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intern har på allvar gjort
sitt intågande och sprider nu både glädje och i
vissa fall frustration. Synpunkter kring snöröjning,
plogning och sandning inkommer
med stor sannolikhet till alla landets
290 kommuner, så även till Storfors
kommun.
En sak är säker och det är att personalen som är anställd inom vår tekniska avdelning gör ett mycket bra
jobb för att serva och tillgängliggöra
våra gator och torg när de täcks av
snö och is. Men ibland kan det ta
lite tid då alla vill ha hjälp samtidigt.
Tacksam om ni har tålamod då vi
systematiskt betar av gata för gata
och plats för plats med de resurser vi
förfogar över.

När vi ändå pratar snö så vill jag
passa på att ge extra beröm till Storfors skidklubb som skapat fina skidspår på olika platser i vår kommun.
Holländarna Ronald och Jacolien
förtjänar även de beröm för sina insatser genom att varje vinter ploga
en sex kilometer lång och sex meter
bred isbana på Stora Vilången. Utan
ideella krafter och ett engagerat föreningsliv vore kommunen många
procent fattigare – jag lyfter därför

på hatten för alla er
i Storfors som jobbar ideellt, är engagerade inom föreningslivet och bidrar
till en attraktivare
kommun.
Mats Öman

I kommunen råder nu bokslutstider. Dvs vi summerar det gångna
året i ett bokslut och i en årsredovisning. Om du som invånare avsätter
lite tid och läser vår årsredovisning
så kommer du att förstå hur komplex
en kommun är och vad många områden som vi är involverade i. Vi kommer att signalera på vår webbsida
när redovisningen har passerat våra
politiska forum och finns tillgänglig
för läsning.
Det verkar även som att Storforsaren är nöjdare idag än 2011 då vi
senast genomförde en medborgarundersökning. Vi har blivit bättre på i
princip alla områden. Mer information om 2018 års undersökning finns
att läsa på vår hemsida. Tack till er
som svarade på undersökningen –
era svar är värdefulla för oss.
Vintervänliga hälsningar
Mats Öman
Kommunchef

Innehåll i detta nummer

Vinterutsikt över Mögsjön.
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Fredrik Lundberg är ny
kommunpolis i östra
Värmland.  FOTO: Eva Wiklund

David Stenman och hans kompanjoner har registrerat namnet Storforsfisk och letar nu lokal för en
provanläggning. Tillsammans med näringslivsutvecklare Kicki Karlsson har de bland annat kikat på
Kaj Hagmans lokal på norra industriområdet.
FOTO: Eva Wiklund

De vill odla röding i bassäng
Odling av fisk i slutna
bassänger är stort i flera
länder och finns även i
Sverige.
Nu vill en lokal investerare tillsammans
med ett ingenjörsbolag
bygga en provanläggning
i Storfors – med sikte
på en större industri så
småningom.
- Vi behöver utveckla och
visa konceptet för presumtiva
investerare och för myndigheter, säger David Stenman.
Fullt utbyggd skulle anläggningen kunna producera
2000 ton röding per år och
kanske sysselsätta 30-40 personer. Men det första steget
är en liten visningsanläggning där man bygger hela
kedjan från yngeluppfödning
till rensning och försäljning i
liten skala.
- Den här typen av produktion är så pass ny i Sverige att
vi behöver kunna visa hela
processen för att få alla tillstånd och för att kunna visa
våra investerare hur det fungerar, säger David, som under
ett antal år jobbat med vattenrening och liknande fiskodlingar ibland annat Kina,
Norge och Sverige.
Fiskodlingen kommer att
fungera ungefär som ett ak-

varium – men med högteknologisk rening och vattenvård
för att ge fisken en bra miljö.
Odlingen sker i ett slutet system, men för att det ska fungera bra byts delar av vattnet ut
över tid (precis som man gör i
ett akvarium).
- Om allt fungerar som vi
tänkt kommer det här att bli
en hållbar, lokal matproduktion, säger David, som menar
att utfiskade hav är en av anledningarna till det stora intresset i Sverige och världen
för den här typen av fiskodlingar på land.
Varför vill företaget då satsa just i Storfors? En av anledningarna är att David själv
har anknytning till trakten
genom sin pappa som är uppväxt i närområdet. Familjen
har även en gård i Bjurtjärn.
- Sedan vill vi gärna satsa
på ett ställe där det finns arbetskraft och där man inte har
problem med torka och låga
grundvattennivåer. Vi har
jobbat med det här projektet
ett tag och har fått ett väldigt
bra bemötande och hjälp från
Storfors kommun. Det betyder mycket, säger han.
Om den större anläggningen kommer igång blir det en
stor bredd när det gäller arbetsuppgifter. Det kommer

att behövas allt från tekniker och laboratoriepersonal
till personer som rensar och
packar fisken.
Under våren vill David,
hans samarbetspartners och
personal bygga upp provanläggningen. Just nu pågår sökandet efter en lokal på minst
100 kvadratmeter där man
kan sätta igång.
- Vi kommer också att försöka hitta någon person som
vill jobba deltid under den
här fasen. Det får gärna vara
en fiskeintresserad eldsjäl
som brinner för utveckling
och lokal matproduktion, säger David.
Projektet har kommit så
pass långt att dialog förts med
både investerare och myndigheter. Det finns en bredd av
kompetens i teamet bakom
projektet där projektteamet
innehåller såväl ingenjörer
som teknologie doktorer. Det
nystartade företaget har registrerat namnet Storforsfisk,
och även inlett ett samarbete
med Karlstad Universitet.
- Vi har kontakt med en
forskargrupp där vi hoppas
på ett bra utbyte. Vi skulle
gärna också se studentprojekt
kopplade till vårt projekt och
pilotanläggning i Storfors, säger han.
EVA WIKLUND

Storfors har fått
ny kommunpolis
Fredrik Lundberg är
kommunpolis i Storfors,
Kristinehamn och Filipstad.
I Storfors ska han framför
allt skapa en bra samverkan
med kommunen så att man
tillsammans kan agera
snabbt om det uppstår
problem.
- Vi ska ta tag i konkreta
problem, säger han och
berättar att fokus ligger på
ungdomar, missbruk, våld i
offentliga miljöer och våld i
nära relationer.
Just nu skapar han ett
kontaktnät i samverkan
med kommunernas eget
brottsförebyggande arbete
och han vill också skapa en
grupp av områdespoliser
som får god kännedom om
de tre kommunerna.
Fredrik kommer från en
tjänst som stationsbefäl
i Örebro och han har
dessförinnan jobbat tolv år
med ingripandeverksamhet,
ungdomsgrupp och
spaning/ narkotikagrupp.
Han har också en bakgrund
som röntgensjuksköterska.
Som aktiv judoutövare var
han också med i Storfors
när judohallen byggdes, och
han känner till kommunen
en del.
- Men det finns mycket som
jag inte hunnit sätta mig in
i ännu. Jag ser fram emot
att lära känna kommunerna
och sätta mig in i arbetet,
säger han.
En viktigt bit i Storfors
är arbetet med
grannsamverkan, som
redan fungerar bra.
- Det ska vi fortsätta att
utveckla. Jag vill också
komma ut och prata med
folk i olika områden, säger
han.

EVA WIKLUND
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Kommunfullmäktige i Storfors 2018-2022
S

Hans Jildesten

Eva-Lotta
Härdig

Thomas
Backelin

Ingrid Resare

Lennart
Johansson

Desirée Lavén

Tel. 0550-651 52
E-post: hans.
jildesten@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Utveckling när det
gäller företagande,
samhälle och
föreningsliv.

Tel: 070-512 36 40
E-post: eva-lotta.
hardigeriksson@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Att göra skillnad
för de som har det
sämst i samhället.

Tel: 072-722 75 56
E-post:
thomasedvard.
backelin@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Miljö- och
myndighetsfrågor.

Tel: 073 - 22 34 954
E-post: ingrid.
resare@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Att Storfors ska bli
en attraktiv kommun
att bo i - både för
företag & invånare.

Tel: 073-083 39 43
E-post:
lennart.johansson@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Levande landsbygd,
näringsliv, turism.

Tel: 073-363 87 30
E-post: desiree.
laven@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Barn- och ungdomsfrågor, frågor som
rör kultur och fritid.

Christoffer
Andersson

Aurea Karlsson

Steve Nilsson

Birgitta Viberg

Leif B Persson

Cassandra
Östlund

Tel: 073-039 11 83
E-post: christoffer.
andersson storfors.
se
Frågor jag vill driva:
Levande landsbygd,
attraktiv kommun
för både företag och
invånare.

Tel: 073-80 88 192
E-post: aurea.
riofloridokarlsson@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Skola, äldreomsorg,
integration, utbildning. Alla ska ha
möjlighet att studera

Tel: 076-107 07 77
E-post:
steve.nilsson@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Näringslivsfrågor.

Tel: 070-267 75 19
E-post: birgitta.
viberg@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Attraktivt boende
i Storfors, frågor
som rör äldre och
funktionsnedsättning.

Tel: 0706-83 43 33
E-post: leif.persson
@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Barn och ungdom,
aktiv fritid, natur.

Tel: 076-807 47 11
E-post: cassandra.
ostlund@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Vårdfrågor, bevara
och utveckla
Sveriges bästa
skola.

S

V

Sammanträden i Storfors kommun 2019

Inger Nordström
Tel: 072-249 30 23
E-post:
inger.nordstrom@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
barn- och ungdomsfrågor samt sociala
frågor.
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Lars-Erik
Karlsson

Peter Högberg

Tel: 070-351 35 13
E-post:
lars-erik.karlsson@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Ungdomsfrågor och
miljöfrågor.

E-post: peter.
hogberg@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Miljöfrågor och
näringslivsfrågor.
Nya energikällor
och utvecklingen av
dessa i kommunen.

Kommunstyrelsen, KS,
hålls i Kommunhuset med
start 08.15.

Kommunfullmäktige, KF,
hålls i Valsaren, Kulturhuset
med start 18.00.

Sammanträdet är öppet för
allmänheten att lyssna till.

Inleds alltid med allmänhetens
frågestund.

Måndag 11 mars
Måndag 29 april
Måndag 10 juni
Måndag 12 augusti
Måndag 16 september
Måndag 21 oktober
Måndag 25 november

Hela sammanträdet är öppet
att lyssna till för allmänheten.
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Torsdag 28 feb
Torsdag 4 april
Torsdag 16 maj
Torsdag 27 juni
Torsdag 5 september
Torsdag 10 oktober
Torsdag 14 november
Torsdag 19 december

Kd

M

Mandatfördelning
2018-2022
Socialdemokraterna

Andris Widuss

Peter
Farrington

Lars Johrin

Monica Ståhl

Tel: 070- 668 03 05
E-post: andris.
viduss@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Utveckla skolan,
attraktiva boenden,
företagsfrågor.

Tel: 070-641 69 85
E-post:
dagpeter.farrington@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Företagsverksamhet och skola.

Tel: 070-860 54 16
E-post: lars.johrin@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Ekonomi, näringsliv
och utbildning.

Tel: 073-040 16 09
E-post: monica.
stahl@storfors.se
Frågor jag vill driva:
En trygg skola,
företagande,
äldrefrågor samt
folkhälsa och kultur.

C

Hans Jildesten
Eva-Lotta Härdig Eriksson
Thomas Backelin
Ingrid Resare
Lennart Johansson
Desirée Lavén
Christoffer Andersson
Aurea Rioflorido Karlsson
Steve Nilsson
Birgitta Viberg
Leif B Persson
Cassandra Östlund
Ersättare:
Urban Lavén
Janina Hjälm
Thobias Backelin
Natchaya Wirathoon

Centerpartiet
Håkan Larsson
Ingrid Andersson
Birgitta Hagström
Mikael Lind
Ersättare:
Sebastian Holm

Håkan Larsson

Ingrid
Andersson

Birgitta
Hagström

Mikael Lind

Tel: 070-523 78 03
E-post: hakan.
larsson@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Landsbygdsfrågor
och småföretagande.

Tel: 070-894 51 62
E-post:
ingrideandersson@
live.se
Frågor jag vill driva:
Skola och omsorg,
trygg uppväxtmiljö.

Tel: 070-365 04 10
E-post: hytt.sofiel@
gmail.com
Frågor jag vill driva:
En trygg ålderdom
för våra gamla.

Tel: 070-813 02 26
E-post: mikael.lind@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
En levande
landsbygd och
näringslivsfrågor.

Sd

Storforsdemokraterna

Vänsterpartiet
Inger Nordström
Lars-Erik Karlsson
Peter Högberg

Ersättare:
Bengteric Bergare
Birgitta Hellberg

Moderaterna
Andris Viduss
Peter Farrington
Lars Johrin
Ersättare:
Emil Larsson
Stefan Larsson

Sverigedemokraterna
Juhani Verkkoperä

Kristdemokraterna
Monica Ståhl

Juhani
Verkkoperä
E-post: aarojuhani.
verkkopera@
storfors.se
Frågor jag vill driva:
Äldrefrågor, skola,
rättvisefrågor.

