla är välkom-
na att döpas oavsett ålder el-
ler bakgrund. 

Här i Storfors församling så 
blir alla som döpts under det 
senaste året inbjudna till dop-
fest på Kyndelsmässodagen. 
Då får man vara med på en 
gudstjänst och hämta sitt dop-
hjärta som hängts upp i något 
av våra dopträd. Efter själva 
gudstjänsten fortsätter man 
firandet med fika.   

När man döps blir man au-
tomatiskt medlem i Svenska 
kyrkan. När man som med-
lem har inkomst bidrar man 
ekonomiskt till Svenska kyr-
kan. Ett bidrag som verkligen 
kommer många till fördel. 
Bland annat bidrar man till 

att kyrkans verksamheter kan 
bedrivas. Det handlar också 
om många olika mötesplatser 
för människor i alla åldrar, 
att ensamma och sjuka kan få 
besök, att någon som befinner 
sig i kris kan få stöd, att kyr-
kan kan erbjuda själavårds-
samtal . Ett medlemskap gör 
det också möjligt för försam-
lingar och pastorat att tillhan-
dahålla underhållna kyrkor 
att fira gudstjänst och kyrk-
liga handlingar såsom dop, 
konfirmation, vigsel och be-
gravning i. Dessutom så stöt-
tar man Act Svenska kyrkan 
som arbetar internationellt 
med människor som behöver 
stöd och hjälp.  

En del saker som kyrkan 
gör och medverkar till syns 

inte alltid, men varje medlem 
bidrar verkligen till hjälpa sig 
själv och andra.  

Oavsett om du är medlem 
eller inte så är alla välkomna 
till kyrkan! 

Man kan likna dopet vid en gåva som föräldrarna ger sitt barn.  FOTO: Johannes Frandsen 

Dophjärtan i Lungsunds kyrka. 
Foto: Ola Karlsson



   

Almanackan
Storfors
8 apr
09.00 Morgonbön
10 apr
15.00 Långfredagsguds-
tjänst
12 apr
11.00 Påskdagens festguds-
tjänst Till kyrkkaffet serveras 
äggsmörgås och påskägg. 
13 apr
Gudstjänsten på annandag 
påsk är sammanlyst till Karl-
skoga och Kristinehamn.
15 apr
09.00 Morgonbön
22 apr
09.00 Morgonbön
26 apr
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsgudsjänst
29 apr
08.00 Morgonmässa
6 maj
09.00 Morgonbön
10 maj
11.00 Konfirmation med 
mässa
13 maj
09.00 Morgonbön
17 maj
16.00 Vårkonsert, se artikel.
20 maj
09.00 Morgonbön
24 maj
13.30 Friluftsgudstjänst vid 
Lårhöjdsstugan. Samling 

11.30 vid Basta för vandring 
upp till stugan.   
27 maj
08.00 Morgonmässa
31 maj
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsmässa
2 juni
14.00 Gudstjänst  
i Seniorernas hus
3 juni
09.00 Morgonbön
10 juni
09.00 Morgonbön
14 juni
15.00 Söndagsgudstjänst
17 juni
09.00 Morgonbön

Bjurtjärn
9 apr
17.30 Skärtorsdagsmässa
12 apr 
Sammanlyst till Storfors 
kyrka
23 apr
18.00 Andrum
3 maj
11.00 Gudstjänst med små 
och stora, söndagsskola.
14 maj
18.00 Andrum
21 maj
11.00 Söndagsgudstjänst. 
IOGT-NTO bjuder på kyrk-
kaffe. Apell

7 juni
11.00 Friluftsgudstjänst. Vid 
Båstadkullen på Herrnäset. 
Vi skyltar från avtagsvägen 
strax söder om Bjurtjärns 
skola. Ta med egen fikakorg.
11 juni
18.00 Andrum
21 juni
18.00 Musik i sommarkväll i 
Linrothska kapellet.
Visor till gitarr med Kennet 
von Wachenfeldt

Lungsund
9 apr
19.30 Skärtorsdagsmässa
12 apr 
Sammanlyst till Storfors 
kyrka
19 apr
17.00 Musikgudstjänst med 
Engångskören som blivit 
Tvågångskören.
21 maj
09.00 Gökotta på Berget
20 juni
16.00 Friluftsgudstjänst på 
Ackkärrs gård.

I tider där Coronaviruset 
sprider sig rekommenderar 
vi de gudstjänster som 
sänds på TV, inte minst 
under påsken.

Vi vill redan nu berätta om något vi tror 
kommer bli en rolig upplevelse. Den 22 
augusti i år kommer Storfors församling 
anordna ett kalas för barn och unga. 
Tack vare er givmilda kyrkobesökare 
på Juldagen och Kyndelsmässodagen 
så har vi fått ekonomisk möjlighet 
att avsluta sommarlovet och inleda 
höstens termin med en extra kul 
upplevelse. Ännu vill vi inte avslöja 
några detaljer, men vi vågar lova att 
det kommer bli någon form av lek, 
uppträdande och något gott att äta. Så 
var snälla och boka in 22 augusti i era 
kalendrar! 

Det drar ihop sig! Årets 
konfirmandläsning börjar närma 
sig slutet. Under snart två 
terminer har vi träffats en gång 
per vecka. Under dessa tillfällen 
har vi pratat om alla möjliga 
viktiga ämnen såsom vänskap, 
livet och döden, familjen, Gud, 
ondska och väldigt mycket mer. 
Konfirmanderna har också under 

dessa terminer besökt olika 
slags gudstjänster, medverkat 
i gudstjänst genom att till 
exempel spela teater. Det var 
meningen att gruppen i slutet av 
mars skulle åka på läger, men 
tyvärr blev detta inställt på grund 
av Coronavirusets framfart. 
Nu pågår förberedelserna 
inför konfirmationen. Det 

är en speciell tid i livet när 
konfirmationsläsningen kommer 
in i bilden. Kanske har man 
förväntningar på sig från släkten, 
möjligen är man nyfiken på tro, 
för en del är det helt självklart 
att man ska konfirmera sig. 
Faktum är att mitt i en redan 
späckad vardag bland träningar, 
skolarbete och en brinnande lust 

efter att umgås med kompisar 
så gör dessa ungdomar plats för 
att komma till kyrkan och delta 
i undervisningen. Det är stort 
och ingen är gladare än vi ledare 
som varje vecka får förmånen att 
möta kloka ungdomar!  

Det vankas konfirmation
Foto: Alex Giacomini/IKON

Kalas för barn & unga 22 aug

FOTO: Magnus Aronsson/IKON   Med reservation för ev ändringar



   

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 2/2020

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?

