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i är nu inne i april månad
och Storfors kommun har
summerat året 2018.
72 av 290 kommuner redovisade ett negativt ekonomiskt resultat – men inte Storfors.
Vårt resultat blev inte stort men ändock inga röda siffror, vilket vi är
nöjda med.

Nu drar budgetprocessen igång
igen och den som tror att kommunen ligger på latsidan tror fel. Här
lyser flitens lampor (plural) då det är
många medarbetare som lägger ner
mycket energi och tid för att Storfors kommun skall kunna leverera
en god samhällsservice och samtidigt ha en budget i balans. I media
skrivs det nu också mycket om alla
kommuners pågående budgetprocesser och utmaningarna är på flera håll
gigantiska. Även i Storfors har vi
utmaningar som vi ställs inför. Flera
beslut som kommer att tas kommer
inte att gillas av alla. Detta är dock
vardag i en kommun som ansvarar
för att pengar skall fördelas mellan
de olika verksamheter som en kommun är involverad i – vilket är väldigt många.
Förutom ekonomi så har jag under
senare tid tänkt mycket på värdskap,
vinnare och sopor – områden som är
viktiga på många olika sätt.

Innehåll i detta nummer

Det som gjorde mig extra glad var
när jag häromdagen läste att våra
kunder inom hemtjänsten och särsklit boende inte bara var nöjda utan
mycket nöjda med den service som
personalen ger. När vi som är anställda inom ”demokratibranschen”
förstår till 100 procent att vi är till
för våra medborgare så har vi kommit långt. Därav stort beröm till alla
er som jobbar inom hemtjänsten och
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särskilt boende. All
heder till er som
dagligen levererar
en god service och
gott värdskap till
våra medborgare!
Annat som gör Mats Öman
mig glad och stolt är att Storfors
kommun nyligen hade en person nominerad till Årets offentliga chef,
genom vår rektor/skolchef SvenErik Rhen. Vi har många bra chefer
som gör riktigt bra jobb men i just
detta fall blev Sven-Erik ”hissad”
som en vinnare även om han slutligen inte fick priset.
Känns kanske lite konstigt att gå
från att skriva om vinnare till att
skriva om ”sopor” men sopor (återvinning) är något som vi skall tänka
lite extra på. På Sveriges avfallsportal, sopor.se, kan du läsa om hur
mycket vi slänger och hur mycket
av det vi slänger som återvinns. I
flera fall ligger Sverige långt fram
i utvecklingen men även vi kan bli
bättre. I vilket fall har jag kommit
till stadiet att det är lika självklart
att sortera papper – plast – kartong –
glas – plåt – batterier mm, som det är
att borsta tänderna varje morgon och
kväll. Jag tror att det är många med
mig som känner samma sak. Målet
måste vara att alla snart känner likadant – eller hur? Det är svårt att
rå på stora globala föroreningar och
brist på återvinning, men kan man
som enskild bidra med sin del så har
vi kommit en bit på vägen. Tack för
ordet!
Vill nu önska er alla en trevlig vårläsning av I freske lufta!
Mats Öman
Kommunchef
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HVB-hemmet
avvecklas
HVB-hemmet avvecklas nu i
sin nuvarande form och det
fåtal ungdomar som finns
kvar övergår till stödboende.
Övertalighetsförhandlingar
är avslutade och fyra
medarbetare är uppsagda.
Omställningsfonden deltar i
processen.

Skyddat boende
för kvinnor
Anneie Izindre, Hans Jildesten och Sven-Erik Rhen är alla nöjda med lösningen. 

FOTO: Eva Wiklund

Annelie Izindre blir ny rektor
Om drygt ett år går SvenErik Rhen, rektor för
Vargbroskolan i Storfors, i pension.
Redan nu har kommunstyrelsen utsett hans
efterträdare och satsar
ekonomiskt för att den
nya rektorn ska kunna
gå parallellt under nästa
läsår.
- Vi har fokuserat på skolan
under många år och för oss är
det viktigt att det blir en bra
övergång. Det finns en stor
politisk enighet bakom den
här satsningen, säger kommunalråd Hans Jildesten.
Annelie Izindre jobbar
idag som rektor för en skola
i Forshaga, men hon har sina
rötter i Bjurtjärn och dessutom ett långt förflutet på Vargbroskolan.
- Jag har haft Sven-Erik
Rhen både som lärare och
som chef. Jag har ju jobbat
på andra ställen nu och vet att
det sätt man jobbar på i Storfors är mycket speciellt. Det
är inte konstigt att Storfors
skolor sticker ut och blir bäst
i Sverige, säger hon.
I Storfors jobbade Annelie
som SO-lärare i tio år och var
sedan biträdande rektor under en period innan hon fortsatte till nya utmaningar. Det
hon bar med sig från tiden i
Storfors var vikten av struk-

Jag kan bara vara mig själv,
säger Annelie Izindre.

tur och ordning för att bygga
en god stämning.
- Bland det allra viktigaste
är också att som chef se alla
– både barn och vuxna. Där
är Sven-Erik en fantastisk
förebild, han ser all personal
och vet vilka alla barn är, säger hon.
Att få gå parallellt och kliva in i rollen som rektor gradvis ser hon som en mycket
stor förmån.
- Det är inte många kommuner som skulle göra en
sådan satsning. Det är fantastiskt att få jobba i en kommun
där skolan verkligen är prioriterad, säger Annelie.
Sven-Erik Rhen är mycket
glad över rekryteringen:
- Annelie är en strukturerad
person med väldigt hög ambition som inte är rädd för att
lägga i en extra växel. Dessutom har hon en väldigt god
kännedom om skolan vilket
underlättar, säger han.
Det är inte utan nervositet
som Annelie nu tar över efter,

som hon säger, ”den bäste”
men hon ser fram emot att
fortsätta det goda jobb som
Sven-Erik gjort tillsammans
med övrig personal.
- Jag kan ju bara vara mig
själv, men att forma en bra
skola är ingenting man gör
ensam. Vargbroskolan har
otroligt bra personal och
det ska bli spännande att få
jobba tillsammans med alla
duktiga pedagoger och andra
anställda, säger Annelie, som
är glad att hon valde att jobba
i en annan kommun under
några år.
- Det var nyttigt att få nya
perspektiv. Jag har fått en
annan förståelse och en bra
grund att stå på, säger hon.
Just nu bygger hon ett hus
nära sina föräldrar på gården
Izindre i Bjurtjärn. De senaste åren har hon bott i Filipstad, men nu längtar familjen
efter att få flytta hem.
- Mina föräldrar blir ju äldre, så det känns bra att finnas
i närheten. Dessutom är Storfors en kommun som hela
tiden vill framåt. Det finns
ett driv när det gäller skolan,
äldrevården, fritidsaktiviteter
och många andra delar, säger
hon.
I september börjar Annelie
Izindre jobba på Vargbroskolan.
EVA WIKLUND

I HVB-hemmets lokaler kommer man nu att starta en ny
verksamhet med skyddat
boende för utsatta kvinnor och
deras barn.