Tom plats

Tom plats

Urban Persson
Tel: 070-432 95 14
E-post: johanurban.
persson@storfors.se
Frågor jag vill driva:
Minska stockholmarnas sjuka skattesubventioner, som
har fått Storfors att
backa.

Storforsdemokraterna
Urban Persson

Ersättare:
Kjell Andbjörk
Karl-Siverth Wallden

FOTON: Fotografen Saxin, Karlskoga
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De boende kan följa matlagningen i köket.

Elly får besök av både svärson och katt.

Hunden Zami får följa med till jobbet ibland.

Bror Brollan Pettersson trivs med stämningen på Sjögläntan. 

Trivsam stämning på nybyggda boendet
Inne på Sjögläntans ”gula” avdelning står Rigmor Svärd Sandberg
och rör i lunchgrytorna.
- Matlagningen är något av det
bästa med hela flytten, säger hon,
Just idag serveras grönsakssoppa och
ostsmörgås med plommonkompott och
grädde till efterrätt. Ibland kan de äldre
också få njuta av internationella smaker.
- Vi har en hel del personal från andra
länder och det brukar bli väldigt positiv
respons när de lagar mat från sina hemländer, säger Rigmor.
Stämningen är lugn och trivsam, men
det krävs stort engagemang från personalen för att skapa den miljön. Vintertid
krävs påhittighet och en stor vilja att aktivera de äldre under långa dagar inomhus då blir sömnen bättre och stämningen god.
Kring köksbordet sitter några av de tio
som bor på avdelning gul, och i väntan på
maten blir det både bollkastning och en
frågesport med rappa svar.
- De har oftast koll på svaren snabbare
än jag har, skrattar Rigmor, som just idag
frågar på temat ordspråk och trafik.
6

Rigmor Svärd Sandberg ser fram emot sommaren med öppna dörrar, promenader till sjön
och kanske boule. Under vintertid uppskattar Bror Brollan Pettersson och Gunni Karlsson
aktiviteter som kast med mjuk boll kring bordet eller spännande frågesporter.

Elly Philipsson får besök av sin svärson
Urban Turesson och katten Sally som är
en flitig besökare. Det är inte bara Elly
som skiner upp när den lugna och lurviga
katten vill bli klappad.
- Vi märker att det blir ett lugn här när

I frêske lufta 1 l 18 feb 2019 Informationstidning för Storfors kommun

vi har djur med. Det finns ingen allergiker
på avdelningen så därför brukar jag ta med
min hund Zami ibland. Det brukar vara
väldigt uppskattat, säger Rigmor.
Camilla Karlsson sköter en del administration den här dagen och hinner även

Krister Olsson har hittat ett jobb att trivas med - som bovärd på Sjögläntan får han användning för sina många kompetenser. 
FOTO: EVa Wiklund

Krister stortrivs som bovärd
FOTO: EVa Wiklund

Sjögläntan
fylla på i förråden. Hon ser fram emot våren och sommaren.
- Vi hoppas att det ska bli enkelt för de
äldre att ta sig ut. Här nedanför har vi sjön
och en fin promenadväg. En dröm vore ju
ett växthus som man också kan sitta i under lite kyligare dagar, säger hon.
I hallen står också en tvåmans handikapcykel beredd. Den är redan testad inomhus
med många glada miner som följd.
- Det kommer att bli riktigt rolig att åka
på utflykt. Det behöver egentligen inte
vara så stora evenemang för att det ska bli
lyckat avbrott i vardagen. Det kan räcka
med att gå över till sporthallen och titta
på när barnen idrottar, säger Camilla, som
också hoppas att man kan utnyttja skolans
bassäng för de äldre ibland.
- Det vore en guldkant, säger hon.
Nybyggda Sjögläntan har fyra avdelningar med tio platser på varje. Gunni
Karlsson trivs med sitt boende.
- Det är härligt här. Jag tycker om maten
som vi kan vara med och krydda och jag
trivs med gemenskapen, säger hon. 

EVA WIKLUND

När Krister Olsson hittade kärleken i Storfors blev det ganska
snart en flytt, trots att han var
tvungen att pendla till jobbet i
Karlstad.
Nu jobbar han på hemmaplan
som bovärd på Sjögläntan.
- Det är ett klockrent jobb för
mig, säger Krister som varit platsansvarig på Byggmax i Karlstad
och som dessutom jobbar som
deltidsbrandman i Storfors.
Som bovärd har han skiftande arbetsuppgifter och det är sällan som en
arbetsdag är den andra lik. Att besikta
lägenheter före inflyttning och efter utflyttning är en av uppgifterna, kundvård
och fastighetsskötsel är andra. Han är
anställd av Riksbyggen för att ansvara
för allt som har med fastigheten och området runt omkring att göra.
Att både få bo och jobba i Storfors är
en dröm som blivit verklighet.
- För mig är det perfekt att bo här, nära
naturen och på en plats där det är nära
till gemenskap. Jag kunde ofta känna
mig mer ensam i Karlstad trots att det
finns så många fler människor där, säger
han.
Idag är han småbarnspappa och tillsammans med sambon Emelie Jakobsson har han en tvååring och ytterligare
ett barn på gång.
- Det känns som att Storfors är ett
väldigt bra ställe att växa upp på, säger

Krister, som nu letar en gård eller ett hus
på landet.
- Vi försöker att hitta något nära
centrum. Jag kan inte bo länge bort än
fem minuters bilväg eftersom jag måste
kunna rycka ut på brandlarm när jag har
jour, säger han.
Jobbet som deltidsbrandman är en
dröm sedan barnsben.
- Det är precis lika roligt som jag
drömde om som liten. Det känns väldigt
bra att få göra en viktig insats, säger han.
Att samtidigt få jobba på Storfors allra
nyaste särskilda boende ser han som en
stor förmån.
- Det här måste ju vara boendenas
Rolls Royce, säger han.
EVA WIKLUND

Krister rycker ut om något krånglar.
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Allt fler njuter av fina vinterdagar
I Vilångstorp, strax
intill sjön Stora Vilången, har Ronald Bingen
och Jacolien Ilbrink
byggt sitt drömhus.
Vintertid bidrar de
också till att andra
kan uppfylla sina
drömmar om fina vinterdagar på isen.
Under flera år har
Ronald plogat en bana
på sex kilometer.
- Vi gör det för vår egen
skull, men för varje år har
allt fler hittat hit och vi
tycker att det är så härligt när isen fylls av glada
människor, säger Jacolien,
som har god uppsikt över
sjön från sitt köksfönster.
- Vi njuter verkligen av
att se folk använda banan.
Ibland räknar vi också så
att alla kommer tillbaka.
Vi vill helst att folk tar
sällskap istället för att åka
ensamma, säger hon.
Det är Jacolien som vill
åka skidskor, medan Ronald sköter plogning och
även tillverkning av bänkar och renovering av utlåningssparkar.
- Många åker skridskor,
men det finns också en hel
del som tar promenader på
isen eller som åker spark,
säger Ronald, som gärna
tar emot gamla, trasiga
sparkar.
- Folk får gärna skänka
sparkar de inte vill ha. Det
gör inget om de är trasiga,
jag renoverar i min verkstad och sedan kan vi låna
ut dem till folk som vill
åka på banan, säger han.
Makarna kommer från
Holland och Jacolien har
alltid älskat att åka skridskor, även om isarna i
Holland på senare år varit
sämre. Här i Sverige har
hon hittat sitt eldorado.
- Det är så härligt att få
vara ute på sjön under vin8

Det krävs många timmars plogning för att hålla banan fin.

tern. Det är tyst och fritt,
jag njuter verkligen, säger
hon.
Ronald plogar och hyvlar banan med hjälp av en
fyrhjuling. Själv håller han
sig sedan hellre till spark
än skridskor.
Förra året gjorde Ronald också skidspår med
en spårsläde i kanten av
isbanan.
- Hittills har snön varit
för lös för att vi ska kunna
göra skidspår, men det kan
hända att vi klarar det lite
senare på säsongen, säger
han.
Mitt på sjön kan man
även köpa enkelt fika. Det
finns en korg med varm
choklad, kaffe och kakor
för självservering samt
bord och stolar.

Ronald har snickrat bänkar för rast och vila.

- De flesta svenskar verkar ha med sitt eget fika,
men i Holland är det vanligt att man kan handla fika
för en billig peng på isbanan, säger Jacolien.
Makarna gör arbetet helt
ideellt, men det finns möjlighet att swisha ett bidrag.
- Vi har fått några bidrag
till bensin och det är väldigt välkommet, säger Ronald. EVA WIKLUND



FAKTA
Det finns två påstigningsplatser (se karta) och vid
södra delen av sjön finns det
också en grillplats.
Information om
isläget kan man få via
facebooksidan: Vilångens
Skridskoentusiaster.
Kontakt: Ronald Bingen
076-829 27 58.

Familjen Khoa Lundberg trivs på isen.

I frêske lufta 1 l 18 feb 2019 Informationstidning för Storfors kommun

När Ronald inte sitter på plogen håller han sig helst

på plogade isbanan på Vilången
START

Grillplats START

Elisabeth Vingård njöt av en fin dag på isen i slutet av
januari.

Banan är 6 km lång och har två startplatser.

t till spark medan Jacolien gärna tar några varv på skridskor. Strax intill banan ligger makarnas drömhus med ett fantastiskt sjöläge. FOTO: Eva Wiklund
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Storfors skidor fixar fina spår
Föreningen Storfors Skidor
har tuffa år bakom sig med
alltför lite snö.
Men nu firar man med fina
spår och ny spårsläde sponsrad av Bergslagens Sparbank.
- Det är jätterolig att vi fått ett
par fina vintrar nu, säger Marita
Sjöberg, som också kan meddela
att den anrika korvstafetten nu återuppstår.
Söndag den 24 februari hoppas
klubben på många glada lag i kampen om både äran och fina korvringar.
- Det ska vara tre personer i varje
lag, men man får mixa percis som
man vill, säger hon.
Klubben kommer att tända en
brasa och redan vid 11-tiden samma dag går starten för barnens Vasalopp.
Klockan 12 går starten för korvstafetten med tre varv på 1,5-kilometersslingan.
Vid tidningens pressläggning, i
början av februari är alla spår vid
skidstugan riktigt fina. Den nya
spårsläden, som klubben fick bidrag till från Sparbanksstiftelsen
gör sitt jobb perfekt och ger ett
brett, pistat spårunderlag. Sköter
jobbet med bravur gör också Bo
Josefsson och Lars-Olov Nilsson
som helt ideellt plogar nya spår så
fort det har snöat.
- Utan dem hade vi inte haft en
chans till en så fin anläggning eller
fina spår i skogen, säger föreningens ordförande Olle Levein.
EVA WIKLUND

FAKTA
Vid skidstugan finns elbelysta spår
på 600 meter, 1,5 km och 2,5 km.
Det finns också ett spår på 5 km utan
belysning. Vid Kroktjärnsvägen, 21 km.
Den som vill stötta föreningens ideella
arbete med skidspåren kan swisha
valfri summa till 123 33 88 303.

Det är Bo Josefsson (på skotern) och Lars-Olov Nilsson som ser till att alla Storforsbor har fina
spår att åka skidor i. Både i elljusspåren och i skogen vid Kroktjärn. 
FOTO: Eva Wiklund

Några av klubbens entusiaster;
Marita Sjöberg, Arne Larsson,
Olle Levein, Linda Sjöberg,
Torbjörn Kruse och Bo Josefsson.

Klubbens ordförande, Olle Levein, testar nyplogade spåren.

Ett varv runt banan är cirka 21
km. Åk gärna rundslingan motsols
för att undvika att åka utför i de
branta backarna. Fram och tillbaka
från start/mål till vindskyddet/
grillplatsen är det cirka 10 km. Den
sträckan är lättåkt utan några stora
backar.

Tävlingar
Korvstafetten 24/2 kl 12.00. Anmälan
senast 22/2 till Olle Levein 070-696
66 91 eller storfors.skidor@gmail.com.
Avgift, 60 kr per lag, betalas på plats.
Barnens Vasalopp 24/2 kl 11.00.
Anmälan på plats, ingen avgift. Barn
upp till tio år åker 600 meter, 11-12 år
åker 1,5 km. Alla får medalj och festis.
BUS bjuder på korvgrillning.

Föreningens eldsjälar fixar också långa fina spår i skogsnaturen öster om Storfors samhälle.
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Medborgarna gör tummen upp för
Nöjd-region-index
2018 2011 Alla
Små
						kommuner

Helheten			
Rekommenderar kommunen
Arbetsmöjligheter		
Utbildningsmöjligheter
Bostäder			
Kommunikationer		
Kommersiellt utbud		
Fritidsmöjligheter		
Trygghet			

60
60
49
50
56
55
50
56
65

49
47
35
46
57
41
38
44
63

62
66
58
61
53
60
63
61
58

61
65
54
53
53
55
57
57
63

MEDELINDEX		

54

46

59

-

I Nöjd region index svarar medborgarna på frågor om hur det är att bo och
leva i kommunen. Bakom varje rubrik döljer sig flera delfrågor. När det gäller
fritidsmöjligheter får Storfors betyget 8,2 för tillgången på parker, grönområden
och natur och 7,2 för möjligheterna att kunna utöva sport, kultur och föreningsliv.
Däremot drar tillgången till kulturevenemang (5,5) och nöjesutbudet (3,7) ner det
totala betyget. Samma sak gäller trygghet där medborgarna ger betyget 7,1 när det
gäller hur säker man kan känna sig utomhus på kvällar och nätter och 7,0 för hur
trygg man kan känna sig mot hot, rån och misshandel. Däremot ger man 6,4 för
hur trygg man kan känna sig mot inbrott. Utrikes födda var mer nöjda med trygghet,
kommunikationer och bostäder än inrikes födda.
Kolumnen ”alla” betyder medelvärdet för alla deltagande kommuner, 111 stycken.
Små kommuner är kommuner med färre än 10 000 invånare, 28 stycken.