Till hösten byter p.a.X skepnad! 
Det kanske redan är bekant att 
samarbetet kring fritidsgården 
mellan Storfors församling 
och Storfors kommun kommer 
att förändras. Från och med 
höstterminen kommer församlingen 
erbjuda kyrklig ungdomsgrupp två 
gånger per vecka. Planen är att 
tisdagseftermiddag/kväll kommer 
vikas åt ungdomar på mellanstadiet 
och torsdagar till ungdomar på 
högstadiet. En dag i veckan kommer 
också det som i nuläget kallas för 
”tjejgrupp” finnas kvar. Grupperna 
kommer vara kopplade till Svenska 
Kyrkans Unga (SKU) som är en 
rikstäckande organisation vars syfte 
är att företräda barn och ungdomars 
rätt att upptäcka och utforska sin tro. 
SKU erbjuder också gemensamma 
arrangemang och event. Här lokalt 
i Storfors är förhoppningen att 
grupperna får möjligheten att vara 
en del av en gemenskap, prata 
om livet, åka på utflykter, fundera 
kring sin tro, se på film, ha andakt, 
sjunga, ha övernattningar och att 
ungdomarna själva är med och 
påverkar vad grupperna ska göra för 
aktiviteter. 
Församlingens förhoppning är att 
Storfors ungdomar ska känna sig 
välkomna, sedda och lyssnade till!      

STORFORSTRÄFFEN arrangeras  
församlingshemmet kl 14.00
22 april Picassokören. Lotteri till förmån 
för ACT
6 maj Lennart Erlandsson
20 maj kl 12.00 Lunchmusik med Anne-
Marie Jonsson & soppa därefter
3 juni Karolin Gärdsvik Wilhelmsson – 
Vår komminister
17 juni Sommarfest! Visa Upp med Jan 
Olsson och allsång.

Att växa upp innebär både glädje och 
utmaningar. Ibland behöver man någon 
att prata med om livet. Om du vill dela 
dina tankar med någon av oss som främst 
jobbar med barn och unga i församlingen 
är du välkommen att höra av dig: 
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson – präst 
0550 - 658 60, 073 - 078 24 05
Karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se 
Susanna Karlsson – 
barn- och ungdomsledare
0550 -  658 59, 072 - 504 05 59 
Susanna.karlsson2@svenskakyrkan.se 

De flesta har nog hört att Storfors 
församling har fått en ny barn- och 
ungdomsledare.Jag fick uppgiften att 
skriva om mig själv till er. Men jag tänkte 
”kasta bollen” till er allihop.
Kom och träffa mig. Jag finns på jobbet 
varje dag (månd-fred). Man kan komma 
på besök, man når mig också via telefon 
eller mail (se telefonrutan). Har du frågor 
eller kanske du vill se hur ungdomar har 
det hos oss? Välkommen! 
Jag jobbar för barnen och ungdomarna 
och där är föräldrarna en viktig del av 
detta arbete. Tveka inte kontakta mig vid 
frågor, synpunkter eller vad som helst. Vi 
finns! Kyrkan finns!  Hoppas att vi ses!

Susanna Karlsson

Söndag 17 maj är det vårkonsert kl 16.00 i Storfors kyrka. 
Församlingens körer och sångduon JA medverkar.  JA 
är vännerna Jenny Sunesson Larsson och Arvid Lundtoft. 
Jenny- en glad mamma och socionom från Ölme- har sjungit 
hela livet. Sjunger nu mest på dop, bröllop, begravningar, 
gudstjänster och i kör men har även sjungit i dansband. Arvid- 
”jagande” pappa och pastor som lämnade pastorsjobbet för 
en föreståndartjänst i ”Hela människan”- spelar piano och 
kommer inte undan funderingarna kring hur livet fungerar. Vi 
tycker musiken har så mycket att ge att vi gärna vill dela med 
oss av glädjen, trösten och hoppet som vi funnit i musiken 
och i alla underbara låtar. Musiken är en bra hjälp för oss att 
kunna arbeta med vår tro, oss själva och de sammanhang och 
situationer vi hamnar i genom livet. Vi spelar kända och okända 
låtar och försöker visa på vilken skillnad kärlek och hopp kan 
göra i livet.

FOTO: Magnus Aronsson/IKON

Alvin, Mohammed, Adam, Teo och Loke
”Det är skitroligt att komma till p.a.X. När man inte 

har något att göra så är det bra att det finns en plats 
som man kan komma till.”

Adna
”Roligt!! Man får nya vänner. Personalen är trevliga 

och roliga.
Det känns att man har en extra familj här på p.a.X.”

Yhya
”Så roligt! Om man mår dåligt man kan alltid komma 
hit (p.a.X). Det finns många roliga ledare här. På p.a.X 

kan man vara med sina vänner.”

”

Höstens ungdomsverksamhet i Storfors församling Någon att prata med

Ny barn- och ungdomsledare

Storforsträffen

Vårkonsert med körer och duon JA den 17 maj

Sångduon JA medverkar 
vid församlingens vårkon-
sert som hålls den 17 maj 
i Storfors kyrka.

Coronaviruset
På grund av Coronavirusets framfart 
är det svårt att i skrivandets stund 
med säkerhet lova vilka verksamheter 
som är igång. Håll er gärna därför 
uppdaterade via affischer och 
hemsidan.

Barnverksamhet är växande verksamhet 
och vi är så glada för det. I Dagsläget har vi 
barngrupper från 4 år till 9 år. Jag har dock 
tagit yngre och äldre barn också med. Alla 
är välkomna så om du är intresserad av vår 
verksamhet, kontakta oss och fråga.
Vi börjar med mellis och småpratar lite för 
att samla ihop oss. Barnen får lära sig en 
berättelse från barnbibeln varje gång. På 
pysselstunden efter får man välja pyssel, 
måla bilder, rita eller annat allt enligt dagens 
tema. Vi slutar med en liten andakt.
Barnen medverkar i gudstjänstlivet, framför 
allt på gudstjänsterna med små och stora, 

genom till exempel sång, så sångstunder 
kommer också finnas. Gruppen är gratis 
och ingen föranmälan eller kyrkotillhörighet 
krävs.Grupperna är kopplade till SKU, 
Svenska Kyrkans Unga som är rikstäckande 
organisation vars syfte är att företräda 
barns och ungdomars rätt att upptäcka och 
utforska sin tro.
Hur får man information eller kontakt med 
oss?? Man kan alltid ringa, skicka sms 
eller maila oss. Det finns också möjlighet 
att besöka oss och prata på plats.Vi har en 
Facebooksida som heter Svenska kyrkan i 
Storfors –Barnverksamhet. Där hittar man 
till exempel information om tiderna med 
mera. 

Barnverksamhet i kyrkan



 

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 2/2020

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

Kyrkorådets ordförande
Anders Nordell 
070-675 11 72

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

När du läser de här raderna befinner vi oss 
enligt kyrkans almanacka i ”Stilla veckan”. 
Veckan som är fylld av dramatik. 
Skärtorsdagen påminner oss om hur Jesus 
tillsammans med sina lärjungar samlades 
i en sal i Jerusalem för att inta påskmåltid. 
Denna måltid firas sedan dess, i den kristna 
kyrkan varje gång vi firar nattvard, där 
vi i gudstjänsten delar bröd och vin med 
varandra. 