IP-Only fortsätter
fibreringen i öst
Nu finns snart ett formellt
avtal med IP Only om fortsatt
fibrering i Kristinehamn,
Storfors och Filipstad.
Storfors och de andra två
kommunerna ingår ett avtal
där man investerar i en
bredbandsanläggning och
tecknar ett 30-årigt hyresavtal
med IP Only. Investeringen
för Storfors kommun är cirka
4,3 miljoner kronor. Parternas
gemensamma mål är att hela
området ska vara fibrerat
under 2021/2022.

Kvarnvägen ska
öppnas igen
Kommunstyrelsen har fattat
beslut om att ta fram underlag
för att man så småningom
ska kunna öppna Kvarnvägen.
För att detta ska kunna ske
krävs bland annat en ändring i
detaljplanen.

Årsredovisningen
finns på hemsidan
Den 4 april fattar kommunfullmäktige beslut om
årsredovisningen för Storfors
2018. Den visar ett plus på
334 000 kronor och dessutom
att kundnöjdheten är mycket
hög inom skola, vård och
omsorg.
Efter fullmäktiges beslut
kommer årsredovisningen
att finnas att läsa eller ladda
ner på kommunens hemsida;
storfors.se
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Birte Sanderhoff Jensen får hjälp av Irene Johansson och Viviann Jakobsson. 

FOTO: Eva Wiklund

Inga-Britt Andersson och Irene Johansson

Toppbetyg för hemtjänstpersonalen
95 procent av hemtjänstens kunder i Storfors är
nöjda eller mycket nöjda
med hemtjänsten i sin
helhet.
Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna
jämförelser 2018.
- Det är naturligtvis jätteroligt, men jag är inte
förvånad. Det händer att
kunder som flyttat till
andra kommuner ringer
och säger att de saknar
hemtjänsten i Storfors,
säger undersköterskan
Viviann Jakobsson.
I Storfors jobbar 35 undersköterskor och ett vårdbiträde
inom hemtjänsten. De har
inga delade turer, men nyligen gjordes scheman om så
att man även ska kunna täcka
frånvaro inom särskilt boende
och vice versa.
- Det känns jättebra. Vi kan
minska behovet av vikarier
om vi hjälps åt på detta sätt
och för kunderna innebär det
färre ansikten, säger Irene Johansson.
Mirva Roivanen har jobbat
sju år inom hemtjänsten och
stortrivs tack vare sina goda
kollegor.
- Vi hjälps alltid åt och vi
4

Morgonmöte i hemtjänsten. Det finns gott om personal som har
glimten i ögat.

löser alla problem. Vi är helt
suveräna på det och den kamratskapen skapar en väldigt
god stämning, säger hon,
Socialstyrelsens rapport visar också att Storfors ligger
bra till när det gäller bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten.
Medelvärdet i Sverige är 36
procent medan Storfors ligger
på femte plats i landet med
värdet 53 procent.
60 procent tycker att personalen tar hänsyn till åsikter
och önskemål, att det går att
påverka vilka tider som personalen kommer och att personalen har tillräckligt med
tid till att utföra sitt arbete.
Det är också högt jämfört
med medelvärdet i Sverige
som ligger på 51 procent.

En av de nöjda kunderna är
Birte Sanderhoff Jensen. Just
idag får hon hjälp att ta på sig
stödstrumporna och Viviann
använder ett sinnrikt silikonskynke för att det ska gå extra
lätt.
- Jag gillar all hemtjänstpersonal, de är ofta så kramgoa, skrattar Birte, som också
är glad att en del nysvenskar
fått jobb inom hemtjänsten.
- Det är så roligt att se hur
de kommer in i samhället och
de jag träffar är både duktiga
och trevliga, säger Birte, som
också är väldigt nöjd med
dagverksamheten som hon
besöker en gång i veckan.
- Jag brukar kalla dem min
torsdagsfamilj. Vi har väldigt
trevligt tillsammans med exempelvis bingo, gymnastik,
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samtal och fika, säger hon.
Inga-Britt Andersson är
också nöjd med servicen i
Storfors. Hon får hjälp med
stödstrumpor, men också
med aktivering tre gånger i
veckan.
- Jag behöver sällskap för
att kunna gå ut och promenera, så det känns väldigt bra
med den hjälpen, säger hon.
Viviann Jakobsson jobbade
på särskilt boende innan hon
tog steget över till hemtjänsten och hon är nöjd med bytet.
- Det är friare att jobba i
hemtjänsten och dagarna blir
aldrig riktigt lika. Idag utför
vi mer sjukvård än tidigare
med provtagning och omläggning av sår, säger hon.
Handling och tvätt sköts
numera av Samhall medan
hemtjänstpersonalen fokuserar på omvårdnad av de äldre.
Storfors har en relativt ung
personal med bara ett fåtal
som närmar sig 60 år. De flesta är mellan 40 och 50 år och
flera är ännu yngre. Många
har jobbat länge och personalomsättningen är låg.
Enhetschef Eva Turunen är
mycket nöjd med den kompetens som personalen besitter.

går igenom medicinlistan.

- Jag är jätteglad att vi har så
låg omsättning och att vi har
lyckats rekrytera undersköterskor, säger hon.
När personalen får frågan
om vad som är roligast respektive tyngst inom yrket säger de
flesta att mötet med människor
är det som attraherar. Att få
göra någon annans dag bättre
och att få underlätta i vardagen
är drivkraften.
I de allra flesta hem möts

Mirva Roivainen, Ronja Ludvigsson och de övriga på morgonpasset ger sig iväg.

personalen av glädje och tacksamhet. Det som många upplever som tyngst är att leverera
den varma maten. Det sker alla
dagar i veckan och handlar
om att hantera värmeskåp och
många matlådor som ska bäras
uppför många trappor.
- Det kan kännas lite tungt
och skapar en del stress, men
jag gillar verkligen mitt jobb.
Jag kan alltid lita på att mina
jobbarkompisar ställer upp om

Socialstyrelsen Öppna Jämförelser 2018

det kör ihop sig, säger Ronja
Ludvigsson.
Både hon och de övriga
inom Storfors hemtjänst kan
vara stolta över den service de
levererar. Att ligga på femte
plats i landet när kunderna bedömer om personalen bemöter
dem på ett bra sätt och om de
känner sig trygga att bo hemma med stöd från hemtjänsten
är riktigt, riktigt bra.
EVA WIKLUND

Bemötande, förtroende och trygghet i
hemtjänsten

Eva Turunen, enhetschef för
hemtjänsten, är stolt och glad
över Storfors kompetenta
personal.

Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten

Hemtjänst i sin helhet

Grönt betyder att kommunen ligger inom den bästa fjärdedelen jämfört med övriga kommuner. Gult är de 50 procenten i mitten och rött är
den sämsta fjärdelen. Siffrorna för 2018 visar att hemtjänsten i Storfors får gott betyg.