Nöjd-medborgar-index
2018 2011 Alla
Små
							kommuner

Helheten				 60
Bemötande /tillgänglighet 		
65
Förskolan				72
Grundskolan			 82
Gymnasieskolan			 54
Äldreomsorgen			 69
Stöd för utsatta			
51
Räddningstjänsten			 77
Gång- och cykelvägar		
59
Gator och vägar			 52
Idrotts/motionsanläggningar		 64
Kultur				 58
Miljöarbete			 57
Renhållning/sophämtning		 66
Vatten och avlopp			
77

48
59
62
66
54
53
49
74
51
43
61
49
52
66
71

56
57
64
59
59
52
50
77
55
54
61
62
56
66
78

55
60
66
60
55
55
51
76
53
51
60
59
53
66
79

MEDELINDEX			

58

61

-

65

Nöjd medborgar-index visar hur nöjda medborgarna är med olika kommunala
verksamheter. Även här finns fler olika frågor för varje parameter. Som exempel ger
man bibliotek betyget 7,3, utställning & konst 6,1 medan teater & konsert bara får
4,7 vilket drar ner betyget för kultur ordentligt.

Nöjd-inflytande-index
2018 2011 Alla
Små
							kommuner

Helheten				
Kontakt med politiker		
Information från kommunen		
Påverkan på politik/verksamheter
Förtroende för politiker/tjänstemän

43
61
61
44
53

39
53
55
40
48

42
52
56
42
48

43
57
56
44
50

MEDELINDEX			

55

49

49

-

Helheten för detta område handlar om hur nöjd man än med den insyn och det
inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter.
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Storfors kommun får goda betyg för
bland annat skola, förskola, äldreomsorg, gator och vägar, information och
kontakt med kommunens tjänstemän
och politiker.
Det visar senaste medborgarundersökningen från SCB.
Jämfört med 2011 är medborgarna mer
nöjda med alla områden utom bostäder, där
index visar ungefär samma som vid förra undersökningen.
- Det känns väldigt bra att vi förbättrat oss,
men vi ska naturligtvis inte stanna här. Målet är ju att få riktigt goda betyg på ännu fler
områden, säger kommunalråd Hans Jildesten.
800 slumpvis utvalda medborgare i Storfors har fått svara på frågorna. 44 procent tog
chansen, vilket är över medelvärdet som var
41 procent för samtliga kommuner.
Materialet från SCB är digert med många
olika frågor på varje svarsalternativ. I statistiken kan man också jämföra betygen utifrån
kön, ålder, bostadsort, hur länge man bott i
Storfors eller om man är utrikes eller inrikes
född.
I förenklade tabellerna till vänster kan man
se att resultaten på en hel del punkter är bättre
än för ”alla kommuner” eller ”små kommuner”. På andra punkter har Storfors sämre resultat än genomsnittet.
- Vissa parametrar som exempelvis kommersiellt utbud och kommunikationer har vi
svårare att påverka, men vi kommer verkligen
att granska detta på djupet för att se var vi kan
och behöver stärka oss, säger Hans Jildesten.
SCB har analyserat svaren grundligt och
menar att vissa parametrar påverkar den totala
nöjdheten mer än andra. I rapporten ger SCB
en hel del förslag.
- Jag är väldigt glad över att vi nu har fått
en jättebra verktygslåda som gör att vi kan
förbättra oss utifrån medborgarnas svar, säger Hans Jildesten, som ser fram emot arbetet med statistiken. Han ser också fram emot
nästa undersökning.
- Det var några år sedan vi senast gjorde den
här undersökningen. Om ytterligare några år,
när vi gör den igen, kan vi förhoppningsvis
visa ännu bättre resultat. Och dessutom kanske vi får en ännu högre svarsfrekvens från
alla som får chansen att svara, säger han.
Vad tycker du? Vilka satsningar skulle göra
dig mer nöjd som medborgare? Surfa gärna in
på kommunens hemsida, storfors.se. Där kan
du läsa hela rapporten och även lämna dina
EVA WIKLUND
kommentarer.

Storfors när SCB frågar

Att tolka resultatet
Förklaring till skalan

Medborgarna har fått
sätta betyg mellan 1 och
10 utifrån hur positiva
de är till olika områden.
Den 10-gradiga skalan
får vid översättning till
betygsindex följande
indexvärden (inom
parentes):
1 (0), 2 (11,1),
3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4),
6 (55,6), 7 (66,7), 8 (77,8),
9 (88,9) samt 10 (100).
Anledningen till att
betyget 5 inte översätts
till betygsindex 50 etc
är att den 10-gradiga
skalan börjar på 1 och
indexskalan startar på 0.

Tolkning av skalan

Betyg under 5 kan klassas
som ”inte godkänt”.
Gränsen för ”nöjd” går
enligt undersökningarna
vid betyget 6 och betyg
på 8 eller högre kan
tolkas som ”mycket nöjd”.
Motsvarande tolkning
av betygsindexen ger att
betygsindex under 40
kan klassas som ”inte
godkänt”. Gränsen för
”nöjd” går vid 55 och
betygsindex på 75 eller
högre kan tolkas som
”mycket nöjd”.

Viktning av svaren

Kommunen får höga betyg för bla skolan, förskolan, biografen, vandringslederna och äldrevården.

FOTO: Eva Wiklund samt BIM media (Vargbroskolan)

Tilläggsfrågor om Storfors
Vad tycker du om
...Storfors biograf 8,1
...kulturverkstaden 6,9
...fritidsgården Pax 7,9
...Seniorernas hus 8,0
...vandringslederna i Storfors 8,2
Vilket arrangemang tycker du bäst om?
Centrumfesten 14 %
Storforsmârken 47 %
Familjedagen i Ravinen 7 %
Ingen åsikt 31 %
Vad tycker du om informationen via
...kommunens hemsida 6,6
...kommunens facebooksida 7,1
...kommuntidningen I frêske lufta 7,6

Vilka kanaler använder du för att ta del av
information om Storfors?
Kommunens webbplats 54 %
Kommunens facebooksida 38 %
Kommuntidningen I frêske lufta 85 %
Lokala/regionala tidningar 24 %
Radio/tv 19 %
Kommunens personal/politiker 13 %
Storfors har en vision för hur kommunen ska
utvecklas fram till 2030, den heter ”Vision 2030tillsammans skapar vi Storfors framtid”. Känner
du till denna vision?
Ja, jag känner till och har läst den 30 %
Ja, jag känner till men har inte läst den 33 %
Nej 31 %
Vet inte 7 %

För att korrigera för att
andelen svarande skiljer
sig åt mellan könen och
åldersklasserna har svar
från kvinnor och män i de
olika åldersklasserna inom
varje kommun tilldelats
olika vikter. Viktningen
innebär att inom varje
åldersgrupp för kvinnor
respektive män räknas
antalet svarande om så
att det viktade antalet
svarande i gruppen
summerar till den
gruppens faktiska antal
medborgare i kommunen.

Medelindex

Medelindex är inte alltid
summan av betygen för
alla frågor delat med
antalet. Detta beror dels
på att frågorna har fått
olika vikter i beräkningen
av indexet. Anledning
nummer två är att de
svarande som inte har
besvarat eller angett
”Ingen åsikt” på mer än
25 procent av frågorna
utesluts vid beräkningen
av faktorernas betygsindex
och effektmått.
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Familjen Pullola ska driva Slusscaféet
I sommar får Slusscaféet
nya arrendatorer när familjen Pullola tar över.
- Det ska bli riktigt
roligt. Hela familjen
kommer att vara med i
projektet, säger Mattias
Pullola.
Och kanske blir det en del
nya saker på menyn. Mattias
pappa drev under många år
Stenvrets konditori i Filipstad
och han drev även en kiosk/
närbutik i Storfors.
- Vi har alltid haft ett intresse för matlagning i familjen,
säger Pia Pullola. Hon har en
bakgrund som undersköterska men driver numera familjehem.
Familjen bor i Brattfors och
under några somrar har döttrarna sommarjobbat åt Lotta
lloyd Gregard, som tidigare
drev caféet men som nu vill
satsa helt på Pensionat Lungsund.

Mattias och Pia Pullola skrev kontrakt med Michael Lloyd Gregard, ordförande i Föreningen Filipstads Bergslags Kanal. 

FOTO: Eva Wiklund

-Vår äldsta dotter Caroline
pluggar i Kalmar, men i sommar kommer hon hem och
jobbar heltid på caféet, det
ska bli väldigt roligt att få
göra det här tillsammans som
familj, säger Pia.
Menyn kommer till största
delen att erbjuda hembakat

När du
behöver
vård

fika och matiga smörgåsar.
Baguetter med olika fyllningar ska göra sitt intåg medan
våfflor, räkmackan och sallader blir kvar som tidigare.
- Vi kommer inte att ha
lunchservering utan mer fika
på menyn, säger Mattias.
Makarna kommer att hålla

öppet varje dag mellan 11 och
18, men det kan också hända
att det är öppet längre vissa
kvällar.
- Vi har ju precis börjat
fundera och planera inför
sommaren, så vi får se var vi
landar, säger Pia, som också
betonar att de kommer att behöva anställa personal.
- Familjen kommer att vara
med, men vi förstår att vi behöver ännu fler anställda, säger hon.
En nyhet sommaren 2019
blir kanske en storloppis på
området.
Michael Lloyd Gregard,
ordförande i Föreningen Filipstads Bergslags Kanal är
nöjd med valet av entreprenörer. Flera hade sökt, men valet
föll på familjen Pullola.
- De kändes genuina och
drivna. Vi tror på en väldigt
bra säsong, säger han.

Välkommen till din vårdcentral!
Nu har vårdcentralen i
Storfors, liksom övriga
vårdcentraler i Värmland,
ett uppgraderat
telefonisystem.
Den som vill komma
i kontakt med oss
för tidsbokning eller
rådgivning ringer in och
bokar en tid för att bli
uppringd. Det innebär
att du inte behöver sitta
i telefonkö. Systemet
har testats med gott
resultat och införs nu

på alla landstingets
vårdcentraler.
En ny telefontid har införs
och det är under den
tiden du ska ringa för att
boka en tid.
Klockan 07.45-09.30 tar
vi emot din bokning på
samma telefonnumer
som tidigare, 055065702.
Glöm sedan inte att
acceptera föreslagen
telefontid genom att
trycka 1.

EVA WIKLUND

OBS! När vi sedan ringer
upp dig står det ”privat”
eller ”skyddat nummer”
på din display.
Vårdcentralen är
bemannad med läkare
och distriktssköterskor
mellan kl 08.00 och
15.45. Mellan kl 15.45
och 17.00 bemannas
vårdcentralen av
distriktssköterska.
Du hittar alla våra
kontaktvägar nedan.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:
Kontakt med läkare bokas via
sjuksköterska som kan boka telefonsamtal eller besök på vårdcentralen.
Bokning av telefontid
Varje helgfri vardag kl 07.45-09.30,
tel 0550-657 02.
Du blir sedan uppringd.
Glöm inte att acceptera föreslagen
telefontid genom att trycka 1.

Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten tel 0590-188 35.
Laboratoriet
Telefontid: Månd - fred
kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725.
Besök endast efter tidsbokning!
Samtalsmottagning
KBT terapeut och kurator Birgitta
Dahlman tel 0590-188 45. Telefontid
Måndag- fredag 8.30-09.00.

BVC Telefontider
Onsdag kl 08.30-09.00
Torsdag kl 13.00-13.30
BVC-sköterska 0550-657 14
BVC-sköterska 0550-657 08
Barnmorska Linda Martinsson
0550-657 04 Telefontid måndag
och torsdag mellan kl 08.30-09.00.
E-tjänster via 1177.se
Kontakta oss via www.1177.se

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast
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Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 1/2019

Kanalen
En tidning för Storfors församling l Nr 1 l 2019 l årg 14

Fastekampanjen jobbar för en rättvis värld för alla
Att 135 miljoner människor
är i akut behov av humanitärt
stöd är en siffra som är svår
att förstå. Bakom siffran finns
människor som fått sin trygghet
sönderslagen av krig, våld och
naturkatastrofer.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela
världen och under fastekampanjen sätter vi extra fokus på att utrota hungern
och för varje människas lika värde och
makt över sitt eget liv. Du kan också
vara med och bidra!
I Storfors arrangerar vi en storloppis i
Kulturhuset den 16 mars klockan 10-14.
Alla intäkter från kyrkans egna bord går
till insamlingen - och även de pengar vi
får in från uthyrning av bord. Så passa
på att skänka saker till kyrkans bord,
boka ett eget bord eller kom och handla!
Vid tre tillfällen blir det temagudstjänster med sopplunch och frivillig
gåva till fasteinsamlingen.
Bjurtjärn 10 mars kl 11.00
Lungsund 17 mars kl 11.00
Storfors 17 mars kl 15.00

Kyrkoherde Elsie Schwab Hollsten och församlingsassistent Gunilla Bengtsson hoppas på
ett riktigt fint resultat för årets fasteinsamling.