Senare på kvällen togs Jesus tillfånga för 
att på långfredagen ställas inför rådet 
som utgjordes av både överstepräster 
och skriftlärda. Han överlämnades till 
Pilatus som under folkets påtryckningar 
dömde Jesus till döden. På långfredagens 
eftermiddag hörs Jesu rop eka mellan 
kullarna tills han dör på korset. Känslan är 
övergivenhet och ensamhet. Jesus älskade 
sina medmänniskor, Guds skapelse. 
Människorna dödade honom. Var finns Gud 
i det? 

När Jesus dör på korset rivs det stora 
förhänget, eller draperiet, i templet mitt itu. 
Draperiet var skiljemuren in till templets 
heligaste rum och markerade samtidigt 
gränsen mellan Gud och människan. Nu 
ligger ingången öppen för alla människor! 
Genom Jesu död på korset blir Gud allas 
Gud! Från och med den stunden är Gud 
närvarande i varje människas liv, mitt i kaos 
och mörker, mitt i känslan av övergivenhet 
och ensamhet. 

Men för Jesu vänner börjar en tid där 
ensamheten värker och blöder. Tystnaden 
är stor och tom. Deras påskafton är som 
ett enda stort mellanrum. Han som varit 
dem så nära i flera år. Han som de hoppats 
så mycket på. Nu är han borta. Kanske 
förberedde de sig mentalt på att nästa dag 
gå till graven och ta hand om Jesu kropp. 
Med sina händer och i kärlek hade de 
iordningställt kryddor och olja till kroppen. 
De väntade på att i gryningen kunna bege 
sig till graven. Mitt i ensamheten finns ett 
hopp om att kunna rikta blicken framåt – 
mot påskdagen. Påskaftonens hopp och tro 
varken förnekar eller förringar det svåra, 

men vågar hoppas ändå. Hoppas på en 
morgondag som man ännu inte har sett. 
Påskaftonens tro handlar om att leva i nuet, 
här och nu, och samtidigt tro på löftet om att 
aldrig behöva vara ensam. Löftet om att den 
uppståndne Jesus är med oss alla dagar till 
tidens slut. Detta löfte gavs till alla de som 
döptes på påsknatten i den unga kyrkan i 
Jerusalem. 

Detta löfte ges också till varje barn, ungdom 
och vuxen som döps i vår församling. Och 
dopets budskap förmedlar hopp, frihet och 
glädje. Den kristna påskaftonens hopp 
och tro förvandlas i glädje och jubel på 
påskdagen när död vänds till uppståndelse 
och nederlag till seger. Löftet har infriats! 
Den uppståndne Jesus är mitt ibland oss, 
osynlig men ändå närvarande. Det fick Jesu 
lärjungar och vänner uppleva efter den första 
kristna påskhelgen och sedan dess har 
orden: Jag är med er alla dagar till tidens slut 
gett människor hopp och tillförsikt i mörka 
och ljusa dagar. 

Jesus har uppstått i kvinnorna som mötte 
honom först och i lärjungarna som mindes 
hans ord och hans gärningar. Jesus har 
uppstått i tron på det omvända perspektivet, 
i tron på gränsöverskridandet, i tron på 
kärleken, i tron på nya möjligheter. Jesus 
har uppstått och fortsätter att uppstå gång 
på gång var stund livet segrar. Glädjen är 
oändlig!
Och därför må den Gud som omvälvt himmel 
och jord, som besegrat döden och lever, så 
att också vi kan leva och förnyas, ge dig kraft 
att gå ut och förkunna glädjens budskap!

Elsie – präst

Vi befinner oss i en stilla vecka fylld av dramatik

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!
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Hemkörning  
och matlådor 
Nu erbjuder restau-
rangerna i Storfors tätort 
hemkörning av delar av 
menyn utan extra kostnad 
och i Lungsund erbjuder 
pensionatet matlådor.
Restaurangerna 
har i dagsläget sina 
lunchserveringar öppna 
och välkomnar alla som 
är friska. Observera att 
öppettider och utkörning 
kan ändras - så kolla 
gärna med respektive 
restaurang innan ditt 
besök!
I Storfors centralort finns 
två restauranger som 
vanligtvis kör ut pizza, 
nu utökar man och kan 
leverera hela lunchmenyn 
i Storfors tätort vissa 
dagar. Den som vill få mat 
levererad utanför tätorten 
får räkna med en extra 
kostnad.
- Det kan ju passa för den 
som är äldre och inte vill gå 
på restaurang i dessa tider, 
säger Rebas Caliskan som 
driver Taverna. Han betonar 
att man har öppet med lite 
ändrade öppettider från 
lunchtid fram till 20.00 och 
att man välkomnar alla 
som är friska.
- Vår personal stannar 
hemma om de är sjuka 
och vi har handsprit vid 
kortterminalen, säger han.
I Lungsund erbjuder 
Pensionat Lungsund 
servering med glesare än 
vanligt mellan stolarna och 
även möjlighet att hämta 
en matlåda tisdag-lördag.
Alla restauranger 
berättar att man följer 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och 
att man ökat städ- och 
hygienåtgärder för extra 
säkerhet med tanke på 
coronaviruset.

Magnus Bjärnered, som driver ICA Nära i Storfors, erbjuder nu viss hjälp för äldre som funderar över 
sina inköp i coronatider.  FOTO: Eva Wiklund

Nu kan ICA Nära i Stor-
fors ge hjälp när det 
gäller att handla utan att 
behöva gå runt i affären 
själv, samt även viss 
hjälp att få varor hem-
körda.

Folkhälsomyndigheten re-
kommenderar att den som är 
över 70 år undviker folksam-
lingar i exempelvis kollektiv-
trafik, affärer eller offentliga 
lokaler. I första hand bör man 
försöka få hjälp av närstående 
för att exempelvis handla. 

I Kristinehamn kan man 
handla on-line på ICA Maxi 
och få varorna utkörda – men 
tvärt emot vissa rykten levere-
rar man inte till Storfors. Man 
har under en period levererat 
till Lundsbergs skola, men 
hälsar att man tyvärr inte har 
resurser att köra ut till privat-

personer i Storfors.
För den som inte kan få 

annan hjälp erbjuder nu ICA 
Nära i Storfors lite olika typer 
av hjälp.

- I det här läget vill vi ställa 
upp även om vi inte har jätte-
stora resurser och vanligtvis 
inte erbjuder den här servicen, 
säger Magnus Bjärnered, chef 
för ICA Nära i Storfors.

Man kan ringa eller maila 
in en order och få varorna 
plockade i en kasse för att 
slippa gå runt i butiken. Kas-
sen kan sedan hämtas vid kas-
san under någon av de lugnare 
perioderna när det inte är så 
många människor i butiken 
(9.30-12.00, 14.00-16.00 
samt 18.30-20.00). Butiken 
tar en avgift för servicen. 
Denna service kan passa för 
den äldre som är frisk men 

inte vill utsätta sig för folk-
samlingar.