I frêske lufta 3 l 8 april 2019 Informationstidning för Storfors kommun 5

Vi gör allt för din bil!
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www.gasolbutiken.se
Murrikka mm
• Gasol på lösvikt
29:-/kg
• Gasolkaminer
• Gasolprodukter
• LPG-gas 10:-/lit

l

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

PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors
Tel. 0550 - 622 83
www.piscatorsbil.se
10 I frêske lufta 5 l 6 septeber 2017 Informationstidning för Storfors kommun
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688 31 Storfors
Tel 0550-622 83
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Öppna förskolan en viktig mötesplats
I Storfors finns Öppna
förskolan på familjecentralen i Hälsans Hus.
Här träffas barn och
vuxna två förmiddagar i
veckan.
- Det är väldigt trevligt
att träffa andra och kul
för barnen att träffa
andra barn också, säger
Charlotte Wigh som är
på besök med ettårige
Colin.
Just den här torsdagsförmiddagen är det sångstund
FOTO: Eva Wiklund
och barnen får välja bildkort Sångstunden på Öppna förskolan är populär. 
ur en påse. Ivriga händer hit- vill ha ett bollplank eller nåtar snabbt korten och hänger gon att prata med, säger hon.
Mammorna i dagens grupp
sedan med i rörelserna som
Ann-Kristin Jedehulth visar nickar och säger att det är
jättebra att veta var man kan
till sången.
vända sig för ett
Ann-Kristin har
samtal.
ett 25-årigt förflu- Alla får ju diptet som förskolpar när det gäller
lärare, men jobbar
det egna föräldranu till största delen
Alla får ju
skapet, speciellt Det finns alltid tid för lite bus.
som biblioteksassistent. Två för- dippar när det när man får sitt
barn och
middagar i veckan
gäller det egna första
inte alls vet hur
är hon även på
Öppna förskolan.
föräldraskapet man ska reagera
eller hur barnet
- För mig är det
extra roligt att få behålla kon- kommer att vara. Då kan det
takten med barngrupper. En vara skönt att veta att ni finns,
liten vision är att vi från bibli- säger en av dem.
Maria säger att man gärna
oteket kunde följa med ut när
barnsjuksköterskan gör hem- får bolla sina tankar med henbesök och dela ut en gåvobok ne på Öppna förskolan, men
det går också bra att boka en
från biblioteket, säger hon.
Mammorna på Öppna för- enskild träff för den som vill. TAGE-hyllan ska fyllas med urväxta kläder.
- Vi kan också göra hembeskolan håller med och berättar att barnen verkligen gillat sök utan att det kostar något,
den allra första pekboken säger hon.
Öppet onsdagar och torsdagar kl 8.30-11.30 i Hälsans Hus på
På Öppna förskolan erbjuds
som de fick från biblioteHammargatan 3, med lek, pyssel, fika och sångstund. Stängt 1/5
ket. Ann-Christin vurmar för även spädbarnsmassage med
(första maj), 18/4 (skärtorsdag), 30/5 (Kristi himmelsfärdsdag),
språkutveckling och säger några träffar per termin när
6/6 (nationaldagen). Missa inte påskpyssel 11/4, föräldrastödet
om att bära barn i sjal 2/5 eller info om förskoleplats 9/5.
att böcker är ett väldigt fint de små barnen får fullt fokus.
Terminsavslutning är det den 12/6, sedan tar vi sommarlov.
Under tiden kan äldre syskon
hjälpmedel.
Kollegan Maria Åhs jobbar leka eller pyssla tillsammans
Familjebehandlare Maria Åhs
som familjebehandlare inom med personalen.
maria.as@storfors.se, tel 070- 663 62 23 eller 0550- 651 57
Både personal och föräldrar
individ- och familjeomsorgen, men har en del av sin uppskattar att sköterskor och
läkare från BVC fikar med som är på besök med Eddie senaste nyhet som är en ”Tatjänst på Öppna förskolan.
- Jag stortrivs verkligen gruppen både på onsdagar som snart är ett halvår.
ge-hylla” där man kan lämna
med det. Här får man träffa och torsdagar.
Besökarna gillar även att urväxta kläder och även ta
- Det är jättemysigt och det Öppna förskolan börjat med med sig nya kläder hem. 
både föräldrar och barn under trevliga former. Jag vill kan bli intressanta diskussio- korta tematräffar och ser
EVA WIKLUND

ju vara en resurs för den som ner, säger Felicia Mollberg, också fram emot förskolans

”

Öppettider & information
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Läraren Sandra Mäenpää diskuterar med Waheliye Malele.

Några av femteklassarna testar sina bilar
under teknikdagen.

De lär teknik genom ballongbilar
När eleverna på Vargbroskolans mellanstadium bygger ballongbilar är det inlärning på
hög nivå.
- Vi jobbar med både
teknik, fysik och kemi,
berättar läraren Sandra
Mäenpää.
Det kan se ut som en
pysseldag, men det ligger
många lektioner och en hel
del förberedelser bakom
elevernas teknikdag.
Den här dagen ska de
praktiskt jobba med att bygga kartongbilar som drivs
framåt med hjälp av luften
i ballonger.
- Det här är jätteroligt,
säger Marina Barjaktavic,
som tillsammans med Jonna Berg och Felicia Jansson
i årkurs 6 ser till att bilarna
får minsta möjliga luftmotstånd och dessutom hjul
som rullar lätt.
Att använda luft som
motor är något nytt för alla
tre, och de har fått lära sig
en hel del om friktion och
motstånd.
Några fäster två ballonger på sina bilar, men det är
inte helt säkert att de rullar
snabbare för det.
- Eleverna får prova sig
fram, säger Sandra, och berättar att två elever från varje årskurs på mellanstadiet
också skulle få tävla med
sina bilar. Dessutom skulle
alla få bidra till en utställning med sina bilar.
Simon Janson i klass 5A
gilar teknikdagen.
- Det var lite svårt i bör8

Alicia Holmén i klass 4A bygger en molnbil. 

FOTO: Eva Wiklund

Marina Barjaktavic, Jonna Berg och Felicia Jansson målar blivande ballongdrivna bilar

jan, men väldigt kul att bygga bilen, säger han.
I fjärdeklassarnas klassrum kan man direkt se att
många satsar mer på design än på funktion. Här
har några använt silverglänsande CD-skivor som hjul
och Alicia Holmén bygger
en molnbil med bomull på
taket.
- Det skulle blir en svan,
men det visade sig vara för
svårt, skrattar hon.
EVA WIKLUND

Jonathan Pwayku i åk 4 har
byggt en färgglad bil.

I frêske lufta 3 l 8 april 2019 Informationstidning för Storfors kommun

Anna Thyberg och Åsa Jonsson
är enhetschefer för Storfors
särskilda boenden.