Det finns också möjlighet att köpa
hembakat bröd vid kyrkkaffen och vid
loppisen i Kulturhuset.
Svenska kyrkans internationella arbete:
* arbetar för alla människors rätt till mat,
försörjning, trygghet,utbildning, hälsa och
tro.
* arbetar för rättvisa, fredliga och
demokratiska samhällen som ger
människor som lever i utsatthet
förutsättningar att själva förändra sina liv.
*kontrolleras av Svensk insamlingskontroll
– vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.

Arbetskretsen i Storfors (tidigare syföreningen) har under många år bidragit till fastekampanjen genom insamling och genom försäljning av egentillverkade alster. På bilden; MajLis Andersson, Elsie Schwab Hollsten, Marie-Louise Liljekvist, Maja Andersson och Kerstin
Werlin.

Storloppis den 16 mars i Kulturhuset

Barngrupper under våren

Lördag 16 mars arrangerar Storfors församling
åter en loppis i Kulturhuset i Stora Galejan.
Tid: kl 10.00-14.00.
BOKA BORD! Du som vill vara med och sälja
anmäler dig till pastorsexp senast fred 8 mars
på tel 0550-600 42. Kostnaden per bord är
100 kronor. Konfirmanderna kommer att ha
kaffeservering med hembakat bröd.

Bjurtjärn:
Månd – 16.30-18.00 Barntimmar 4-6 år
Tisd – 16.30-18.00 Miniorer 7-9 år
Storfors:
Torsd – Arken Jr. 15.00-16.30 4-6 år

Förvarningar!
Storfors kyrka fyller 60 år!
Vi firar det i samband med
vårkonserten 19 maj.
PAX fyller 10 år! Detta firas
fredag den 10 maj.

Pax öppettider under våren
Fritidsgården Pax drivs i samarbete
med Storfors kommun, Välkommen att
bara ”hänga” och umgås eller delta
i några av våra aktiviteter. Ingång till
ungdomsvåningen på sidan av Storfors
kyrka.
Tisdag kl 16-19, från åk 7 tom 17 år.
Torsdag kl 17-20, från åk 7 tom 17 år.
Fredag kl 19-23,från åk 7 tom 17 år.
Ojämna veckor är åk 6 välkomna på
fredagar kl 17.00-18.30.

Morgonsamling varje onsdag

Vi har under en tid samlats till
morgonmässa (enkelt nattvardsfirande)
sista onsdagen i månaden. Vi kommer nu
att erbjuda en enkel morgonsamling även
onsdagarna däremellan.
Du är välkommen till Storfors kyrka varje
onsdag morgon kl 8.00 och vi firar
morgonmässa med nattvard onsdagarna
27 feb, 27 mars och 24 april.
Fler datum för vårens morgonmässor
kommer i nästa nummer av Kanalen.

Andrum några torsdagskvällar

Välkommen till en stund för eftertanke
och samtal i Bjurtjärns församlingshem
kl 18.00 torsdagarna
28 feb, 28 mars och 25 april.
Andrumskvällen 28 mars har temat
”Musik och sånger som berör” och det är
Våga prova-gruppen som ansvarar för den.
Kom och sjung med!

Almanackan

Storforsträffen
Storforsträffen hålls i församlingshemmet
kl 14.00 om inget annat anges.
Onsdag 27 feb
Nygammalt med Ingemar Rörkvist och
Gunnar Olsson.
Tisdag 5 mars
X-tra-träff med Semmelfest.
Onsd 13 mars
Modevisning i Galejan, Kulturhuset!
Tillsammans med PRO och SPF.
Onsd 27 mars
The Steel Wires från Lesjöfors
Onsd 10 april
Piccassokören & lotteri till förmån för
fasteinsamlingen.

Storfors

21 feb
16.30 Messy Church
24 feb
11.00 Mässa på finska.
15.00 Musikgudstjänst – vi
sjunger psalmer och sånger
som berör.
3 mar
15.00 Söndagsgudstjänst.
Musik & sång.
6 mar
18.00 Askondagsmässa.
10 mar
15.00 Söndagmässa.
17 mar
15.00 Temagudstjänst –
soppa, frivillig gåva går till
fasteinsamlingen.

24 mar
15.00 Söndagsgudstjänst.
Musik & sång. Våfflor.
31 mar
11.00 Mässa på finska.
15.00 Söndagsmässa.
7 apr
15.00 Söndagsgudstjänst.
14 apr
15.00 Gudstjänst med små
och stora – palmsöndag.
Fasteinsamingen avslutas.

Bjurtjärn

19 feb
16.30 Messy Church
10 mar
11.00 Söndagsgudstjänst
– med Kyrkbacksträffen,
soppa, frivillig gåva går till
fasteinsamlingen.

14 apr
11.00 Gudstjänst med små
och stora – palmsöndag.
Fasteinsamlingen avslutas.

Lungsund

3 mar
11.00 Söndagsgudstjänst.
Musik & sång.
17 mar
11.00 Temagudstjänst –
sopplunch, frivillig gåva går
till fasteinsamlingen.
7 apr
11.00 Söndagsmässa.
Med reservation för ev
ändringar
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Lyssna till eller sjung i våra kyrkokörer - du behövs!
När vi sjöng in julen 2018
gästades vi av körer från
Karlstad under ledning
av Lisa Svanström. De
bjöd på kända sånger ur
Disneyfilmer och många
kända julsånger förstås.
Även Storfors kyrkokör
medverkade.
Här kan du lyssna till våra
egna kyrkokörer under
våren:
Storfors kyrkokör medverkar
i Gudstjänsten 24 feb kl 15
med musik som berör.
Också 24 mars kl 15
sjunger kören. Då firar vi
Jungfru Marie bebådelse
dag. Våfflor serveras.
Lunchmusik:
Onsd 13 feb kl 12 spelar
Ulrika Wiström piano i
kyrkan. Temat är kärlek!
Därefter serveras soppa,
bröd och kaffe med kaka!

Kyrkokören Bjurtjärn har trevligt tillsammans.

Ta chansen att öva körsång
Bjurtjärns kyrkokör övar onsdagar kl 19 i Bjurtjärns
församlingshem.
Storfors kyrkokör övar torsdagar kl 18.45 i Storfors
församlingshem. Båda körerna välkomnar nya medlemmar.
Särskilt på manssidan behövs förstärkning.
Hör av dig till Eva Lundell eller Ulrika Wiström!

Skaparhelg med Marie Gadde
den 6-7 april i Bjurtjärn
Kom med på
skaparhelg
med Marie
Johansson
Gadde. Man
behöver inte
vara van
och duktig i att skapa för att ha utbyte
av dagarna. Men en lagom stor portion
nyfikenhet och skaparlust passar bra.
Lörd-sönd 6-7 april är vi i Bjurtjärns
församlingshem och får god handledning
och stor inspiration av Marie som är
konstnär och hemmavarande i Karlskoga
på ”Kosia”. Samling lördag kl 10-15 och
söndag kl 10-15. Allt material ingår i
kursavgiften på 700:Kaffe och te finns, men tag med egen
matlåda/fikabröd.
Anmälan senast fredag 25 mars till
marie.johanssongadde@hotmail.com
(070-6919401) eller gunilla.bengtsson@
svenskakyrkan.se (0550-65858).

Berättarafton i Bjurtjärn 4 april
Berättarafton i Bjurtjärn torsdag 4 april
kl 18.00. Tema: Infrastruktur,
kommunikation, tidiga transportmedel,
när el och tele kom till bygden. Anders
Olsson ”i England” kommer och delar med
sig av sina minnen. Alla som kommer är
välkomna att bidra med sina erfarenheter
i ämnet. Kaffeservering och årgångar
(=lotteri) till förmån för fasteinsamlingen.
Samarr mellan Storfors församling och
Bjurtjärns hembygdsförening.

Kom med till Bibelsamtal!

Lungsunds kyrkas 375-års-jubileum firades första advent
Lungsunds kyrkas 375-års jubileum firades vid gudstjänsten på första advent. Man kunde
i kyrkan beskåda de gamla mässhakarna och kyrksilvret. I församlingshemmet hade
Skapande Mötesdeltagarna ordnat en utställning på egenhändigt tillverkade alster. Kerstin
Wålstedt bjöd på den goda födelsedagstårtan till kyrkkaffet.

Dags för Messy church igen!
Tisdag 19 feb kl 16.30 i Bjurtjärns
församlingshem och torsdag 21 feb
kl 16.30 i Storfors kyrka.
Välkommen till en härlig samling för barn
och vuxna. Vi hjälps åt med det praktiska
vid de fyra stationerna, samlar ihop tankar
kring dagens tema och avslutar med att
äta en enkel måltid tillsammans innan vi
går hem.

Är du intresserad
av det som står i
Bibeln och har lust
att lära dig mer
och samtala med
andra om det? Då
är du välkommen
till träffar med bibelsamtal Kontakta Elsie
Schwab Hollsten för mer info.

Internationella kvinnodagen på Pax

Pax uppmärksammar
internationella
kvinnodagen! Genom
olika aktiviteter belyser vi
dagen och dess budskap,
detta sker den 8 mars på
Pax 19.00-23.00.

Vikarie för ungdomsledaren
Vår ungdomsledare Nathalie har gått
på föräldraledighet, vikarie för henne är
barnledare Jenny. All kontakt gällande
ungdomsverksamheten sker nu via Jenny
eller pastorsexpeditionen. För uppgifter, se
telefonlistan.

I frêske lufta 1 l 18 feb 2019 Informationstidning för Storfors kommun 17

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 1/2019

Vart kan jag vända mig?
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
0550-65863, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Vik.präst
Olle Sjöberg 076-813 44 44
Kantorer
Ulrika Wiström
0550-65854, 076-760 66 48
ulrika.wistrom@svenskakyrkan.se
Eva Lundell
0550-65856, 072-505 60 56
eva.lundell@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent-diakoni
Gunilla Bengtsson
0550-65858, 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se
Barnledare/ungdomsledare
Jenny Nilsson
0550-65859, 072-504 05 59
jenny.nilsson2@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent finsk verksamhet,
Merja Piispanen 0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Assistent
Eila Backelin 0550-658 51,
076-216 75 03 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
Andris Viduss
0550-612 06, 070-668 03 05
andris.viduss@storfors.se
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42,
Blomsterfondens
bankgiro 5362-5745.

Konsten att vara snäll...
Visst har vi alla våra traditioner och rutiner när det gäller de stora helgdagarna
såsom jul, nyår, påsk, midsommar med
fler. Men vi har också väldigt personliga
traditioner och rutiner.
Jag kom att tänka på detta faktum
när jag nu i januarimånad kände lust att
plocka i mina garderober. Helt enkelt
sortera ut de kläder som jag inte längre
använder. Även om jag kan vara lite
tveksam till om jag verkligen ska sortera
ut ett speciellt klädesplagg så känner
jag att någon annan kanske också kan få
glädje av det. Och det brukar kännas rätt
för mig – att få glädja någon annan.
När jag ändå var i farten med att sortera så tittade jag också i mina bokhyllor
där det finns ett antal böcker. En av de
böcker jag fastnade för var en bok som
Stefan Einhorn har skrivit med titeln:
Konsten att vara snäll.
Det är ingen bok som handlar om att
vara dumsnäll, utan den handlar om att
göra det rätta. Och för att göra det som är
rätt och snällt, krävs ibland lite mer. Men
just det här lilla extra vinner i längden.
Det är viktigt att vi funderar över om
vi vill att världen ska bli bättre? Att vi
funderar över om vi kan göra skillnad?
Stefan Einhorns bok handlar bland annat om dessa frågor och visst låter de
här frågorna bekanta? Och boken blev
en succé! Äntligen vågar någon uttrycka
det som behövs för att kunna stå emot
allt det individualistiska. Jag tänker att
vi alla på ett eller annat sätt har funderat
över den här ”sig själv nog” tanken. Jag
är övertygad om att vi kan göra skillnad.
Det behöver inte vara i det stora utan
det räcker gott med det lilla vi kan bidra
med.
I kyrkans almanacka närmar vi oss
fastetiden som inleds på askonsdag den
6 mars och pågår fram till palmsöndag
den 14 april. För mig personligen är det
en tid där jag medvetet försöker leva i
avhållsamhet och eftertankens tid.
Askonsdagen fick sitt namn av askan
som är en symbol för livets bräcklighet
och alltings förgänglighet. Och ur livets
bräcklighet och förgänglighet växer den
kristna trons hopp fram. Och under de
fyrtio fastedagarna, när livet levs i eftertankens tecken, kan Guds ljus falla in i
de mörka vrårna som finns inom oss. För