För den som är sjuk och inte 
kan få annan hjälp erbjuder 
butiken också hemkörning en 
gång i veckan mot avgift.

- Vi erbjuder detta till den 
som absolut inte kan få annan 
hjälp med veckohandlingen – 
resurserna räcker inte till för 
att exempelvis plocka matkas-
sar eller köra ut beställningar 
till alla, säger Magnus, som 
hoppas på förståelse för att 
hjälpen måste gå till dem som 
bäst behöver den. EVA WIKLUND

Kontakt med ICA Nära:  
Tel 0550-600 90.

Hjälper äldre med inköpen

Servicebutik snabb-
öppnas i Lungsund
Inför sommarsäsongen hade 
Lotta Lloyd planerat en liten 
servicebutik.I dessa tdier har hon 
tänkt om.
- Nu öppnar jag den tidigare 
för att det ska finnas chans att 
fylla på med varor som mjölk, 
smör, kaffe, torrvaror, tandkräm, 
toapapper med mera utan att 
behöva åka in till samhället. 
Vi har öppet alla dagar utom 
söndag och måndag, säger hon.

Lotta Lloyd hälsar både campinggäster och ortsbor välkomna till 
den lilla servicebutiken i Lungsund.

Kontakt:
Taverna  
0550-622 43 
Pizzeria Folket Hus  
0550-600 06
Pensionat Lungsund 
0550-702 77

OBS! COOP i Storfors har efter 
tidningens pressläggning också 
infört ett liknande erbjudande i 
samverkan med ett UF-företag.  
Se storfors.se för information.
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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 - lördag kl 11-16. Hemlagad mat, 
fullständiga rättigheter samt hembakat fikabröd.
Vi har också öppnat en liten servicebutik med de 
vanligaste varorna. Välkommen in!
A LA CARTE Alla dagar kl 11-16.  
Vi packar gärna en matlåda för  
avhämtning om du önskar det!
DAGENS LUNCH Tisdagar och ons-  
dagar 11-14. Liten sill- och sallads- 
buffé 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. 
Mysbricka är perfekt till fredagsmyset (minst 2 pers).
PUBKVÄLL Sista lördagen i varje månad kl 18-01.  
Musikquiz och pubmeny - gott om plats.
ÖVERNATTNING i våra fina pensionatsrum med frukost
OBS - VI STÄDAR EXTRA! I dessa coronatider städar vi 
extra under hela dagen och spritar alla utsatta ställen 
flera gånger! Endast frisk personal jobbar! Bordsservering.

 

Öppet för lunch & fika tisdag - lördag kl 11-16

Team för 
ditt behov.

Med anledning av coronaviruset har 
vårdcentralen utökad telefonrådgivning 
angående luftvägssymtom under 
vårdcentralens öppettider. 
Välkommen att kontakta oss på 
010-836 57 02 – knappval 9.

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: 010-836 57 02. Telefontid: 
Helgfri vardag klockan 7.45–09.30. 
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: 010-831 
88 45.
Projekt Nyckeln: 010-831 88 45.

Laboratoriet – boka tid för besök 
Telefontid: måndag–fredag klockan 
11.00–11.30. 
Telefon: 010-836 57 25. 

Barnavårdscentral
Telefontider: Onsdag klockan:  
8.30–9. Torsdag klockan: 13–13.30 
BVC-sköterska: 010-836 57 14 
BVC-sköterska: 010-836 57 08

Barnmorskemottagning 
Telefontid måndag och torsdag 
klockan 08.30–09.00.
Telefon, barnmorska: 
010-836 57 04. 

Enhetschef vårdcentralen Kerstin 
Karlsten, telefon 010-831 88 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.

Baggetorpsvägen 2, Storfors
0550-606 15, 070-042 19 88

www.heliantus.se

Våren är här!
Penséer 
12:- 10 stycken 

100:-

Välkommen!

Påskliljor i kruka 19:-
Tulpaner 10 i bunt 39:-
Massor av Påskpynt m.m.
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Tryggare i Sverige med föräldrakurs
Under sex kursdagar 
har familjebehandlarna 
Sofia Höglund och Maria 
Åhs, träffat tolv somalis-
ka mammor och pappor.

Föräldrakursens mål är 
att ge tryggare familjer 
och ökade möjligheter 
att ta del av det svenska 
samhället.

- Det har varit väldigt bra 
att få diskutera hur man be-
möter tonåringar tillsammans 
med andra i samma situation, 
säger Fartun Nor Madkus.

Under sex tillfällen har de 
båda familjebehandlarna gått 
igenom ämnen som Sveriges 
samhälle och barnens fritid, 
hur föräldrar kan stötta barn 
i skola, om pojkar och flick-
or behandlas lika, hälsa och 
sjukvård, föräldrars rättighe-
ter och skyldigheter, gräns-
sättning och barns rättigheter.

Till sin hjälp har gruppen 
en somalisk kulturtolk, även 
om många pratar en hel del 
svenska. I den somaliska 
gruppen känner alla varandra 
redan innan, även om vissa 
bott i Storfors i åtta år medan 
några kom för bara ett och ett 
halvt år sedan. Tillsammans 
har de tolv föräldrarna 35 
barn i åldrarna 0-18 år.

Under ett av kurstillfällena 
går familjebehandlarna ige-
nom vad det betyder att ung-
domar är straffmyndiga vid 
15 års ålder i Sverige och att 
även klotter, snatteri och att 
åka buss utan att betala är att 
betrakta som brott.

- I Sverige har hälften av 
alla 15-åringar gjort något 
olagligt, berättar Sofia Hög-
lund, och ger tips på vad man 
kan göra och var man kan få 
hjälp om man är orolig för sin 
tonåring.

Någon förälder betonar att 
det är viktigt att barnen har 
fickpengar att röra sig med, 
medan andra säger att det 
handlar om att ha en bra rela-
tion med sitt barn.

Maria Åhs tipsar om att 

man som förälder gärna kan 
kontakta föräldrarna till bar-
nens kamrater, för att få bättre 
koll på vilka regler som ska 
gälla och vad som är på gång.

Deltagarna i gruppen är 
väldigt nöjda med kurstillfäl-
lena.

- Det här ger ännu bättre 
chans att förstå vad som gäl-
ler i Sverige och vilket stöd 
vi kan få, säger en av delta-
garna.

Familjebehandlarna är ock-
så inspirerade och nöjda med 
kursen.

- Det känns väldigt bra att 
de har varit så intresserade, 
öppna  och diskussionsvil-
liga. Vi har verkligen vridit 
och vänt på olika ämnen, sä-
ger Maria Åhs.

- Jag är imponerad över att 
de kommit varje gång och ta-
git detta på stort allvar, säger 
Sofia Höglund. 

De hoppas nu på att kunna 
erbjuda ”Föräldraskap i Sve-
rige” till fler utrikesfödda för-
äldrar. Vid intresse kan man 
kontakta Sofia Höglund eller 
Maria Åhs via telefon 0550-
651 01.