Sveriges nöjdaste
SÄBO-kunder i Storfors
I Storfors kommun är 100 procent
av kunderna på särskilt boende,
SÄBO, nöjda eller mycket nöjda
med helheten. Det ger Storfors en
förstaplats i landet tillsammans
med Örkelljunga och Boxholm.
Det visar Socialstyrelsens senaste
undersökning som presenteras
i systemet Kolada som visar
nyckeltal för alla kommuner.
I undersökningen är alla över 65 år
på särskilt boende tillfrågade.
De boende i Storfors ger extra
höga betyg för förtroendet för
personalen, maten, trivsamma
rum och gemensamma utrymmen,
trygghet samt möjligheten att
påverka verksamheten.
De senaste tre åren har resultatet
ständigt förbättras just vad det
gäller nöjdheten inom särskilt
boende, för att i år vara så höga
att Storfors toppar listan för hela
Sverige. Enhetschef Anna Thyberg
är mycket stolt över den förbättring
som verksamheten gjort.
- Tillsammans med personalen
har vi jobbat stenhårt för att lyfta
verksamheten de senaste tre
åren. Alla har gjort ett otroligt jobb
och då känns det väldigt roligt
att få det här betyget, säger hon.
Undersökningen gjordes hösten
2018 när de äldre också flyttade till
nybyggda Sjögläntan.
- Det var ett stort jobb med flytten
och en del oro, men det gick ändå
som planerat. De problem som
uppstod löste vi snabbt och det är
extra roligt att det avspeglar sig i de
här resultaten, säger hon.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr är
mycket nöjd med resultatet.
- För några år sedan utökade vi
till två enhetschefer vilket har
gett mer tid för utbildningar just
vad det gäller bemötandefrågor
och värdegrund. Jag är oerhört
stolt över våra enhetschefer och
personalen som levererar den här
goda omsorgen, säger hon. 

EVA WIKLUND
Hela undersökningen finns att
läsa på kolada.se. Välj ”Stofors”
i jämföraren och sedan ”äldre”.

Han ger bygget design som håller
- Det är problemlösningen som kittlar allra
mest! Att få hitta kluriga
lösningar på kundernas
problem, säger Hans
Karppinen, som nyligen
startade egna firman HK
Arkitektur & Projektering.
Nu jobbar han från
hemmakontoret i Storfors med allt från projektering och bygglovshandlingar till att rita hela
hus eller utbyggnader.
Redan som liten grabb var
Hans intresserad av design
och av hur saker fungerar.
Han har dessutom alltid gillat
linjaler och rena raka linjer.
Efter utbildningen till byggingenjör har han jobbat som
byggkonsult under tio års tid.
Mestadels på arkitektkontor i
Örebro.
Projektering av flerbostäder, villor, lokaler och lagerhallar har varit hans stora
områden, men nu hoppas han
också på både företagskunder
och privatkunder.
- Ofta kommer folk till mig
med ett problem, exempelvis
att man behöver mer utrymme. Då utgår vi ifrån det istället för att börja i fel ände med
hur många kvadratmeter man
vill bygga, säger Hans, som
menar att en byggkonsult kan
se smarta lösningar som gör
att utbyggnaden kan bli väsentligt mindre – och billigare
– än man tänkt från början.
- Det är jättemånga som
stirrar sig blinda på ytan, men
jag tror att vi som jobbar inom
detta kan bidra med lite andra
infallsvinklar, säger han.
Företaget startades i höstas
och han fick god hjälp av Nyföretagarcentrum i Storfors.
- Det var verkligen en lättnad att få den hjälpen. Jag är
inte säker på att jag hade startat annars, säger han.
Att få jobba som sin egen är
en dröm som legat och grott
ett längre tag. När så familjen

Daniel Sköld, på Montera i Storfors diskuterar lösningar tillsammans med Hans Karppinen.

Hemmakontoret bjuder på grym utsikt över Storfors. FOTO: Eva Wiklund

flyttade från Karlskoga till i Örebro, säger Hans, som
Storfors och hustrun Elin fick sett bilarna från Montera i
jobb som sjuksköterska i när- Storfors på många byggen i
området kändes tiden mogen. Örebro.
- Som uppvuxen i Storfors
Just nu hjälper han Monkänner jag ju extera i Storfors med
tra stolthet när jag
bygglovshandlingser Storforsföretag
ar och projektering
ute på andra platför en större byggser, säger han.
nad.
Jag har
Han har fått
- Det känns roligt
förfrågningar om
alltid gillat
att vi kan hitta den
åt
här kompetensen
linjaler och rena, utbyggnader
privatkunder och
lokalt. Samarbetet
i ett första skede
raka linjer
blir väldigt enkelt,
åker han alltid ut
säger Daniel Sköld
och Hans håller med. Det är på plats för att se byggnaden
roligt att jobba tillsammans och för att sedan ge ett prisförslag.
lokalt.
- Jag gör alltid ett gratis
- Nu hade vi möte i söndags
för att det passade oss båda, kostnadsförslag så att kunden
det hade ju aldrig hänt utifrån får chans att känna efter om
mitt jobb på arkitektkontoret vi ska gå vidare, säger han

”

Just utbyggnader ligger honom varmt om hjärtat. Han
vill ge heder åt det befintliga huset och ändå få all den
funktion som kunden önskar.
- Alla hus har en egen stil
och det är lätt att en utbyggnad känns påklistrad.
Att få stå framför ett hus
som han varit med och format
redan från start är en väldigt
speciell känsla.
- När huset eller utbyggnaden är klar betyder det att vi
löst massor av små problem
längs vägen där oftast många
har varit inblandade. Det är
en otrolig känsla att få se det
färdiga resultatet, säger han.
Hans Karppinen värdesätter att få styra sin egen tid och
att få jobba hemifrån.
- Vi trivs med tryggheten,
lugnet och närheten i Storfors. Åker vi iväg så längtar
vi ofta hem igen, säger Hans,
som ger en extra eloge till
skola och förskola.
- Personalen är aldrig
omöjlig och på skolan kan jag
prata med vilken lärare som
helst och de vet vilka mina
barn är även om de går i andra
klasser. Det är trygghet, säger
han.
EVA WIKLUND
Information: www.karppinen.se
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Vi fyller
25 år!
Tack alla kunder. Vi ser
fram emot att serva
och reparera era bilar
i minst 25 år till.
Välkommen.