Guds ljus är upplysande och avslöjande.
På så vis kan vi rensa bakåt i livet, för att
kunna ställa oss på den grund som Gud
av kärlek ger oss, den som består av nåd
och försoning. Så kan blicken åter alltmer riktas framåt.
Och så är jag tillbaka i vardagen,
bland alla kläder som ligger utspridda
över golvet därhemma. Och på något
sätt är denna dag för mig en askonsdag.
Jag lämnar det som jag har i överflöd
till någon som behöver det bättre än jag.
Och dessutom så får jag lite mer plats
i garderoben, lite mer ljus och jag kan
skönja vrårna. Ett litet bidrag till Konsten att vara snäll kanske och visst vet
vi alla hur Konsten att vara snäll ser ut i
våra liv, eller hur?
Må Gud välsigna vår fastetid och hjälpa oss att se den som en påminnelse om
hans kärleks väg mitt i livet.
Må Gud välsigna det som är mörkt i
dig så att det blir lysande. Må Gud ge
dig som är trött nytt mod. Må Gud ge dig
som lider nytt hopp och du som är rädd,
må Gud ge dig tröst.
Elsie - präst

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

Söndag i Lungsund
= after walk

Lennart Johansson, Kristin Nellebo, Emil Lundkvist och Olle Rodéhn fanns på plats vid den första
workshopen i Kulturhuset. 
FOTO: Eva Wiklund

Föreningar får gratis hemsida
Nu finns portalen Storforsföreningarna som
samlar alla föreningar
och deras aktiviteter i
Storfors.
Gemensam kalender
och gratis hemsida är
ett par av fördelarna.
I Karlskoga finns Möckelnföreningarna som startade
för några år sedan med ett
liknande projekt för att samla
föreningslivet.
Idag har Möckelnföreningarna ett eget kansli och flera
anställda, man gör gemensamma arrangemang och har
vuxit sig stora med över 140
medlemmar.
- Grundtanken är ju samverkan. Tillsammans kan
man göra mera och synas

mera, säger kultur och fritidschef Olle Rodéhn.
Med hjälp av eldsjälar från
Möckelnföreningarna står
han nu i starten för att skapa
en liknande sammanslutning
i Storfors tillsammans med
Värmlands BergsLAG. Inte
minst för att kunna tydliggöra och visa för alla invånare
de föreningar och aktiviteter
som finns.
- Genom att vi har en gemensam hemsida blir det lätt
för folk att hitta olika typer
av föreningar. Föreningar
som inte har hemsidor kan få
hjälp att skapa sidor medan
de som har hemsidor kan
länka direkt dit, säger han.
Varje förening kan lägga
upp sitt månadsschema med
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träningstider och aktiviteter
och portalen bjuder på överskådlighet.
Vid några tillfällen under
våren finns folk från Möckelnföreningarna på plats i
Kulturhuset för att hjälpa
föreningar igång. Det går
också bra att ringa och rådfråga kontaktpersonerna.
- Vi har massor av bra erfarenheter från Karlskoga och
vi hjälper gärna till att skapa
en bra plattform för samarbete här i Storfors, säger
Kristin Nellebo från Möckelnföreningarna. EVA WIKLUND
WORKSHOP hemsidor
Kulturhusets café: Tisdag 19
februari, onsdag 20 mars och
måndag 15 april kl 17-19.
Drop-in.
KONTAKT
Möckelnföreningarna
Emil Lundkvist: 070-202 13 35,
Kristin Nellebo: 070-370 04 11
Storfors kommun
Olle Rodéhn: 0550-651 20

5:-
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Digital & enkel bokföring
Bokslut, löner & affärsrådgivning
Ingen uppsägningstid

Djupadalsgatan 14 | www.pomoc.se | 070-799 18 78 | sebastian.holm@pomoc.se

FAKTA
Projektet heter ”Mobilisering
av civilsamhället” och
drivs av Värmlands
BergsLAG i samverkan
med Möckelnföreningarna.
Till civilsamhället räknas
föreningar, kooperativ, sociala
företag, stiftelser och nätverk.

Nu startar Pensionat
Lungsund ”After walk” på
söndagar. Brasan är tänd
utomhus och man bjuder
alla barn på marshmallows
att grilla. Det kommer även
att finnas korv och bröd att
köpa för egen grillning. Inne
i caféet kan man grädda
och dekorera sin egen
söndagsvåffla.
- Det är ju otroligt vackert här
i Lungsund även på vintern,
och man kan promenera i
området eller kanske gå en
tur på Järnsjöleden. Vi tror
att detta kan bli en populär
samlingspunkt, säger Lotta
lloyd Gregard.

Gratis kulturträffar
för anhöriga
Kan kulturaktiviteter öka
välmående och hälsa hos
anhöriga som stödjer eller
vårdar någon som är äldre,
har ett funktionshinder eller
en långvarig sjukdom?
Det ska Kristinehamn och
Storfors kommuner ta reda
med hjälp av bidrag från
Region Värmland.
Under våren kommer alla
anhöriga som är intresserade
att få delta i kostnadsfria
kulturaktiviteter.

Program våren 2019
12 och 20 februari kl 14.00
Bokcirkel på Storfors
bibliotek. Vi läser
en inspirerande bok
tillsammans och diskuterar
utifrån den.
7 och 14 mars kl 16.00.
Zumba Gold på Kulturhuset,
Lilla Galejan.
27 mars och 3 april kl 14.00
Yoga i Kulturhuset
16 och 23 april kl 16.00
Teckna och måla under
ledning av en konstnär.
Vecka 19 och vecka 20
Filmvisning i Kulturhusets
biograf. Dag, tid och filmer
bestäms av gruppen.
27 maj
Gemensam avslutning på
Kristinehamn konstmuseum
Information och anmälan:
Ann Westerlund
tel 0550-652 54 eller
ann.westerlund@storfors.se.
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Funderat på att starta eget?
Ligger du i startgroparna?

Storfors
frikyrkoförsamling

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

Följ oss gärna på
Facebook under
Alla samlingar är i gamlaStorfors
Baptisktkyrkan
Spån &
på ParkgatanFoder
4.
Våra Gudstjänster är öppna för alla
vad du än tror på!
VARMT VÄLKOMMEN!

STORFORS

Söndag 17 feb kl 11
Gudstjänst med Mattias Lundqvist

TE:s

Vänd dig
med förtroende till
AL LT JÄ N ST
mig när det
gäller;
trädgårdsarbeten, röjning
trädfällning, jordfräsning
med mera!

Söndag 24 feb kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson
Söndag 3 mars kl.11
Gudstjänst med Markku och Hanna Väyrynen
Söndag 10 mars kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg, nattvard
Söndag 17 mars kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson

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

Söndag 24 mars kl 11
Gudstjänst med Rajan Ganda-Mall
Söndag 31 mars kl 11
”Dela-med dig”-gudstjänst
Lördag 6 april kl 16
”Minns du sången”,
möte med David och Sarah Åström
Bibel o Bön måndagar kl 19

Sälja, köpa eller
värdera?
Välkommen till oss!
Vi håller hus i Storfors

Körövning tisdagar kl 19
Storfors Frikyrkas Second Hand och Café,
Rörverksgatan 6
Onsd-fred kl 13-17 samt lördag kl 10-13.
Varmt välkomna!

Ibland ska man chansa hejvilt. Men kanske
inte när det gäller tatuerare, skaldjursbufféer
och mäklare.
Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen
Varför inte ringa Sveriges
största
0550619mäklare?
73
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg
073-788 24 30.
Att sälja sin bostad är ofta den största affären man gör i livet. Så varför
inte vara lite noggrann med vilken mäklare du väljer?
Fastighetsbyrån i orten / XX-XXX XX XX / orten@Fastighetsbyran.se / Fastighetsbyrån.se
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FASTIGHETSBYRÅN Filipstad/Storfors
TEL 0590-149 00, Mobil 070- 521 57 51
FASTIGHETSBYRAN.SE

Använd körkortet i kortläsaren till vänster om
porten och dörren öppnas
automatiskt.

Självbetjäning igång
för återvinning
Välkommen till Vargbroskolans gymnastiksal på fredagarna, hälsar gymnasieeleverna.

FOTO: Eva Wiklund

UF-företag erbjuder barnmotion
Nu startar fem gymnasieungdomar träning för
barn från förskoleklass
upp till tredje klass.
- Varje fredag erbjuder
vi en timmes riktigt rolig träning, säger Ebba
Carlberg.
Tillsammans med Elin
Bystrand, Denice Skan, Albin Sköld och Josefin Palm
vill hon bidra till bättre folkhälsa och till fler aktiviteter
på idrottens område.
- Det finns en del bollsporter i Storfors, men vi kom-

mer att erbjuda annan typ
av träning med hinderbanor,
lekar och annat skoj där man
verkligen rör på sig, säger
Elin Bystrand.
Arrangör är ungdomarnas
UF-företag och träningen
ska pågå åtta fredagar till
att börja med. Kostnaden
för barnen blir 30 kronor
per pass och man får anmäla
sig genom att swisha så att
ledarna kan planera de olika aktiviteterna utifrån hur
många som kommer.
- Vi har varit ute i klasser-

na och pratat med alla elever
och det verkar finnas ett jättestort intresse, säger Albin
Sköld.
Eleverna är själva idrottsintresserade och håller bland
annat på med ridning, gymnastik, handboll och gymträning. 
EVA WKLUND

Tid & plats: Gymnastiksalen
på Vargbroskolan. Fredagar
klockan 17.00-18.00.
Anmälan: Via swish till Elin
Bystrand 070-201 86 42
senast klockan 12.00 samma
dag som träningen.

Storfors BTK fortsätter segertåget
Storfors BTK har fortfarande inte förlorat en
enda match i Pingisligan.
Med fyra återstående
matcher toppar de tabellen och är klara för
slutspel.
Storfors har nu matcher
kvar mot Lyckeby BTK, Eslövs PK, IK Juno och Team
Mälarenergi BTK.
Lördag den 9 mars klockan 15.00 möter man Lyckeby på hemmaplan i Sporthallen. Söndagen 10 mars
kl 10.00 är det dags att möta
tabelltvåan Eslövs PK på
hemmaplan.
- Vi har ett stabilt lag med
en otrolig bredd, säger trä-

Nu är självbetjäningen
i full gång på Storfors
återvinningscentral.
Öppet med självbetjäning
07.00-18.00 på vardagar
för alla som registrerar sig i
systemet ”Grönt kort”.
För att registrera sig krävs att
man är folkbokförd i Storfors
kommun. Är du i behov av
att besöka anläggningen för
att du exempelvis har ett
fritidshus eller är företagare
får du kontakta Mosseruds
Återvinningsanläggning
på telefon 0586-750 199.
Detsamma gäller om du
saknar mobilnummer.
Hemsida för registrering:
storfors.gkey.se.
Följ instruktionen och fyll
sedan i personnummer och
mobilnummer.
Har du inget körkort?
Då kan du även använda en
app i din mobiltelefon.
För att få tillgång till att
öppna via app krävs först
registrering på hemsidan
storfors.gkey.se.
Ladda sedan ner Appen
”ÅVC Grindöppning” och följ
instruktionerna.

Hälsokurs ska ge
råd & inspiration

Mariann Juhász, Jessica Yamada och Katerina Toliou jublar efter
segern över Spårvägen med 6-0.

nare Anders Hulth som är
imponerad av spelarna.
Jessica Yamada, som är
tillbaka i laget efter ett års
uppehåll, säger att hon har
ännu bättre självförtroende
efter ett år med landslagsuppdrag för Brasilien.

- Men det var ändå nervöst
att spela första matchen för
Storfors, skrattar Jessica,
som fick nöja sig med SMsilver förra gången hon spelade med laget. Nu är hon
riktigt revanschsugen.
EVA WIKLUND


Vill du få stöd, kunskap och
inspiration att komma igång
med en förändring när det
gäller dina matvanor och
din motion? I så fall kan
friskvårdens hälsokurs vara
något för dig.
Kursen startar med ett
individuellt hälsosamtal
och pågår sedan med
sammanlagt sex träffar.
Kursen är kostnadsfri och
leds av hälsokonsulent från
Friskvården i Värmland och
personal från vårdcentralen.
Information: Hälsokonsulent
Pia Aspvik 0550-652 45
pia.aspvik@storfors.se
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995

ORD PRIS 6.995

ORD PRIS 1.495

På köpet
Easy Clean
dammtillbehör
värde 399 kr

Kyl/frys kombi EN3449JFW

Dammsugare EPF6GREEN

Art nr 105039

Art nr 112372

Erbjudandet gäller fr o m 28/1 t o m 10/3 2019 eller så långt lagret räcker.

4.990

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45

Nybak
ad
semlo e
r
34:90
för 2-p
ack!

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

n
e
t
t
Va Vä Avlopp
rme

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.
Vänd dig
till
Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även
en certifi
erad
värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt!
rörmoka
re!
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
fonus.se

Personlig begravning
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.
Stora Torget 1, Filipstad, 0590 151 00 | Djupadalsgatan 14, Storfors, 0550 615 01
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Kontaktperson
som pratar dari?