EVA WIKLUND

Att vara förälder 
i ett nytt land
Att vara förälder i nytt 
land leder ofta till frågor 
om samhället, arbetslivet 
och familjelivet. Kursen 
”Föräldraskap i Sverige” leds 
av utbildade gruppledare och 
vänder sig till utrikesfödda 
föräldrar med barn i åldern 
0–18 år. Programmet 
grundas i undersökningar 
om vilken information 
utrikesfödda föräldrar 
önskar om Sverige, forskning 
om föräldraskap, FN:s 
barnkonvention, svensk 
lagstiftning samt deltagarnas 
egna frågor. Efter avklarad 
kurs erhålls diplom.
Programmet är framtaget av 
Länsstyrelsen Stockholm och 
Stockholms stad.

Gruppen har varit både diskussionsvillig och trogen att komma till träffarna.  FOTO: Eva Wiklund

Familjebehandlarna Maria Åhs och Sofia Höglund är utbildade i 
att hålla föräldragrupper för utrikesfödda  föräldrar och andra 
viktiga vuxna runt barn och ungdomar.
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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

Hel platta ägg
49:90

Glad 
påsk

Vi erbjuder 30-pack 
Värmlandsägg till bra pris i påsk!

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! 
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Oväntad succé för Pokemonjakt under lovet

Det blir inga guldhattar 
för Storfors BTK i år. Det 
står klart sedan förbun-
det ställt in slutspelet.

Dessutom kommer 
klubben nu att lägga ner 
sin elitsatsning helt.

- Det kommer mängder 
av nya krav från förbun-
det, bland annat att klub-
barna måste köpa in nya 
golv för 75 000 - 100 000 
kronor. Det klarar vi helt 
enkelt inte, säger Anders 
Hulth.

Besvikelsen över det ute-
blivna slutspelet är stor i trup-
pen även om klubben står 
bakom beslutet.

- Självklart måste det 
sportsliga komma i andra 
hand i sådana här lägen, men 
visst svider det, säger träna-
ren Anders Hulth.

Storfors BTK vann serien 
och man har det bästa och 
jämnaste laget någonsin.

- Vi har inte ens behövt an-
vända bästa uppställningen 
för att vinna serien, det hade 
vi sparat som en nivåhöjning 
till slutspelet, säger Anders, 
som är ganska säker på att 
Storfors har seriens bästa lag.

- Därför känns det natur-
ligtvis tråkigt att vi inte får 
visa det i ett slutspel.

Men på frågan från förbun-
det stod klubben, liksom öv-
riga, bakom beslutet att ställa 
in slutspelet. 

- Att förhindra smittsprid-
ning är ju fokus nummer ett, 
säger han.

Däremot är besvikelsen 
stor att Svenska Bordten-
nisförbundet inte korade en 
svensk mästare utifrån resul-
tatet i grundserien, som ex-
empelvis basketen och inne-
bandyn gjorde.

- Tjejerna i laget är mycket 
besvikna över detta, säger 
Anders.

Besvikna är de också över 
att klubben nu ställer in elit-

satsningen.
- Det kommer många nya 

regler, dels de dyra golven 
som ska köpas in och sedan 
läggas ut under alla bord in-
för varje match. Det kommer 
också nya regler om att vi 
måste bekosta centrala do-
mare och elitlicenser. Om två 
år flaggar förbundet också för 
att man bara får ha ett visst 
antal utländska spelare i la-
gen, säger Anders Hulth, som 
är besviken över att inte få ett 
bättre avslut.

- Vi hade full laguppställ-
ning inför hela slutspelet. 
Visst svider det och visst 
känns det tråkigt att vi nu blir 

tvungna att lägga ner spelet 
i damernas pingisliga, säger 
han.

Tränare Tomas Bergquist 
säger att det känns som rätt 
läge att lägga ner nu.

- Det har länge varit gnäll 
över att vi haft så många ut-
ländska spelare, speciellt efter 
att vi blev ett riktigt sportsligt 
hot. Detta trots att de bidragit 
med otroligt fint motstånd till 
svenska spelare. Där känner 
vi inte att förbundet stöttar 
oss, säger Tomas, som dock 
tar med sig många goda min-
nen från elitsatsningen.

- Det har varit otroligt roligt 
att få lära känna alla spelare 
och leverera pingis på hög 
nivå, säger han.

I bagaget har Storfors BTK 
fyra SM-finaler med tre silver 
och ett guld. Nu var femte 
SM-slutspelet med guldvitt-
ring på gång. Man har också 
minnet av Sveriges mest en-
tusiastiska pingispublik att 
vårda.

- Elva år i högsta ligan har 
krävt mycket energi, men jag 
ångrar inte en sekund. Det har 
varit ett fantastiskt äventyr, 
säger Anders Hulth medan 
Tomas Bergquist nickar in-
stämmande. 

EVA WIKLUND

Storfors BTK hade fullt lag inför slutspelet. Även om klubben 
självklart står bakom beslutet att ställa in slutspelet är besvikel-
sen stor att man inte fick fajtas om guldhattarna.  FOTO: Eva Wiklund

En sportlovsaktivitet som 
verkligen gick hem hos 
ungdomarna var Pokemonjakt i 
Storfors centrum.
Efter två timmars intensiv jakt, 
i alla möjliga utomhusmiljöer 
under ledning av musikledare 
Oskar Johansson, vankades fika 
inne i Kulturhuset.
- Det var jättekul att göra det här 
tillsammans med andra, säger 
Emma Kristoffersson.
Folkhälsosamordnare Kicki 
Karlsson är glad över det stora 
intresset.
- Det här bidrar ju verkligen till 
folkhälsan. Undomarna är både 
svettiga och glada efter att ha 
rört sig i ett par timmar, säger 
hon. 20-talet barn hade slutit upp för att jaga Pokemon digitalt med hjälp av en app.  FOTO: Eva Wiklund

Storfors BTK lägger ner elitsatsningen
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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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Lundsbergsvolontärer på Sjögläntan

Festligt när nybyggd paviljong invigs i Bjurtjärn

När elever från Lunds-
bergs skola besökte sär-
skilda boendet Sjöglän-
tan blev det både musik, 
sång och trivsamma 
pratstunder kring kaffe-
borden. 

Två lördagar varje månad 
hade volontärer från Lunds-
bergs skola planerat att be-
driva social verksamhet på 
boendet, men på grund av co-
ronavirusets spridning så får 
aktiviteten flyttas fram.

- Det var väldigt uppskattat 
bland de äldre, så ungdomar-
na är varmt välkomna tillbaka 
senare. De äldre uppskattade 
musiken och sången, men 
också att ungdomarna var så 
artiga och trevliga att prata 
med, säger enhetschef Anna 
Thyberg.