Storfors
Industrigatan 8
0550-622 22

Öppettider
Mån–tor 07.00–16.00
Fre
07.00–13.00
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Våren står i full blom i butiken
För snart elva år sedan
flyttade Arnold och
Margreet Kuipers från
Holland till Storfors för
att starta Helianthus
blomsterhandel.
- Ibland har det varit
som att åka berg- och
dalbana, men vi ångrar
inget, säger Margreet,
som nu jobbar med vårens glada blommor.
Butiken är fylld av vårlö- Margreet och Arnold Kuipers laddar för påsken och våren i HeliFOTO: Eva Wiklund
kar som pärlhyacint, krokus anthus blomsterbutik. 
och påskliljor av olika sorter. som själv blir glad av att få kar, träd och häckplantor på
beställning.
Dessutom vittnar alla påsk- jobba med blommor.
Under familjens elva år har
- Vi har exempelvis en välprydnader om helgdagarna
som kommer. Arnold pustar de båda barnen hunnit växa digt bra kontakt för tujaplanut efter en resa på 200 mil upp, gå ut skolan, flyttat till tor. Plantorna har fått växa på
egna boenden och friland och tas upp och plantur och retur till
fått jobb.
teras i kruka bara ett par dagar
Holland.
Resan
- De har fått gå innan vi hämtar dem. Det gör
gör han varannan
i en väldigt bra att vi kan garantera kvalitevecka för att leveskola där de fick ten, säger han.
rera färska blomButiken är
kompisar
redan
Kvalitet är viktigt för båda.
mor både till den
ingen guldgruva från start. Vår dot- Om en kund inte är nöjd
egna butiken och
ter bor idag på ett byter vi ut växten utan distill Rudskoga.
men vi har
gruppboende
i kussion, säger Margreet, men
- Vi har ett jätteklarat oss och Karlskoga medan berättar också att de brukar
fint samarbete med
vår son jobbar på skratta åt den gången när en
Svedrins trädgård.
vi har roligt
ett företag här i missnöjd kund kom in med en
Jag köper penséer
och andra vår- och sommar- Storfors, säger Arnold, som vissen orkidé och ville byta.
- Han blev ganska generad
blommor av dem och de kö- fortfarande njuter av naturen
när jag pekade på prislappen
per blommor från Holland via och utrymmet i Sverige.
- Jag är i Holland ofta, men som inte var från oss utan från
mig, berättar Arnold, som fått
många goda råd av Kjell Sve- varje gång jag åker av färjan i ett varuhus, säger hon.
Butiken i Storfors bångnar
drin, som jobbar med sin pas- Sverige så känner jag att jag
kommit hem, säger han.
just nu inte bara av blommor.
sion även efter pensione.
Efter alla år i Storfors har Här finns också gratulationsMargaret håller upp en bukett med tulpaner som deko- de en trogen kundkrets och kort, små saker för barn och
rerats med skira vaxblommor makarna har visat att det är mängder av prydnadssaker
i rosa. Just nu är det hög- möjligt att leva på en bloms- och krukor.
- När vi är på semester i
säsong för tulpaner, gärna i terhandel även på den lilla
kombination med blåbärsris, orten. Det händer ofta att folk Holland är vi samtidigt alltid
från andra kommuner svänger på jakt efter roliga saker till
vaxblommor eller mimosa.
butiken. Det har blivit vårt
- Efter påsk slutar folk att in när de åker förbi.
- Butiken är ingen guldgru- semesternöje, säger Arnold,
köpa tulpaner, men nu är det
många som längtar efter den va, men vi klarar oss och vi som nu ser fram emot vårens
EVA WIKLUND
vårkänsla som alla de härliga har roligt, säger Arnold, som hektiska period.
färgerna ger, säger Margreet, också kan ta hem både bus-

”

Vårblommor och lökar trängs med porslin, kurkor och ”roliga saker” i butiken i Storfors.

Cross-träning för
barn på fabriken
I slutet av februari drog
Linus Vikström igång crossfit-inspirerad träning för
barn på Gymfabriken.
- Jag tycker själv att det här
är så grymt kul. Nu vill jag
visa barn hur roligt det kan
vara med rörelse, säger
han.
Cross-fit är en träningsform
med få gränser. Det tycks
som att momenten är
oändliga och varierande.
Det handlar om allt från
knäböj och armhävningar
till slamball eller wallball
– ofta på nya roliga sätt.
Övningarna görs i par där
var och en jobbar utifrån sin
egen styrka och uthållighet.
För barngrupperna kommer
det att handla om enkla
– men roliga övningar –
där en lätt stång används
istället för vikter.
- Jag vill ju sprida glädjen
med detta. För den yngsta
gruppen blir det mycket
lekar så att de får se hur ett
gym fungerar, säger han,
och berättar att de bland
annat kommer att få klättra,
hoppa, träna spänst och
hinderbanor.
För hans egen del har
cross-fit inneburit både
träningsglädje och stor
viktnedgång.
- Det har varit väldigt
bra i jobbet också. Som
elektriker får man lätt ont i
axlar, nacke och rygg, men
träningen hjälper mig att
hålla kroppen stark, säger
Linus, som gillar lagidrott
och som bland annat spelat
innebandy, fotboll och golf.
Linus kommer att ha två
grupper på lördagar eller
söndagar och passen kostar
20 kronor per barn och
gång.
Tider: Datum annonseras
via Gymfabrikens facebooksida.
Barn mellan 4,5 och 7 år
kl 9-10, barn mellan 8 och
12 år kl 10-11.
Anmälan: Via Gymfabrikens
facebooksida eller direkt på
Gymfabriken.
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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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Kanslichefen som brinner för utmaningar

Redan som högstadieelev hade
han en bild av att folk som jobbade på kommunkontoret gjorde
något som var viktigt.
Idag är Oskar Eklöf kanslichef i
Storfors kommun där han brinner
för struktur och kniviga utmaningar.
- Jag gillar att lösa saker och jag går
igång på att få leverera, säger han.
Det var för tre år sedan som Oskar tillträdde tjänsten som processtödjare. Då
hade han jobbat i Söderhamns kommun
drygt två år och i Storfors blev han raskt
involverad i flera olika uppdrag. Bland
annat som projektledare när Storfors nya
särskilda boende Sjögläntan skulle växa
fram.
- Jag har fått lära mig massor om
många olika områden, exempelvis teknisk verksamhet, kost och städ, vård,
skola och näringsliv. Det har gett mig en
bra bredd, säger han.
Förra året var han redo att axla rollen
som kanslichef.
- Jag var egentligen inte så sugen på
detta med personalansvar, men samtidigt så har jag ofta varit frustrerad när
jag stått vid sidan om när det gäller verksamhetsutveckling. Nu har jag ansvar för
egen avdelning och kan ta egna beslut
och jag har upptäckt att personalansvar
är roligt och utvecklande, säger han.
Efter orienteringsgymnasiet valde Oskar att läsa statsvetenskap.
- Många av mina klasskamrater ville
bli diplomater, rädda världen eller jobba
på UD. Jag har alltid varit mycket mer
intresserad av byråkrati, säger Oskar,
som menar att han inte är intresserad av
höger- eller vänsterideologi utan istället
av att hitta bra lösningar för ett välfung-

”Demokratin ska garantera att vi får ut så mycket som möjligt för skattekronorna”, säger
kanslichef Oskar Eklöf. 
FOTO: Eva Wiklund

Oskar Eklöf
Bor: I Karlskoga
Familj: Sambo och dotter
Fritid: Orientering, skidor, löpning,
friluftsliv.
Blir glad av: Långa träningspass i naturen
Blir ledsen av: Höger hälsena som inte
alltid har samma träningsplaner som jag.
Senaste merit: Bronsmedalj på Nattvasan 2019 tillsammans med min bror.

erande samhälle.
- Jag gillar att ta saker i hamn. Mycket
av det vi gör på kansliet syns kanske inte
utåt, men det handlar om att underlätta
andras vardag. Därför är det extra roligt
när vi får återkoppling ibland, säger han.
Att jobba i en liten kommun har både
för- och nackdelar.
- Vi ska behärska lika många områden
som en stor kommun och det kan vara
tufft att få resurserna att räcka. Samtidigt
är det mycket lättare att få en överblick
och att samverka mellan olika verksamheter, säger kanslichefen, som tror att
den vanligaste missuppfattningen om
kommunal verksamhet är att det går
långsamt och inte händer något.