Drömmen om en egen salong har gått i uppfyllelse för Giedre Nygren som stortrivs i Storfors.

FOTO: Eva Wiklund

Giedre stortrivs i salongen
Efter ett par månader
som ägare av Hårcentrum i Storfors kan
Giedre Nygren säga att
hon stortrivs.
- Jag känner mig verkligen hemma här. Alla är
så vänliga, och nu börjar mina kunder komma
tillbaka en andra gång.
Det är härligt, säger
hon.
Giedre Nygren kommer
ursprungligen från Litauen
där hon jobbade som kemilärare i 17 år innan hon omskolade sig till frisör.
- Det där med läraryrket
var nog mer mina föräldrars
dröm än min. Nu gör jag något jag verkligen älskar, säger hon.
Det var för tio år sedan
som Giedre flyttade från Litauen till Sverige. Hon hade
mött kärleken och det visade
sig att han bodde i Filipstad.
Eftersom sonen redan var utflugen kände hon sig fri att
följa sitt hjärta, och i dag har
hon både sonen och ett barnbarn i London.
- De första två åren var
tuffa. Jag är ju en social och
glad person, men nätverket
i Filipstad var ju så mycket
mindre än det jag lämnade

Det finns mycket att välja på
när det gäller hårfärg.

i Litauen. Jag saknade mina
vänner, säger hon.
En period funderade hon
på att flytta tillbaka, men allt
vände när hon fick praktik
som husmor på ett behandlingshem i Ekshärad.
- Det kändes läskigt först,
men det var ett fantastiskt
ställe. Jag blev otroligt väl
bemött och jag lärde mig
svenska mycket lättare. Genom den praktiken tog jag
mig in i det svenska samhället, säger hon.
Under de senaste åren
har hon jobbat som anställd
frisör på flera salonger, nu
senast i Karlstad. Men när
chansen att ta över Storforssalongen dök upp, nappade
hon direkt.
- Det känns som att drömmen gått i uppfyllelse nu.
Det är en helt annan känsla
att ha en egen salong, skrattar Giedre, som också har
planer på utveckling.

I salongen jobbar också
massören Lourans Alchamsini och Mirva Roivainen
som erbjuder både fransförlängning och koppmassage.
Frisören Karolina Wiippola,
som klipper folk i hemmen,
finns också på plats vissa dagar.
- Nu har vi eventuellt någon på gång som skulle kunna erbjuda fotbehandlingar
också. Sedan hoppas jag att
vi får tag på någon som vill
jobba med naglar och manikyr, säger Giedre, som är
glad att hon vågade språnget
att starta eget.
- Det är härligt att få möta
glada människor varje dag
och jag får uttrycka min kreativitet, säger hon.
I starten har telefonerna
gått varma, och nu hoppas
hon på att verksamheten ska
gå så bra att hon om några år
behöver anställa.
- Det vore ju perfekt att
själv kunna trappa ner när
jag blir äldre och istället
anställa en eller flera. Det
borde finnas underlag för det
i Storfors, säger hon.
EVA WIKLUND

Information:
Hårcentrum 0550-600 10

Individ - och familjeomsorgen, IFO, i Storfors
söker en kontaktperson som
kan fungera som ett stöd
för en människa med behov
av stöttning i vardagen. Du
ska kunna prata både dari
och svenska, och dessutom
ha god kännedom om det
svenska samhället. Om du
är man eller kvinna spelar
ingen roll. Det är även
viktigt att du har ett intresse
av att vara just ett stöd
för en annan människa.
I uppdraget kan ingå att
följa med på läkarbesök,
att hjälpa till med att betala
räkningar, men framför allt
att vara en social kontakt
och en länk till det svenska
samhället. IFO behöver även
andra kontaktpersoner.
Är du intresserad?
Kontakta IFO via
kommunens växel 0550651 00 eller via hemsidan
storfors.se.

Trottoar ansvar för
fastighetsägare
I de lokala ordningsföreskrifterna för Storfors
kommun slås fast att
fastighetsägare inom
detaljplanelagt område
ansvarar för renhållning av
trottoar utanför fastigheten.
Det handlar om att avlägsna
snö och is samt grusa
under vintertid och att
sopa och hålla rent under
sommartid. Åtgärderna
ska ske skyndsamt så att
olägenhet för gångtrafiken
inte uppstår. Ordningsföreskrifterna finns att läsa
på kommunens hemsida.

Soptunnor behöver
skottas fram
Nu på vintern händer det
att soptunnor fryser fast
eller att snö blockerar för
sophämtaren som ska rulla
fram och lyfta tunnan för
tömning i sopbilen.
Det är fastighetsägarens
ansvar att se till att
soptunnan kan lyftas
och rullas fram. Man
behöver skotta, sanda och
kontrollera att tunnan går
att förflytta.
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Vill du ta ett uppdrag som kontaktperson?
Just nu söker Individ och familjeomsorgen, IFO, fler kontaktpersoner.
Det handlar om att stötta en annan människa i vardagen, kanske
fika tillsammans eller följa med på olika besök i vård eller i kontakt
med myndigheter. Ersättning för uppdraget och för omkostnader
utgår. Just nu söker man specifikt en person som pratar både
svenska och dari, men det behövs också andra kontaktpersoner.
Kontakt: Kontakta IFO via kommunens växel 0550-651 00 eller
anmäl ditt intresse via hemsidan storfors.se.

Servering i Lungsund kl 11-16
Öppet alla dagar utom måndagar (öppet även på helger).
Hembakat kaffebröd och hemlagad mat. Liten sill- och
salladsbuffé samt kaffe & kaka ingår vid köp från menyn.

39:-

Just nu!
Möt våren
med tulpaner

Priset gäller bukett
med 10 tulpaner

Alltid hos oss - direktimporterade
kvalitetsblommor till priser som gör
dig förvånad. Kom och testa oss!

Helianthus Blomsterhandel
Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15
Öppet: Månd-fred 10-18, Lörd 10-14

Seniorlunch på tisdagar. Pensionatets pytt, Martinas
kålpudding eller veckans lunchlåda. Endast 75 kr!
NYHET! After Walk på söndagar. Ta en promenad i vackra
Lungsund eller gå en bit på Järnsjöleden. Basan är tänd
hela dagen och vi bjuder alla barn på mashmallows att
grilla! Grillkorv och bröd finns att köpa. Du kan också köpa
lunch, fika eller mormors varma choklad. För 35 kr får du
grädda och garnera din egen våffla med många godsaker.
Vi hyr även ut stavar och långfärdsskridskor.
Veckans lunchlåda (85 kronor) är
ett gästspel på den ordinarie menyn
varje vecka. Den består alltid av
husmanskost av bästa sorten.
PENSIONAT LUNGSUND
Öppen servering tisd-sönd kl 11-16
Tel 0550-702 77, 072-238 43 00
Följ oss och se menyn på facebook: Pensionat Lungsund

Kvartssida 930 kr - 10% = 837 kr (+ moms)

Apoteket Humlan

Det är lätt att
hitta till oss!

Välkommen in - eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Riksväg 26

Stationsgatan

ICA

Buss& tågstation

Handla
lokalt - stor
egenvårdsavdelning

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!
Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15).

Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors.
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Smedbygatan
Hälsans Hus
Vårdcentral
Apotek
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Storfors FF har ny tränare

När vårens träning drog
igång för Storfors FF
så var det med en ny
tränare.
- Det känns väldigt roligt. Mitt uppdrag är att
forma en bra trupp och
målet är att ligga i topp
i division 6, säger Erik
Rådberg.
Erik har en lång bakgrund
inom fotbollen. Han har spelat med lag som Värmbols
FC, IF Sylvia i Norrköping,
Carlstad United, Karlstad
BK och Villastan. Han har
också tränat Carlstad Uniteds
U19 och har dessutom en lite
udda merit:
- När jag pluggade på universitetet i Kanada spelade vi
collegefotboll och blev nationella mästare, skrattar han.
Idag bor Erik i Kristinehamn och jobbar som klasslärare för åk 4-6 på Vargbroskolan. Han är även utbildad
idrotts- och och samhällskunskapslärare. Familjen består
av sambo och tre små barn
mellan två och fem år gamla.
- Det var ett familjebeslut
att jag skulle tacka ja till uppgiften som tränare. Det kommer att krävas en hel del, så
det gäller att göra det smart,
säger Erik, som planerar ett

Sven-Erik Rhen.

Nominerad till Årets
offentliga chef

Perra Larsson, ordförande i Storfors FF, och Erik Rådberg skriver
kontrakt för tränarjobbet. 
FOTO: Eva Wiklund

par långa arbetsdagar i veckan när han stannar kvar för att
träna Storfors FFs 18 spelare.
Han har haft några av spelarna som elever i skolan, andra
har han själv spelat mot.
Varför valde då Storfors FF
just Erik Rådberg?
- Han är lugn, men också
väldigt tydlig och rak. Han
är duktig på att spela fotboll
samtidigt som han är en ledarperson, så valet var inte så
svårt, säger ordförande Perra
Larsson.
Själv säger Erik att han
är social och gillar snacket i
omklädningsrummet speciellt. Han vet dessutom vilka

detaljer han vill jobba med
för att få träning och matcher
att hänga ihop.
För fyra år sedan låg Storfors FF i division 5, men årets
mål är inte att klättra dit.
- Först ska vi forma en
trupp där det är roligt att spela fotboll och där man känner
sig trygg. Det ska också kännas bra för de yngre som blir
mogna att kliva upp. Sedan
får prestationerna komma,
säger Erik.
I slutet av april drar serien
igång. Fram till dess blir det
träning i sporthallen, på grusplanen och på konstgräs i FiEVA WIKLUND
lipstad.

Plats för fler skyttar i Kulturhuset

- Det är roligt att få tävla mot sig själv
och att sätta egna mål.
Det säger Maja Kuljunlahti, som
tränar skytte.
Storfors skytteförening har fostrat många
duktiga skyttar och nu finns det plats för fler i
träningslokalen i Kulturhuset.
Varje torsdag klockan 17.00 finns instruktörer på plats vid den digitala anläggningen.
Utrustning får man låna.
- Vi välkomnar både nybörjare och mera
vana, säger instruktören Sven Fält.
För Maja är sporten också ett sätt att träffa
sina vänner.
- Jag har skjutit i sex år och man träffar alltid så roliga människor ute på olika tävlingar,
säger hon.

Maja Kuljunlahti och de andra i föreningen vill
gärna se ännu fler ungdomar på träningskvällarna. 
FOTO: Eva Wiklund

Storfors har tagit många medaljer i skolSM och nu hoppas klubben på att få träna
EVA WIKLUDN
ännu fler ungdomar. 
Information: Jan-Erik Fäldt 070-573 47 75.

Skolchef Sven-Erik Rhen är
nominerad till prestigefyllda
utmärkelsen Årets offentliga
chef.
- Det känns ju otroligt
hedersamt att få bli
nominerad till ett sånt här
pris, säger han.
Det är tidningen Offentliga
Affärer som instiftat
priset tillsammans med
flera samarbetspartners.
Tidningens ansvarige
utgivare, Urban Nilsson,
menar att priset är ett av de
viktigaste chefspriserna i
Sverige.
- Det offentliga ledarskapet
är otroligt viktigt för hela
samhället. Det är de här
ledarna som ska driva
välfärdssamhället framåt
och som ska förvalta
skattepengarna så att vi
skattebetalare får ut bra
verksamhet. Därför vill vi lyfta
det offentliga ledarskapet,
säger han.
Priset kommer att delas
ut under en galakväll på
konferensen Offentlig Chef,
som lockar mängder av
deltagare från hela Sverige.
Konferensen cirkulerar
mellan olika platser i landet
och i år hålls den i Stockholm
den 12-13 mars.
57 offentliga chefer
fanns med i den första
urvalsomgången där en
jury slutligen plockade ut
de åtta personer som nu är
nominerade.
- Vi har fått in otroligt många
bra förslag. De åtta som vi
valt att nominera tillhör de
främsta offentliga cheferna i
Sverige, säger Urban Nilsson.
I vågskålen ligger det
faktum att Sven-Erik Rhen
tillsammans med sin
personal levererat en så bra
skola att man toppar Sveriges
Kommuners och Landstings
(SKLs) ranking av Årets bästa
skolkommun för andra året
i rad.
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Välkommen till Friskvården i Värmland
Motionsgrupper i Storfors

Hälsokurs i Storfors

Vattenmotion
Måndag 19.00-19.45
Onsdag 16.30-17.15
Onsdag 17.30-18.15
Onsdag18.30-19.15
Plats: Vargbroskolans bassäng

En kurs för dig som vill ha stöd,
kunskap och inspiration att komma
igång med en förändring när det gäller
dina matvanor och din motion.