Kulturverksamheten på 
Lundsbergs skola är bred och 
eleverna kom med både in-
strument och en vilja att un-

derhålla. Tillsammans bjöd 
de på en trevlig musikalisk 
stund, men i projektet ingår 
också att ta sig tid till samtal 
och fika med de äldre.

KRISTINA KARLSSON

Elever som deltar i projektet: Från vänster Moa Sundström, Hilda 
Åhman, Mathilde Treschow, Axel Hamilton, Cleas Lewenhaupt, 
Alexander Larsson, Anders Gernandt, Wilhelm Tamm, Archibald 
Beck-Friis, liggandes Carl Ehrensvärd.  FOTO: Kristina Karlsson

Torsdagen den 28 maj 
blir det festligt på kyrk-
backen i Bjurtjärn.

Då invigs den nya 
paviljongen, byggd av 
Sockenrådet.

Då barnmorske/kyrkvakt-
mästarbostaden revs för någ-
ra år sedan hade det ju varit 
enkelt att jämna allt med mar-
ken och bara så gräs  – men 
det fanns ett gammalt vackert 
valv av zinnersten där under, 
som man gärna ville bevara. 

Sockenrådet i Bjurtjärn har 
under en lång tid diskuterat 
hur platsen skulle utformas 
för att inte besökare till Bjur-
tjärns centralaste del skulle 
mötas av en tråkig rivnings-
tomt. 

Sockenrådet är ett forum 
dit den som vill kan komma 
och delta i frågor som gäller 
kyrkan och bygden. 

Vi enades om att bygga en 

paviljong över valvet, med en 
lättskött trädgård runt om.

För att inte avvika för 
mycket vid de kulturmärkta 
byggnaderna, kyrkan och 
Sockenstugan, så lades ett 
förslag om att göra en enkel 
modell efter Linrothska ka-
pellet. Jan-Olov Karlsson, 

”Janne i Lövbacka”, och Hå-
kan Larsson fick uppdraget. 
De gillade ideén och ville 
även göra ett liknande tak som 
kapellet har. Det byggde de i 
vintras hemma i Jannes lada.                                                                                                                                           
I somras byggdes paviljongen 
över valvet som försetts med 
skyddande markduk och grus.

Deltagare ur Sockenrå-
det, har målat paviljongen i 
liknande toner som Linroth-
ska kapellet – och nu väntar 
vi bara på en vindflöjel som 
Hans Skeppstedt håller på 
att tillverka. Agne Håkans-
son skall också bygga några 
bänkar.

Nu står den där på Kyrk-
backen – som ett vackert 
smycke, där besökande kan 
slå sig ner en stund för att 
njuta av det vackra runt om. 
Kanske efter ett besök i kyr-
kan eller efter att ha pyntat 
hos sina anhöriga på kyrko-
gården. Vi hoppas paviljong-
en skall bli till glädje!

Glädje blir det också den 28 
maj kl 17.00 då vi skall ha en 
festlig invigning med under-
hållning och förtäring. 

Välkomna då!
Info: 0550- 320 38.

BIRGITTA WESTHOLM

Paviljongen i Bjurtjärn - ett vackert smycke i rofyllda omgivningar.
FOTO: Birgitta Westholm

Det blev mycket sång och 
musik.

Fikat tillsammans och prat-
stunderna blev också mycket 
uppskattade.

Ungdomarna från Lundsbergs skola tog gott om tid på sig för att 
hinna umgås med de äldre.
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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!

Torsdag 9/4 kl 19   
Getsemane-stund med nattvard

Söndag 12/4 kl 11  
PåskdagsGudstjänst med Samuel Thörevik

Söndag 26/4 Kl 11 
Gudstjänst med Stefan Thyberg

Söndag 3/5 kl 11 
Församlingsmöte
Lördag 9/5 kl 18 

Kvällsmöte med evangelisten Lasse Andersson
som talar och sjunger till både dragspel och piano

Söndag 10/5 kl 11 
Gudstjänst med Lasse Andersson

Söndag 17/5 kl 11 
Gudstjänst med Bengt Sjöberg, nattvard

Söndag 24/5 kl 11 
Gudstjänst med Öjvin Berbres

Söndag 31/5 kl 11 
Gudstjänst med Johan Paulsson

Söndag 7/6 kl 11 
Gudstjänst med Anne-Marie Söderqvist

Söndag 14/6 kl 11 
Gudstjänst, nattvard

Storfors Frikyrkas Second Hand och Café, 
Rörverksgatan 6

Onsd-fred kl 13-17 samt lördag kl 12-15
Kontakt: Kirsi Kotkamaa tel 073-52 09 745

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 

jag hjälper dig gärna!

Fastighetsbyrån i Storfors/Filipstad
Tel 0590 - 149 00

Jag heter Urban Lindholm och är din 
lokale mäklare. Jag har många års erfa-

renhet i branschen och ett brett kontaktnät 
som jag gärna använder för att hjälpa dig. 

Jag bor i Storfors och brinner för 
bygden och den utveckling som goda 

bostadsaffärer kan medföra.
Att sälja eller köpa en bostad är ett av ditt 
livs viktigaste affärer. Ta gärna kontakt så 

ska jag göra  allt för att det ska bli en  
riktigt bra och trygg affär! Kontakta 
mig gärna för en kostnadsfri muntlig  
värdering. Jag kan komma på besök  
till dig, men vi kan även träffas på  

Bergslagens Sparbank i centrala Storfors. 

Hej!

OBS! För tillfället är gudstjänster och 
körövningar inställda till och med påsk. 
Kontakta nedanstående kontaktpersoner 
för information..
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PLANTMARKNAD

PLANTERINGSJORD   
Warpsund 40 liter. 
Ord. pris 29:95/st.

GRILLKOL/BRIKETTER   
Coop Änglamark. Välj mellan kol och 
briketter. 2,5 kg. Ord. pris 39:-/st..

5 FÖR

99k
3 FÖR

99k

I STORFORS 17-18 APRIL!
Fredag & lördag 17-18/4 har vi stor uteförsäljning av 
blommor mm från Jensens Blommor!

Välkommen till Coop Storfors 
önskar Erik med personal!

Godisregn!
 Lördag 18/4 

klockan 12:00!

LADDA
FÖR GRILL-
SÄSONGEN!

Framgångsfaktorer lockar till studiebesök
När politiker i Solna såg 
att Torsby och Storfors 
toppade Lärarförbundets 
lista på Sveriges bästa 
skolor, bokade man en 
Värmlandstripp.

- Vi ligger i botten på listan, 
så vi är här för att lära oss från 

er, säger oppositionsrådet 
Eva Eriksson.

Jesper Fromholdt och Pia 
Hallström, fackliga företrä-
dare för Lärarförbundet, har 
varit med under studiebsöket.

- Det är väldigt roligt att 
folk utifrån vill komma hit 

och att de är intresserade av 
hur vi jobbar, säger Pia.

Jseper håller med:
- Det blir också tydligare 

för oss själva att vi faktiskt 
jobbar på ett väldigt bra sätt.