Oskar har varit föräldraledig under hösten
2018 och en bit in på 2019. ”En härlig tid
med helt andra utmaningar”, säger han.

FOTO: Privat

- De flesta som jobbar inom kommunen brinner för sina frågor och för att det
ska bli så bra som möjligt för Storfors,
men för att politikerna ska kunna fatta
väl underbyggda beslut tar det tid. Det
kan vara frustrerande, men det är baksidan av en fungerande demokrati, säger
han.
EVA WIKLUND

en Avlopp
t
t
a
V Vä
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
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Ljust och rymligt i basturummet.

Bokningsregler
för bastuflotten
l All bokning sker via
boka.se/storforsbastuflotte
l Flotten är bokningsbar
alla dagar klockan
9-24. Övrig tid behöver
bastuaggregatet vila.
l Bokningstiden är tre
timmar per vistelse.
Lars-Erik Karlsson har varit delaktig i byggande och skötsel av flotten. 

FOTO: Eva Wiklund

Nu bokas bastuflotten digitalt

Nu har Storfors församling skaffat ett digitalt
bokningssystem för den
populära bastuflotten.
- Vi tror att detta kommer att underlätta både
bokning och avbokning,
säger Lars-Erik Karlsson, som är en av de entusiaster som hjälpt till
med skötseln av flotten.
Bastuflotten byggdes första
gången 2009 av ett killgäng
i Storfors församling och består av en träöverbyggnad på
rostfria pontoner som svetsats
ihop av Rostfria VA-system.
2011 brann bastun ner och
man bestämde sig snabbt för
att bygga upp den igen med
hjälp av försäkringspengar
och ideella krafter. 2012 stod
den åter igen klar och idag
har flotten en stor bastu, två
däck och en rutschkana.
Flotten är hårt bokad, och
det händer att besökarna inte
tar med sig skräp eller städar
ordentligt.
- Det är naturligtvis tråkigt
för alla. Med det nya systemet blir det lättare att ha
kontroll på besökarna, säger
Lars-Erik, som dock påpekar
att de allra flesta varit mycket

l En vistelse kostar 50
kronor och betalningen
görs till swishnummer
123 613 36 80. Mottagare
är Storfors församling,
bastuflotten.
l Boka helst bara ett besök
i taget.
l Egen ved medtages
l Flotten ska städas och
lämnas i vårdat skick. Allt
skräp tas med i land.
l All vistelse på bastuflotten
sker på egen risk.

Några av dem som byggde upp flotten efter branden 2011.

skötsamma och tagit väl hand
om flotten.
Tidigare har man varit
tvungen att boka sitt besök
på en lista som finns på själva
flotten. Nu kan man istället
gå in via dator eller telefon
och boka digitalt. Samtidigt
måste man swisha 50 kronor
per besök som kan vara maximalt tre timmar.
- Vi har insett att vi behöver en liten summa för att
kunna hålla flotten fräsch. Nu
senast bytte vi exempelvis lavar med hjälp av en sponsor,
säger Lars-Erik.
Den som bokar får ett mail
med alla uppgifter om hur
betalningen går till och man
får även en avbokningskod.

- Vi hoppas nu att alla ska
sköta bokningarna på ett bra
sätt och att man verkligen avbokar i god tid om man inte
kan eller vill använda sin tid
så att någon annan får chansen. Helst vill vi inte heller
att man bokar upp en lång
rad besök. Det bästa för alla
är ju om man bokar ett besök
i taget, säger Lars-Erik.
Bastuflotten ligger i Mossviken och sköts av Storfors
båtklubb i samarbete med
Storfors församling.
För den som inte har egen
båt finns kanoter att hyra via
exempelvis Badsta Camping.
Man kan också boka skjuts
med båt via Pensionat LungEVA WIKLUND
sund.
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l Frågor om bokning
eller annat som gäller
bastuflotten kan ställas via
mail till storfors.forsamling@
svenskakyrkan.se eller
via telefon 0550-600 42
vardagar kl 10-12.

Första bygget av flotten.

Den nya flotten lyftes i
efter återuppbyggnaden.

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 3/2019
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Nya prästen Karolin Gärdsvik lockades av litenheten
35-åriga Karolin Gärdsvik är ny präst i Storfors
församling.
- Det känns väldigt
spännande att få jobba i
en liten kommun. Här är
det nära mellan människor på ett annat sätt
och man samarbetar
utanför kyrkans väggar.
Det gillar jag, säger
hon.

Det senaste året har Karolin
jobbat som präst i Kristinehamn där hon också bor med
make och barn.
- Jag blev tillfrågad om
jobbet i Storfors och kände
ganska snabbt att jag gärna
ville prova. Det som lockar är
framför allt bredden i jobbet i
en liten församling där jag får
jobba med folk i alla åldrar,
säger Karolin som hunnit vara
ute som präst i tio år.
- Det känns bra att ha den
erfarenheten och tryggheten,
säger hon.
Redan som 16-åring kände
hon att präst eller diakon var
ett lockande val. Då gick hon
på ett teatergymnasium.
- Jag trivdes med teaterns
värld, men samtidigt kände
jag att jag hade så mycket
egna saker att säga. Jag ville
hellre förmedla min egna tankar än att följa ett manus, säger hon.
Yrkesvalet har hon aldrig

Karolin Gärdsvik är ny präst i Storfors församling.

ångrat och hon trivs med variationen i yrkesrollen.
- En begravning är naturligtvis väldigt sorglig, men
samtidigt känner jag att jag
verkligen kan göra skillnad
och vara till nytta, säger Karolin, som skulle vilja att kyrkan
var mer av en vardagsplats än
en högtidsplats. Hon menar
att kyrkan måste bli bättre på
att berätta vad man egentligen
gör och vilket stöd som finns
att få. Att kyrkan skildes från
staten ser hon positivt på.
- Det är jättebra, för idag får
folk själva göra ett medvetet
val om de vill vara en del av
kyrkan eller inte. Det ställer

naturligtvis högre krav på oss
anställda att verkligen berätta
vad vi gör, säger hon.
Karolin tror att många inte
riktigt ser bredden på kyrkans
verksamhet där man stöttar
människor i vardagen både
med samtal och gemenskap.
Det som kanske syns lite mer
är alla barngrupper, ungdomsarbetet i samarbetet med kommunen, körer och andra grupper.
- Men även där måste vi
bli ännu bättre på att bjuda
in människor till gemenskap,
eller kanske bara tala om att
man alltid har möjlighet till
ett enskilt samtal om precis

vad som helst. Som präst har
jag tystnadsplikt, säger hon.
Nu ser Karolin fram emot
att få lära känna människorna
i Storfors och att få vara med
och göra skillnad i livets olika
skeden.
- Just att få ta del av så
många livsberättelser och få
vara med både i glädjen och
när det är svårt gör min roll
som präst mycket meningsfull, säger hon.
Karolin har tidigare välkomnats
i Lungsund och Storfors, nu
välkomnas hon även i Bjurtjärns
kyrka vid Gudstjänsten den
14 april.