Hjärtmotion
Tisdag 10.00-11.00
Plats: Sporthallens judolokal
Cirkelmotion
Torsdag 17.30-18.30
Plats: Sporthallens judolokal
Ryggmotion
Måndagar 18.30-19.30
Plats: Lundsbergs skola
Styrketräning för seniorer
Fredag 9.00-10.00
samt 13.00-14.00
Plats: Storfors kommunhus
Information:
Hälsokonsulent
Pia Aspvik 0550-652 45

Som verkstadskund hos Bosch
Car Service kan du dela upp
Under kursen får du möjlighet att lära räkningen räntefritt, om så
önskas. Assistansförsäkringen
dig mer om sambanden mellan levnadsvanor
och
garanterar er hjälp om olyckan
hälsa samt tid för tankar och medvetenhet
om hur du
är framme. Kom ihåg att
kan påverka din hälsa.
nybilsgarantin bibehålls vid
bilservice hos Bosch Car Service!

Kursen startar med ett individuellt hälsosamtal
som
Upplev magin, låt oss serva din
senare följs upp. Varje kurstillfälle pågår under
1,5bil. Välkommen!
2 timmar och erbjuds åtta till tio personer i varje
www.boschcarservice.se
kursomgång.
Hälsokonsulent från Friskvården i Värmland och
personal från vårdcentralen leder kursen.
Kursen är kostnadsfri, och är tänkt att starta under
mars månad utefter intresse. Hälsokursen pågår
under sammanlagt sex veckor.
Anmäl ditt intresse till:
Pia Aspvik
Piscators Bil AB
Hälsokonsulent
N Industrigatan 3
räntefritt!
0550-652 45
Vi
gör
allt
för
din
bil!
pia.aspvik@storfors.se 688 31 Storfors

Dela upp betalningen

Tel 0550-622 83
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www.gasolbutiken.se
• Gasol på lösvikt
29:-/kg
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
• LPG-gas 10:-/lit
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Vi är certifierade enligt nya
lagkraven för AC service
i fordon och har lång
erfarenhet av AC- reparationer.
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

En del av

PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors
Tel. 0550 - 622 83
www.piscatorsbil.se
20 I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

Dela upp betalningen
räntefritt!
Vi gör allt för din bil!
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Piscators Bil AB

Välkommen
N Industrigatan 3
688
31 Storfors
in till
oss!
Tel 0550-622 83
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Kulturhuset i Storfors
Kommer på Storfors biograf

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

25 feb 15.00
Legofilmen 50 kr

27 feb 15.00
Draktränaren 50 kr

27 feb 18.00
Cold Pursuit 100 kr

16 mars 12.00
Småkryp 2: Äventyr i
Karibien 50 kr

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

Lär dig ett instrument!
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 till
respektive ledare. Grupperna följer
skolterminernas tider.
Gitarr/Bas och gruppspel
Andreas Ohlsson 073-393 03 83
onsdagar och torsdagar i Kulan.
Piano
Eva Lundell tel 070-593 07 69,
Torsdagar på biblioteksvåningen.
Trummor
Robert Drewstad tel 076-239 17 40,
tisdagar i Kulan.

Dans

Tisdagar
Mellanstadiet: 17.30-18.30
Högstadiet: 18.30-19.30
Info: Malin Rodéhn
tel 073-365 80 46

Zumba
16 mars 15.00
Instant Family
50 kr

16 mars 18.00
Captain Marvel 50 kr

16 mars 21.00
Happy Death 2U
50 kr

31 mars 15.00
Dumbo 80 kr

Händer i Kulturhuset
19 feb Kulturverkstan: instrumentdemonstration; ”kom och prova instrument!”
i Kulan 17.00-19.00.
19 feb Kulturhuset: Workshop med hjälp
för Storfors Föreningar att fixa en gratis
hemsida” 17.00-19.00.
20 feb Kulturkaféet: Tomas Bergqvist visar
en film i kaféet kl 14.00.
Storfors 1955-1975 2x15 minuter.
20 mars Kulturhuset: Workshop med hjälp
för Storfors Föreningar att fixa en gratis
hemsida” 17.00-19.00.

Torsdagar
kl 17.00 Zumba kids junior 4-6 år
kl 18.00 Zumba kids 7-12 år
kl 19.15 Zumba fitness 13 år - vuxen
Ledare:
Desirée Lavén, 073-363 87 30
Hanna Stange, 070-694 03 32
OBS! Aktiviteterna (ett pass/v) inom
Kulturverkstaden (instrument, dans,
zumba för ungdomar) kostar 200 kr
per termin. Zumban kostar 400 kr för
alla över 20 år.

Musik i Kulan
Öppet i Kulan tisdagar kl
14-18, onsdagar kl 1620 för er som vill prova
att spela gitarr, bas,
trummor eller bara vill
snacka musik.
Information: Oscar Johansson,
tel 070-360 39 44.

Kulturcaféet har öppet

22 feb Storfors Biograf. Livekarusellen 19.00
Kom och lyssna på musik från Värmland.
Samverkan med Studiefrämjandet

Måndag
tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

27 mars Kulturverkstans musikkafé i
Kulturcaféet kl 18.00. Fri entré.

Psst! Du vet väl att du kan låna idrotts- och fritidsprylar på Fritidsbanken?
Låna idrotts- och fritidsprylar helt gratis varje helgfri måndag kl 14-18. Fritidsbanken ligger i
Sporthallen på Kroppavägen 7.

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

Kulturkaféet är stängt 24,25 & 26
dec, öppet 27 och 28 dec. Även
öppet 2-4 januari.
Öppettiderna under under julhelgen
är kl 12-16 samt kl 12-15 på
fredagar.

II frêske
frêske lufta
lufta 1
1l
18 feb
feb 2019
2019 Informationstidning
Informationstidning för
för Storfors
Storfors kommun
kommun 2727
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Biblioteket

Adress: Kulturhuset,
Centrumplan 1, en tr upp
Telefon: 0550-651 94.

Öppettider:
Måndag kl 11-18,
tisdag-fredag kl 11-16.

Biblioteket bjuder på gratis barnteater fredag den 1 mars
Fredag den 1 mars klockan 13.00 blir
det sprakande barnteaterföreställning
i Kulturhuset.
Maja och hennes pappa är på
solsemester. Pappa älskar att bada och
hoppa från trampolinen men Maja vill
hellre sitta och läsa vid bassängkanten
och samla snäckor på stranden.
En dag när de är på zoo kommer Maja
bort – eller är det pappa som har
försvunnit? Maja är alldeles ensam bland
vilda djur, stökiga barn och främmande
vuxna. Pappa letar alltmer desperat
efter Maja och springer i panik mellan
krokodiler, strutsar och gorillor. Till slut

hittar de varandra.
Eller ja, Maja som
hållit huvudet kallt
hittar sin pappa
förkrympt till en
miniversion av
sig själv. Panik
på playan är en
hyllning till barns
kompetens och klokhet och är baserad
på den norska författaren Mari KanstadJohnsens bok ”Livredd i Syden”.
Se Panik på playan med Teater Barbara.
För barn mellan 4-7 år. Fribiljetter bokas
på biblioteket från 20 februari.

Stickcafé - kom och prova!

Populära bokcirkelträffarna fortsätter under våren

Varje måndag mellan klockan 14-17
träffas vi på biblioteket för att sticka och
virka (det går bra med annat handarbete
också). Det spelar ingen roll om du är
nybörjare eller har lång erfarenhet.
Det finns stickor, virknålar och garn att
låna för den som saknar utrustning. Vi
fikar och umgås. Ingen anmälan, ingen
kostnad. Drop-in från klockan 14.00.

Adress: Parkgatan 14,
intill Kommunhuset
Kontakt: 0550-651 21.

Den 18 februari är det dags för
första träffen med bokcirkeln.
Övriga datum för bokcirkeln
är 18/3 och 29/4 klockan
18.10.
Inför varje träff läser vi en
och samma förbestämda
bok, som vi diskuterar över

Begränsat antal platser. Kulturrådet, med
stöd av Region Värmland, har beviljat
bidrag för aktiviteten.

en fika. Böckerna som ska läsas
hämtas på biblioteket. Om du har
behov av att lyssna istället för att
läsa kan vi ordna det, kontakta
bibliotekspersonalen.
Aktiviteten är kostnadsfri men
föranmälan krävs. Anmälan görs
till biblioteket.

Seniorernas Hus

Det är ofta full fart i Seniorernas
Hus, välkommen du också! OBS! under
vecka 8, 9 och 10 är Seniorernas
hus stängt under DAGTID pga
renoveringsarbeten. Öppet kvällstid.

TISDAGAR
Storfors Hembygdsförening bjuder in
till handarbetscafé kl 17.00 -20.00.
Trevlig samvaro och kaffe.
Info: Agneta Svanlund 070-393 12 58.

MÅNDAGAR
Seniorsurf kl 9.30- 12.00.
Lär dig att använda datorer, surfplattor
och mobiltelefoner, inga förkunskaper
krävs. OBS! I biblioteket pga av renovering. Info: Kicki Karlsson 0550- 651 21

FREDAGAR
Styrketräning för seniorer
i Kommunhusets källare.
Grupp 1 kl 9.00-10.15
Grupp 2 kl 13.00-14.15
Info: Pia Aspvik 0550-65 245.
Styrketräningsfika i Seniorernas Hus.
Kaffe & smörgås efter träningen
varannan vecka kl 10.00- 11.30
(jämna veckor).

MÅNDAGAR
PRO-damerna har hobbyverksamhet
kl 14.00- 16.00.
Info: Eva Karlsson 0550- 611 03.
MÅNDAGAR
Dragspelsklubben har öppen träning
från kl 17.30. De bjuder på kaffe och
dragspelsmusik.
TISDAGAR
Öppet Hus mellan kl 14.00- 16.00.
Storfors församling är arrangör.
Kaffe, bingo, filmvisning m.m
Info: Gunilla Bengtsson 0550- 658 58.

ANHÖRIGTRÄFFAR
Anhörigstödet bjuder
in till anhörigträffar
på Seniorernas Hus.
Du som stöttar
eller vårdar en
anhörig i hemmet är
välkommen att sitta
ner och prata med
Ann Westlund,
personer som är i
annhörigstödjare.
samma situation.
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Du erbjuds också stöd av kommunens
anhörigkonsulent på plats.
Onsdag 20/3 kl 13.00-14.30 samt
onsdagarna 10/4 och 22/5 kl 10.0011.30. Välkomna önskar Ann Westerlund,
tel 0550 - 652 54.
SPELA BOULE MED OSS!
Måndagar:
SPF, samling i
Ravinen kl 09.30
Info: Lennart
Svensson
0550-615 126.
Onsdagar:
PRO, samling i Ravinen kl 09.30
Info: Ingemar Axén 073-15935 36.
Torsdagar:
Inomhusboule i Kulturhuset kl 15.00
Info: Barbro Hagström 070-155 85 51.

INFORMATION OM SENIORERNAS HUS
Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson,
tel 0550-651 21.

Kalendarium
Februari

Lek & Luft är ett stort lekland med hoppborgar, hinderbanor, rutschkanor,
airtrack, fotboll, innebandy, höjdhopp, bordtennis, mjuktennis mm. På sportlovet kommer Lek & luft till Storfors med fri entré sponsrad av BUS tisdag,
onsdag och torsdag för alla barn och unga som bor i Storfors.

Sportlovsprogram 2019
Fredag 22/2

Disco i Kulturhuset, Stora Galejan.
Mini-Bus 0-5 år, kl 16.30- 17.30
Åk 0-3, kl 17.45- 19.15
Åk 3-åk 6 , kl 19.15- 21.00
Åk 7-åk 9kl 21.30-00.00
Kiosk samt en bar med alkoholfria
drinkar under högstadiets disco.

Söndag 24/2

Storfors skidor arrangerar Lilla
Vasaloppet vid skidstugan, elljusspåret.
Start kl 11.00.
Medalj och festis, BUS bjuder på korv &
bröd. Anmälan vid start, ingen avgift.

Måndag 25/2

Pimpelfiske och tävling vid Nykroppa
båthamn från kl 10.00. Gemensam
transport från Storfors kl 9.30 från
Heliantus blomsterhandel. Nykroppa
Storfors fiskevårdsförening lånar ut
utrustning och bjuder på korv och
festis. Alla får pris vid prisutdelning
efter tävlingen. Medtag något att sitta
på och varma kläder.
Info: Lars Tyvi 070-616 18 97.

Måndag 25/2

Vårat Hus i Kyrksten har öppet
kl 13.00- 19.00. Pulka och skridskor.
Vi bjuder på grillkorv kl 14.00.

Måndag 25/2

Fritidsbanken har öppet kl 14.0018.00. Kom och låna sportprylar!

Måndag 25/2

Bio på Storfors biograf LEGO-filmen kl
15.00. 50 kr, subventioneras av BUS.

Tisdag 26/2

Lek & Luft öppnar i Sporthallen i
samarbete med Kristinehamn Arena.
kl 10.00- 13.00 0-10 år
kl 13.00- 17.00 Alla åldrar
Gratis för alla barn som är
folkbokförda i Storfors kommun. BUS
subventionerar. Barn under 10 år får
endast delta i sällskap av målsman/
annan ansvarig vuxen. Detta gäller
alla tillfällen vid Lek & luft.

Tisdag 26/2

Sportlovsbordtennis med Storfors BTK
kl 18.00- 20.00. Info: Tomas Bergqvist
070-413 68 82.

Tisdag 26/2

Kom och spela musik i Kulan i
Kulturhuset kl 14.00-18.00.