Med sig hem fick gästerna 
både inspiration och informa-

tion om hur man lägger upp 
arbetet i Storfors.

- Vi kan se att det finns en 
stabilitet i hela organisationen 
och att man verkligen värnar 
om goda relationer på många 
plan, säger oppositionsråd 
Arne Öberg.    EVA WIKLUND

Politiker från Solna besökte både Torsby och Storfors för att hitta inspiration till skolförbättring på hemmaplan.  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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Centrumplan 1
Storfors centrum
Kulturchef:
Olle Rodéhn
0550-651 20

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!
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Kulturskolan

Kulturhuset i Storfors
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

Framflyttade filmpremiärer - stängd biograf

Söndagsdansen är inställd

Vid pressläggningen för den här 
tidningen är biografen i Storfors 
stängd. Det beror till största delen 
på att filmbolagen flyttar fram sina 
premiärer som en effekt av corona-
virusets spridning. 
Utifrån detta har man fattat beslutet att stänga 
biografen tillfälligt.
- Det är naturligtvis tråkigt att vi inte kan visa 
de filmer vi planerat och att vi inte kan erbjuda 
påsklovsbio som vi brukar, men vi hoppas på 
att kunna erbjuda en riktigt späckad biohöst 
istället, säger kultur- och fritidschef Olle 
Rodéhn.
Planerna för Krisberedskapsveckan i maj var 
också att erbjuda öppet hus, förläsningar och 
någon nyare film på temat, men detta är också 
inställt. 

Huruvida familjedagen i Ravinen kommer att 
firas den 6 juni som vanligt är inte beslutat i 
dagsläget. 
De senaste uppdateringarna om läget och om 
de aktiviteter som erbjuds eller ställs in finns 
alltid på hemsidan storfors.se.

När arrangören Korpen Karlskoga bara hade 
14 besökare på söndagsdansen i Kulturhuset 
fattades beslutet att ställa in arrangemanget 
tills vidare.

Kultur och fritidschef Olle Rodéhn är ensam 
i Storfors biograf.  FOTO: EVa Wiklund

Vid tiden för den här tidningens 
pressläggning har Kulturcaféet och 
övriga verksamheter nedan öppet 
som vanligt. Storfors kommun 
följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och läget 
kan förändras. Kika gärna på 
kommunens hemsida, eller slå en 
signal innan du besöker kommunala 
verksamheter.
Kontakt: Olle Rodéhn 0550-651 20.

I oroliga tider är det viktigt med 
tillgång till både kultur och infor-
mation. Vi genomför därför några 
tillfälliga förändringar på Storfors 
bibliotek. 
l Lånetiden utökas till sex veckor. Den 
förlängda lånetiden gäller alla våra medier, 
utom de som det är kö på. Där är lånetiden 
som vanligt två veckor.
l Vi inför fritt antal omlån (gäller ej böcker 
med kö). Om du redan nått max antal omlån, 
kontakta oss på biblioteket via e-post eller 
telefon så hjälper vi dig.
l Vi inför ”Boken kommer ” till alla låntagare 
i kommunen som är 70 år eller äldre, eller 
som tillhör en riskgrupp. Det innebär att vi kör 
ut böcker till dig och lämnar dem utanför din 
dörr. Lånetiden är sex veckor, sedan hämtar 
vi böckerna och kör ut nya ifall behovet 
fortfarande kvarstår. Om du är intresserad av 
tjänsten ber vi dig kontakta biblioteket. Om det 
är många som vill ha hjälp ber vi om förståelse 
för att det kan ta några dagar innan vi kan 
komma till just dig.
l Alla folkbibliotek som ingår i Bibliotek 
Värmland har ökat antalet e-lån per låntagare. 
Det innebär att du kan låna upp till två 
e-böcker eller e-ljudböcker i veckan. Se 
mer information om e-böcker på Bibliotek 
Värmlands hemsida, bibliotekvarmland.se
Som vanligt kan du om du vill lämna böcker, 

filmer och tidskrifter i återlämningslådan 
utanför bibliotekets entré på gatuplan.
Behöver du låna dator kan vi berätta att 
tangentborden rengörs dagligen. Vill du 
känna dig extra trygg har vi dessutom 
engångshandskar som vi delar ut.
Biblioteket fortsätter med ordinarie öppettider 
måndag 10-18, tisdag 10-16, onsdag 10-16, 
torsdag 10-18 och fredag 10-14 tills vidare. 
Vi ber dig dock vara uppmärksam på att 
öppettiderna kan komma att ändras så håll 
koll på Facebook och på kommunens hemsida, 
storfors.se
Kom ihåg att inte besöka biblioteket ifall du 
känner dig sjuk. Vi måste vara rädda om 
varandra!

Kontakt: 0550-651 94.

Med vänliga hälsningar från oss på biblioteket.

Boken kommer till dig över 70!
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Landshövdingen lät sig imponeras under  rundtur i Storfors
När landshövding Georg 
Andrén besöker Stor-
fors är det med fokus på 
näringsliv och utveckling, 
och besöket ger mer-
smak.

- Jag vill gärna komma 
tillbaka och se mer, säger 
han.

Landshövdingen är på turné 
till länets samtliga kommuner 
och i Storfors tas han emot 
av kommunchef Mats Öman, 
kommunalråd Hans Jildes-
ten och näringslivsutvecklare 
Kicki Karlsson.

Även om programmet är tajt 
med några timmar i varje kom-
mun, får han en smakbit från 
lite olika områden.

Det omedelbara intrycket 
från särskilda boendet Sjö-
gläntan sammanfattar han med 
ordet värdighet.

- Det känns verkligen som 
ett hem där personalen är mån 
om att erbjuda de boende en 
fin miljö och där de behandlas 
med värdighet. Verkligt fint att 
maten dessutom lagas på varje 
avdelning, säger Georg An-
drén, som passar på att prata 
både med de boende och per-
sonalen, guidad av enhetschef 
Anna Thyberg.

- Visst kan matlagningen 
innebära extra stress när mat-
leveranser krockar med annat, 
men samtidigt har det varit ett 
lyft för våra kun-
der, säger hon.

På Snickargår-
den, som tillver-
kar massiva kök 
både för privat-
personer och of-
fentliga miljöer, 
låter sig landshöv-
dingen imponeras 
av företagarandan.

- Jag har mött 
den här andan på 
flera ställen i Värmland. Det 
finns en stolthet i att bygga upp 
något lokalt och ofta samarbe-
tar man på orten. Det är kul att 
få se ett snickeri där man har 

en gedigen hantverkstradition 
och där man vet att det man 
gör är bra, säger Georg An-
drén, som gör både en och två 
vändor i köksutställningen där 

han kikar i skåp och 
lådor.

- Om det blir ak-
tuellt att byta kök i 
residenset så kan det 
mycket väl hända att 
jag återkommer. Det 
här är otroligt fint, 
säger han till Henrik 
Holmberg, som visar 
produktionen och be-
rättar om företagets 
utveckling.