Morgonmässa och morgonbön
iNärStorfors
kyrka
det är annonserat morgonmässa

innebär det ett enkelt nattvardsfirande.
Det tar lite längre tid så då börjar vi kl
8.00. Sista onsdagen i månaden t.o.m
maj. Morgonbönerna börjar kl 9.00 de
onsdagar som ligger mellan mässorna,
tom 19 juni.
Vi återkommer med info om när det
startar efter sommaruppehållet.

60-årsjubileum med vårkonsert!
Välkommen till 60-årsjubileum
med vårkonsert! Söndag 19 maj
slår vi upp kyrkportarna kl 16.00
och inbjuder alla till en traditionsenlig vårkonsert med Storfors och Bjurtjärns kyrkokörer
samt solister.

Denna sammanfaller med firandet av
Storfors kyrkas 60-årsjubileum. Efter
konserten fortsätter vi gemenskapen i
församlingshemmet med tårtkalas som
församlingen bjuder på.
Den här dagen har du också möjlighet
att se på många av kyrkans föremål som
är skänkta av församlingsbor.

Andrum
i Bjurtjärn
är kl 18.00 på torsdag 25 april. Maj

månads andrumsdatum sammanfaller
med Kristi himmelsfärds dag och då
hänvisar vi till gudstjänsten som är kl
11.00 i kyrkan. Vi återkommer i nästa
nummer av Kanalen med datum för
hösten.

Storforsträffens
program
10 april Picassokören från Kristinehamn.
Lotteri till förmån för fasteinsamlingen.
24 april Livet efter påsk.
8 maj OBS! kl 12.00 Lunchmusik.
Furuviks kapell: Ylva och Yngve Wålstedt
fiol och Ulrika Wiström piano.
22 maj Visa Upp spelar och sjunger.
5 juni Försommarkänslor med Börje
Karlsson.
19 juni Sommarfest. Tony Lundell &
Roland Fröding underhåller. Anmälan
senast 12 juni till Gunilla Bengtsson
0550-65858.
Välkommen till gemenskap kring
kaffeborden, varannan onsdag kl 14.00.

Föredrag om Villa Furuvik med
musikunderhållning av Wåhlstedts
Onsdag den 24 april klockan 19.00 bjuder
familjen Wålstedt in till en spännande
kväll i Lungsunds församlingshem.
De bjuder på ”Ett trädgårdsår på Villa
Furuvik i ord och bild”. Föredraget varvas
med musikunderhållning och
avslutas med fika och trädgårdssnack.
Fri entré, insamling till Världens barn.

Storfors kyrka fyller 60 år.

Milgott Persson, en av de som var med
och byggde kyrkan svarar gärna på våra
frågor om kyrkbygget. Dela gärna med
dig av egna minnen av när kyrkan byggdes i Storfors.

Almanackan
Storfors

10 april
09.00 Morgonbön
14 april
15.00 Gudstjänst med små
och stora
17 april
09.00 Morgonbön
19 apr Långfredag
15.00
Långfredagsgudstjänst,
kyrkokören
21 april Påskdagen
15.00
Uppståndelsegudstjänst,
kyrkokören
22 april Annandag påsk
Gudstjänst vid gränsen,
Järnboås kyrka kl 16,
Kyrkbuss från Storfors kl
14.15. Anmälan till past.exp
senast torsdag 18 april.
24 apr
08.00 Morgonmässa
28 apr
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsmässa
2 maj
16.30 Messy Church
8 maj
09.00 Morgonbön
12 maj
11.00
Konfirmationsgudstjänst
med mässa
15 maj
09.00 Morgonbön
19 maj
16.00 Storfors Kyrka fyller
60 år – Vårkonsert med
kyrkokörerna och solister,
kyrkkaffe med tårtkalas.
22 maj
09.00 Morgonbön
26 maj
15.00 Söndagsmässa

29 maj
08.00 Morgonmässa
2 jun
11.00 Mässa på finska
13.30 Friluftsgudstjänst vid
Lårhöjdsstugan, vandring
upp till Lårhöjden, startar
vid Badsta camping kl
11.30.
5 jun
09.00 Morgonbön
9 jun
15.00 Mässa på många
språk
10 jun
18.00 Sammanlyst
dansgudstjänst till Karlstad
domkyrka, ” Din ljusa
skugga”.
12 jun
09.00 Morgonbön
19 jun
09.00 Morgonbön

Bjurtjärn

14 april
11.00 Gudstjänst med små
och stora
18 april Skärtorsdag
18.00 Skärtorsdagsmässa
19 april Långfredag
11.00
Långfredagsgudstjänst,
kyrkokören
22 april Annandag påsk
Se under Storfors för info.
25 april
18.00 Andrum
5 maj
16.00 Musikgudstjänst
med JohnElis och Ollaan
19 maj
Sammanlyst till Storfors
kyrkas 60-årsjubileum och
vårkonsert kl 16.00.
21 maj
16.30 Messy Church

30 maj Kristi
himmelfärdsdag
11.00 Gudstjänst, IOGTNTO bjuder på kyrkkaffe
och appell
16 jun
11.00 Friluftsgudstjänst
med Våga Prova-gruppen
vid Trett´tjärn, medtag
kaffekorg.
23 jun
18.00 Musik i sommarkväll
med Kent Lundberg och
Ulrika Wiström. Utställning i
Linrothska kapellet.

Lungsund

18 april Skärtorsdag
19.00 Skärtorsdagsmässa
21 april Påskdagen
11.00
Uppståndelsegudstjänst,
kyrkokören
22 april Annandag påsk
Se under Storfors för info.
24 april
19.00 Församlingsafton
med trädgårdsföredrag och
underhållning. Servering.
5 maj
11.00 Söndagsgudstjänst
19 maj
Sammanlyst till Storfors
kyrkas 60-årsjubileum och
vårkonsert kl 16.00.
30 maj Kristi
himmelfärdsdag
09.00 Gökotta på Berget
16 juni
18.00 Stilla mässa
22 jun Midsommarafton
16.00 Friluftsgudstjänst i
Ackkärr
Med reservation för ev
ändringar

Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 2-3/2019

Barngrupper
medverkar
Den 14 april medverkar barngrupperna

i gudstjänst för små och stora i Bjurtjärn
och Storfors. Barnens bidrag till
fasteinsamlingen kommer vara att sälja
hembakat fika.

paX
firar 10 år!
Den 10 maj firar paX
Storfors dragspelsklubb var ”husband” vid Storforsträffens ankargudstjänst 17 feb. Medlemmarna hade tillsammans med sina vänner valt ut de 12 sångerna som sjöngs i gudstjänsten. Bertil Eriksson var en utmärkt försångare.

Ankargudstjänst med riktigt drag i Storfors kyrka
Vad är egentligen
ankargudstjänst?
Jo, det är när förberedelser och genomförande är förankrat
hos någon av våra
verksamhetsgrupper.