Onsdag 27/2

Bio på Storfors biograf kl 15.00.
Draktränaren. 50 kr. BUS subvent.

Onsdag 27/2

Kom och spela musik på Kulan
i Kulturhuset kl 16.00- 20.00.

Onsdag 27/2

Lek & Luft öppet i Sporthallen
kl 10.00- 13.00 0-10 år
kl 13.00- 17.00 Alla åldrar
Gratis för alla storforsbarn subventioneras av BUS.

Onsdag 27/2

Musikquiz med Miranda på
fritidsgården Pax kl 16.00-19.00.
Från åk 7 upp tom 17 år.

Torsdag 28/2

Lek & Luft har öppet i Sporthallen
kl 10.00- 13.00 0-10 år
kl 13.00- 17.00 Alla åldrar
Gratis för alla storforsbarn,
subeventioneras av BUS.

Fredag 1/3

Lek & Luft har öppet i Sporthallen,
arrangeras av Idrottsalliansen.
kl 10.00- 13.00 0-10 år
kl 13.00- 17.00 Alla åldrar
Inträde 80 kr (gratis för målsmän/
ansvariga vuxna).

Fredag 1/3

Med stöd från Region Värmland visar
biblioteket teatern Panik på Playan.
Rekommenderad ålder 4-7 år.
Kl 13.00 i Stora Galejan. Maila eller
ring för att boka biljetter; biblioteket@
storfors.se eller 0550-651 94.

Fredag 1/3

Pyjamas-Pax på fritidsgården kl 19.0023.00. Från åk 7 upp tom 17 år.

Lördag 2/3

Lek & Luft har öppet i Sporthallen,
arrangeras av Idrottsalliansen
kl 10.00- 13.00 0-10 år
kl 13.00- 17.00 Alla åldrar
Inträde 80 kr (gratis för målsmän/
ansvariga vuxna).

19 tisdag Instrumentdemonstration i Kulan,
Kulturhuset, kl 17-19. Kom och testa instrument.
19 tisdag Workshop med hjälp för Storfors
Föreningar att göra hemsida, i Kulturhuset kl 17-19.
20 onsdag Filmvisning i Kulturkaféet kl 14. Storfors
1955-1975, visas 2x15 minuter.
22 fredag Livekarusellen i Storfors biograf kl 19.
Kom och lyssna på musik från Värmland. Fri entré.
24 söndag Barnens Vasalopp för barn upp till 12 år
med start kl 11 vid skidstugan, eljusspåret. Ingen
avgift, anmälan på plats.
24 söndag Korvstafetten med start kl 12 vid
skidstugan. Tremannalag, mixa valfritt. Anmälan till
070-696 66 91 eller storfors.skidor@gmail.com.
24 söndag Årsmöte i föreningen Baracken,
Kungsskogen kl 14. Smörgåstårta.
Alla medlemmar är välkomna att delta.
24 söndag Dans i Kulturhuset kl 17 till Svantes.
25 måndag Storfors biograf: Legofilmen kl 15.
27 onsdag Storfors biograf: Draktränaren kl 15.
27 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl
14. Nygammalt; Ingemar Rörkvist & Gunnar Olsson.
27 onsdag Storfors biograf: Cold Pursuit kl 18.

Mars

3 söndag Dans i Kulturhuset kl 17 till Sandins.
5 tisdag Storforsträffen i församlingshemmet
kl 14, semmelfest.
6 onsdag Fotografering av barn födda 2018 och
2019 för publicering i I frêske lufta. Kostnadsfritt.
Plats: Öppna förskolan kl 10.
9 lördag Hemmamatch i Pingisligan, Sporthallen
kl 15. Storfors BTK möter Lyckeby.
10 söndag Hemmamatch i Pingisligan, Sporthallen
kl 10. Storfors BTK möter Eslövs PK.
10 söndag Dans i Kulturhuset kl 17 till Jonnys.
13 onsdag Modevisning i Stora Galejan, Kulturhuset kl 14.00. Storforsräffen med PRO och SPF.
13 onsdag Start för kurs i spädbarnsmassage på
Öppna förskolan kl 9.30-11.
16 lördag Storloppis i Kulturhuset kl 10-14.
Arr Storfors församling. Boka bord 0550-600 42.
16 lördag Biodag i Storfors biograf. 50 kr/film. Kl 12
”Småkryp 2”, kl 15 ”Instant family”, kl 18 ”Captain
Marvel” och kl 21 ”Happy Death 2U”.
17 söndag Dans i Kulturhuset kl 17 till Samzons.
18 måndag Manusstopp för nästa I frêske lufta
20 onsdag Workshop med hjälp för Storfors
Föreningar att göra hemsida, i Kulturhuset kl 17-19.
24 söndag Dans i Kulturhuset kl 17 till Junix.
27 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet
kl 14. The Steel Wires från Lesjöfors.
27 onsdag Kulturverkstans musikkafé i Kulturcaféet
kl 18.00. Fri entré.
31 söndag Tipspromenad vid Bygdegården
Baracken i Kungsskogen kl 14. Våfflor och lotteri.
31 söndag Storfors biograf: Dumbo kl 15.
31 söndag Dans i Kulturhuset kl 17 till Kenneth &
Classe.

April

6-7 Lördag-söndag Skaparhelg med Marie Gadde
den 6-7 april i Bjurtjärn. Info: Gunilla Bengtsson
0550-658 58.
7 söndag Dans i Kulturhuset kl 17 till Mats Rogers.
8 måndag Nästa I frêske lufta kommer ut!
10 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet
kl 14, Piccassokören.
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Drivkraften ger nytt
hopp för deltagare
Henrik Bäckman jobbar
med de personer som
står allra längst från
arbetsmarknaden.
- Steg för steg flyttar de
fram sina positioner.
Det är härligt att få vara
med på resan, säger
han.
Projektet som Henrik driver heter Drivkraften och
finansieras av samordningsförbundet Finsam. Bakom
detta står försäkringskassan,
landstinget, arbetsförmedlingen och kommunerna
Storfors och Filipstad.
Målgruppen är personer
mellan 18 och 65 år i Storfors kommun. För att vara
aktuell för projektet ska man
stå utanför arbetsmarknaden
och egen försörjning och behöva stöd och samverkan för
att komma vidare. Prioritera-

de grupper är personer som
söker försörjningsstöd, som
ingår i etableringsuppdraget
eller har en psykisk ohälsa.
Henriks arbete har två delar. Dels ska han utveckla
nya metoder för samverkan
kring den här gruppen och
dels jobbar han operativt
med inskrivna deltagare.
Ett 30-tal deltagare har
passerat projektet och just
nu är 16 aktiva.
- En del har sociala fobier
och väldigt svårt att ta sig
ut - då kan en timmes fika
på ett café vara en tillräcklig
början, säger han.
En grupp träffas för att
träna och ibland kan deltagarna i projektet också delta
i arbetsmarknadsenhetens
ordinarie verksamheter. Att
stärka självkänslan så att den
enskilde kan närma sig egen

Henrik Bäckman trivs i rollen som projektansvarig för Drivkraften.

FOTO: Eva Wiklund

försörjning är målet.
- Vi jobbar ju tätt tillsammans med andra aktörer och
nu har vi fått otroligt bra
kontakter med både försäkringskassan, psykiatrin och
landstinget, säger Henrik,
som sett många personer
ta både stora och små steg
framåt.
- Jag trivs verkligen med
att få hjälpa till självhjälp.
Jag tycker att jag har hittat
min nisch i arbetslivet, säger
Henrik.
EVA WIKLUND

Henrik träffar Tobias Davidsson,
en tidigare deltagare i Arbetsmarknadsenhetens vanliga verksamhet. Idag jobbar han heltid på
Montera och säger att tiden på
AME snabbt gav hjälp att ta sig
vidare.

V

AT

Storfors

Linköping

Stockholm

Karlstad

Nybro

Miljöbolaget i Svealand AB / EWGroup AB
0550-412 250 / 072-56 126 01
www.miljobolaget.se / www.ewgroup.se
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VI HAR VERKTYGEN
OCH KUNSKAPEN

TE N RE NIN

Malmö

Välkommen till Öppna förskolan

Varje onsdag och torsdag förmiddag kl 8.3011.30 är du som förälder välkommen till
öppna förskolan med dina små barn.
Ibland har man olika teman och under våren
finns det möjlighet att gå en kostnadsfri kurs i
spädbarnsmassage. Massagen ger dig och ditt
barn en fin stund av välbefinnande.
På Öppna förskolan finns det alltid plats för fri
lek, umgänge och fika - även om det pågår kurs
eller annan temaaktivitet.
Öppna förskolan ligger i Hälsans Hus, Hammargatan 3, med ingång på husets norra sida.

Kurs i Spädbarnsmassage

Preliminärt schema - öppet kl 08.30-11.30
Vecka 8
Onsd 20/2 Lek & fika
Torsd 21/2 Malin Larsson om nyttiga mellanmål
Vecka 9
Onsd 27/2 Lek & fika
Torsd 28/2 Roliga rörelser med Mini-Röris
Vecka 10
Onsd 6/3 Fotografering av barn födda 2018 och
2019 för publicering i I frêske lufta. Lek & fika.
Torsd 7/3 Lek & fika
Vecka 11
Onsd 13/3 Spädbarnsmassage, lek & fika
Torsd 14/3 Lek & fika
Vecka 12
Onsd 20/3 Spädbarnsmassage, lek & fika
Torsd 21/3 Lek & fika
Vecka 13
Onsd 27/3 Spädbarnsmassage, lek & fika
Torsd 28/3 En giftfri vardag, vi får TAGE-skåp/hylla
Vecka 14
Onsd 3/4 Spädbarnsmassage, lek & fika
Torsd 4/4 Klädbytardag barnkläder, lek & fika
Vecka 15
Onsd 10/4 Spädbarnsmassage, lek & fika
Torsd 11/4 Påskpyssel, lek & fika

Välkommen
till världen!
Ledare: Lena Duvander
Tid: kl 9.30-. 11.00 (åtta onsdagar, start 13/3)
Anmälan: Görs till Lena Duvander senast
måndag 11/3, tel 652 66 eller via e-post
lena.duvander@storfors.se

Nästa Frêske lufta kommer den 8 april med
resten av vårens program.

Många aktiviteter i
Storfors hundklubb
Storfors Hundklubb är en
aktiv kennelklubb. Vintertid
brukar man hyra Lerviks
Hundhall för inomhusträning
och under den varmare
årstiden genomförs många
kurser och arrangemang på
klubbens egen, inhägnade,
träningsplan på Rönningens
IP i Storfors.
Information: Johanna
Rundblad 073-203 63 43,
e-post: vovvis@hotmail.
se, klubbens hemsida:
storforshundklubb.se

Träning i rallylydnad

En tematräning i Rallylydnadens sidbyten.
Olika övningar för att
stärka högerhandlingen,
och framförallt övningar
och caching gällande
sidbyten mellan vänsterhöger-vänster. Passar
alla som är intresserade
av rallylydnad. Instruktör
Johanna Rundblad, utbildad
hos Anna Larsson 3vallare.
Kostnad: 100 kronor per
person.
Tid & plats: 24/2 kl 10-12
Lerviks Hundhall

Rallykurs

Vi vill hälsa Storfors nyfödda invånare välkomna till kommunen!

Nästa tillfälle till fotografering är onsdag 6 mars kl 10.00
på Öppna Förskolan i Hälsans Hus, Hammargatan 3.
Fotograferingen är kostnadsfri och bilden publiceras i I frêske lufta
nummer 3.

Leo född 22 februari 2018
Föräldrar: Ida Lindqvist och
Adam Ståhl

Individanpassad rallykurs,
passar dig som tänkt
börja tävla och dig som
redan tävlar och vill satsa
vidare, finslipa moment och
kickstarta säsongen.
Instruktör Johanna
Rundblad. Kostnad 500 kr
plus medlemskap (100 kr).
Tid & plats: 3/4, 17/4, 8/5
kl 18.00 på Rönningens IP.

Bäst var dag!

Elliot född 27 maj 2018
Föräldrar: Sara och Andreas
Lundkvist

Faranuur född 22 oktober 2018
Föräldrar: Hawo Mohammad och
Ibrahim Adem

Jolie född 12 november 2018
Föräldrar: Emelie och Christoffer
Fäldt.

Kurs i allmänlydnad baserad
på succéboken ”Bäst var
dag”, skriven av Maria
Brandell & Siv Svendsen.
Kursen passar alla, både
valpar och äldre hundar.
Fyra tillfällen, kostnad
500 kr. Instruktör Johanna
Rundblad.
Tid & plats: 18/2, 4/3,
18/3, 1/4 kl 18.00-19.30
på Rönningens IP.
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Res med oss
till och från
Storfors

Tidta
gäller f bellerna
rå
tills vid n 9 dec 2018
are, do
c
till och k längst
m
14 dec ed
2019.

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors.
Tabellen gäller mellan 9 december 2018 tills vidare, dock längst till och med 14 december 2019.
För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se.

Linje 400
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

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

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

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

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

Linje 403
Storfors - Karlskoga
Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05,
13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.20

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15,
14.05, 16.15, 17.00, 19.00

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