- Vi vill växa lång-
samt, men på sikt ser vi några 
fler anställda och kanske en ut-
byggnad. Just nu utökar vi med 
en köksförsäljare i närheten av 
Stureplan, berättar han.

På landshövdingens fråga 
varför företaget väljer att stan-
na kvar i Storfors har Henrik 
ett direkt svar:

- Det handlar helt enkelt om 
närheten och enkelheten, hjäl-
pen från kommunen och sam-
arbetet med andra företagare, 
säger han.

På Lundsbergs skola får 
landshövdingen både en rund-
vandring och en presentation 
av skolan från internat- och 
marknadschef Christopher 
Johrin.

- Det är ju en skola som är 
känd långt utanför länet och 
som är en stolthet för både 
Storfors och Värmland. Jag 
fick upplevelsen att man jobbat 

hårt med de problem som fun-
nits för att bygga en skola utan 
pennalism och instängd kultur. 
All heder åt skolledningen, sä-
ger Georg Andrén.

Det var den 9 december 
som han tillträdde posten som 
landshövding i Värmlands län. 
I bagaget har han bland annat 
tre år som ambassadör i Gua-
temala och chefsuppdrag inom 
Diakonia, Sida, Sveriges Riks-
bank och utrikesdepartemen-
tet.

- I hela mitt yrkesliv har jag 
jobbat med samhällsbyggnad 
och samhällsutveckling och 
jag tror att mina erfarenheter 
komma att komma väl till pass 
också i den här rollen, säger 

Jag har mött 
den här andan 
förut. Det finns  

en stolthet i 
att bygga upp 
något lokalt

”

Enhetschef Anna Thyberg och personalen på Sjögläntans särskilda boende visar kök och matlagnings-
möjligheterna som ger de boende extra god aptit. FOTO: EVA Wiklund

På Lundsbersg skola träffade Georg Andrén bland andra internat-
chef Christoffer Johrin.

Landshövdingen träffar Börje 
Larsson, en av de boende på 
Sjögläntan
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Kalendarium
Det blir ett ovanligt tomt kalendarium i detta nummer eftersom 
väldigt många aktiviteter nu är inställda på grund av coronaviruset. 
När läget ändras kommer med all säkerhet föreningar, organisationer 
och andra att återuppta sina verksamheter och vi rapporterar alltid 
det allra senaste på kommunens hemsida och på kommunens 
facebooksida. Det finns också en facebookgrupp som heter 
”Arrangemangsinformation i Storfors” där alla kan lägga upp 
arrangemang. Använd gärna den! Du som föreningsrepresentant kan 
alltid få hjälp av oss på kommunikationsavdelningen att nå ut med nya 
arrangemang. Slå oss en signal på 0550-651 77 så hjälper vi till i de 
kanaler vi har.

INSTÄLLD!  Tisdagar och fredagar kl 10.30-12.30  Den promenad/
stavgång som Friskvården i Värmlandskulle arrangera på tisdagar och 
fredagar är nu inställd pga läget med coronaviruset.

April
25 lördag Vårbrasa i Kungsskogen, fikaservering kl 20

Maj
4 måndag Fika med kommunalrådet i Kultuhuset kl 16-17.
17 söndag Tipspromenad i Kungsskogen kl 14 med priser, 
fikaservering och lotteri med fina vinster.
17 söndag vårkonsert i Storfors kyrka kl 16, körer och sångduon JA.
21 torsdag Gökotta på Berget i Lungsund kl 9
23 lördag Öppen trädgård vid Villa Furuvik kl 12-17, villafuruvik.se
24 söndag Friluftsgudstjänst vid Lårhöjdsstugan 13.30. Samling 11.30 
vid Basta för vandring upp till stugan. 
28 torsdag Invigning av Paviljong vid Bjurtjärns sockenstuga kl 17. 
Underhållning och förtäring. Info: 0550- 320 38.

Juni
8 måndag Fika med kommunalrådet i Kultuhuset kl 16-17.
6 lördag Bjurtjärnsloppet i Kväggeshyttan, start kl 11
6 lördag Familjedagen i Ravinen kl 13 (information kommer senare)
13 lördag Familjegrillkväll i Kungsskogen kl 18. Försäljning av 
hamburgare och korv, fika, lotteri, lekar. 

Landshövdingen lät sig imponeras under  rundtur i Storfors

Bjurtjärnsloppet 6 juni
Bjurtjärns byalag planerar att genomföra det traditionella 
Bjurtjärnsloppet lördag den 6 juni med start 11.00.
- Läget är väldigt ovisst just nu, men det är ett arrangemang utomhus 
och vi hoppas att det ska gå att genomföra. Självklart kommer vi att 
rätta oss efter folkhälsomyndigheten, säger Carolina Andersson.
Det är fjärde året som byalaget arrangerar loppet och man hoppas på 
runt 200 deltagare. Upplägget är detsamma som tidigare år med start 
och mål vid bygdegården i Kväggeshyttan. 
Banan är 5 kilometer och går i vackra omgivningar runt Kväggeshyttan. 
- Som vanligt välkomnar vi såväl de som vill ta loppet som en 
promenad, de som är duktiga elitlöpare och alla däremellan. Vi 
kommer även i år att ha ett stort prisbord med fina utlottningspriser 
och priser till de främsta i varje klass, säger Carolina.
Information: 070-760 58 86.

Förra årets Bjurtjärnslopp blev som vanligt en folkfest.
FOTO: Eva Wiklund

Georg Andrén, som trots 
olikheterna kan dra vissa 
paralleller mellan Guate-
mala och Värmland.

- Det fanns liknande 
motsättningar mellan stad 
och landsbygd där och 
även en stor stolthet över 
landet och traditionerna. 
Den stoltheten kan jag ock-
så märka här i Värmland, 
säger han.

Vissa delar av naturen, 
med höga berg och mycket 
skog, kan han också känna 
igen i sitt nya hemlän.

- I Guatemala värnar 
man om miljö och natur 
och där har vi en hel del att 
lära, säger Georg Andrén, 
som trivs i naturen; gärna 
på vandring eller på vattnet 
i en segelbåt.

Och på frågan om han 
vill göra tur längs Storfors 
nybyggda vandringsled 
Järnsjöleden blir svaret ja-
kande:

- Självklart vill vi gärna 
testa den, det blir en anled-
ning att komma tillbaka, 
säger han. EVA WIKLUND

Landshövlingen fick se Snickargårdens köksutställning, fr vä 
näringslivsutvecklare Kicki karlsson, Georg Andrén, Henrik 
Holmberg, Mats Öman, Hans Jildesten.

Landshövdingen tillsammans med kommunchef Mats Öman, 
kommunalråd Hans Jildesten och näringslivsutvecklare Kicki 
Karlsson.

Henrik Holmberg, som äger Snickargården i Storfors tillsam-
mans med pappa Dan Holmberg, visar runt.
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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.