Som t.ex när vi har
Gudstjänst med små och
stora, så är det barnverksamheten som har varit
med och jobbat för gudstjänstens utformning. För
någon vecka sedan var
det Storforsträffens deltagare som tagit hjälp av
Storfors dragspelsklubb
för att vara med och välja
psalmer och sånger och
spela till dem alla i kyrkan. I Bjurtjärn var det
Kyrkbacksträffens deltagare
som valde psalmerna, läste texter och önskade
vad som skulle
tas med i kyrkans
förbön. Alltså ett
sätt att aktivera fler
människor i våra
gudstjänster. Innan
nästa nummer av Kanalen
kommer ut har även Våga
prova-gruppen ansvarat
för en gudstjänst. Den är
placerad på en torsdagskväll. Kom gärna med
dina tankar och idéer för
gudstjänster och vårt arbete i stort.

10 år! Vi firar detta
med att bjuda in alla
som önskar se hur
vi har det idag eller
prata gamla minnen
från sin egen paXtid.
Detta kommer bli
en kväll fylld med
överraskningar, aktiviteter, musik och
massa annat. Vi har öppet mellan 19.0023.00. Missa inte detta! Varmt välkomna!

Välkommen
till paX games!
Har du från åk 7 upp till 17 år alltid drömt
Trivsel vid kaffeborden efter ankargudstjänsten.

om att vara med på en kamp som kan
liknas med inget mindre än OS? Trodde
väl det! Den 24 maj lanserar vi det nya
konceptet ”paX Games” som är precis lika
underhållande som det låter. Anmäl ditt
lag på paX och var med om en chans att
vinna fantastiska priser och framförallt att
vara med om en upplevelse du sent ska
glömma. All information man kan tänkas
behöva kommer ni kunna hitta på vår
instagram (paxstorfors), vår facebook och
ni är även varmt välkomna att fråga oss
på paX om ni funderar på något.

Fikabordet vid Storforsträffens ankargudstjänst.
Tv Kökspersonalen LarsErik Carlsson.

Lunchmusik i Storfors kyrka

Ankargudstjänst med kyrkbacksträffens deltagare i Bjurtjärns församlingshem följdes av en god sopplunch.

Tycker du om vacker musik? Ja, vem gör
inte det? Ta då chansen och kom till våra
lunchmusikstunder i Storfors kyrka.
För vårterminen är det ett datum
kvar, 8 maj kl 12.00. Då gästas vi av
Furuviks kapell: Ylva och Yngve Wålstedt
från Lungsund/Furuvik. De hanterar
varsin fiol och kantor Ulrika Wiström
finns med på piano. Efter konserten
serveras soppa med smörgås och kaffe
till självkostnadspris. Höstens datum
återkommer vi med i senare nummer av
Kanalen.
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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
Komminister
Karolin Gärdsvik 0550-65860, 0730-782
405 karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se
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
Ungdomsledare
Cecilia Hellström-Brickner 055065855 072-550 67 90 cecilia.boberg@
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
Arbetsledare/kyrkogård
Karin Sakuth
0730-26 34 18
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.

Eftertänksamhetens tid i stilla veckan

Vi närmar oss palmsöndagen och i och
med det går vi också in i Stilla veckan.
Det är en eftertänksamhetens tid, men
den inleds med allt annat än stillsamhet. Det är snarare ett firande som är i
antågande, ett firande av påminnelsen
om Jesu högtidliga intåg i Jerusalem.
Segervittringen låg i luften, men det är
vägen mot korset vi vandrar. Häng med vi försöker föreställa oss!
Vi befinner oss i Jerusalem och vi är
på väg hem för att förbereda maten, men
det är trångt och staden kokar av liv.
Snart är det dags för judarnas stora högtid, påsken.
Människor har kommit från olika delar av landet för att tillsammans fira denna tilldragelse. Det är fullt överallt och
i staden går ett rykte. Det sägs att den
som alla väntar på, Kungen, han som ska
befria dem från förtryck och orättvisor är
på väg. Den som Gud har lovat ska komma, är snart här! Han rider in i Jerusalem. Alla omkring oss kommer rusande
de ropar av glädje och ett visst mått av
desperation:
”Han kommer!” De viftar med palmbladen som är segerns symbol och de
ropar: ”Hosianna i höjden, rädda oss,
kungen kommer!!”

Vad var den innersta längtan hos detta
folk? Antagligen något bättre, kanske en
dräglig vardag. Man hade ju väntat så
länge och de hade fått lära sig vad profeterna och Lagen sa. Det skulle ju komma
en räddare, Messias.
Vad händer, jo han kommer, men
mindre än en vecka senare har han blivit avrättad. På en ynka vecka rör vi oss
mellan seger, avsked, djupaste ångest,
gudomligt mirakel och en ny framtid.
Visst är det någon slags kung Jesus
är, men ändå inte, för samtidigt som han
besitter större makt än vad någon människa någonsin kan få så är han ändå inte
statschef eller ledare i den bemärkelsen.
Hans makt är större och kanske också
något obegriplig.
Jag tror nog att vi alla vet hur det är att
befinna sig i ”maktens klor” på ett eller
annat sätt, hur det är att leva i något slags
förtryck, stort eller litet. Att på ett eller
annat sätt inte kunna bestämma över sin
egen framtid helt och fullt. Mina tankar
går till den person som en dag kom in

på en pastorsexpedition och på knagglig svenska bad hen om hjälp. I handen
hade hen ett papper från Migrationsverket på svenska. Personen i fråga förstod
inte vad det stod. Frågan var om hen och
hens barn skulle få stanna i Sverige eller
inte. Och hen kunde inte förstå vad det
stod i brevet. Jag kan bara försöka föreställa mig den paniken i att inte veta vad
som skulle hända och inte heller själv
kunna ta reda på vad någon hade bestämt
åt mig. Vi som fanns där förstod inte heller riktigt vad det stod, men tillsammans
kunde vi hjälpas åt att hitta ett sätt att ta
reda på brevets innehåll. Denna händelse var bara en smula inblick i att längta
efter hjälp och befrielse från någon som
kan bryta in i rådande situation.
För mig handlar Jesu inflytande då och
nu om en helt annan slags makt än den
vanliga synen, något mycket större.
Jag tänker att den handlar om hopp,
tillvägagångssätt, inställning, inspiration, nya idéer, utmaningar och styrka.
Jag tror inte att det var en sådan konung
det utsatta judiska folket riktigt hade
väntat sig. Det var inte den freden de
anade, en räddare som skulle avrättas.
Jesus rider in till Jerusalem på en åsna.
Det är fredens tecken, inte maktens. Gud
kommer med fred som inte bygger på
makt och förtryck utan på freden själv.
Gud drar in oss i verkligheten. Inte
som en skimrande dröm utan in i verkligheten för att kunna leva i den. För
Guds rike börjar
här och nu. Freden
finns mitt ibland
oss så länge vi
kämpar för den.
Det är hoppfullt!

Karolin Gärdsvik

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

Dags att söka
feriejobb

Herman Geijer kommer till Storfors den 11 maj. 

FOTO: Jan-Åke Eriksson

Zombieexpert & gratis film

Han kallar sig zombieöverlevnadsexpert och
blev 2015 vald till lyssnarnas sommarvärd
i P1 Sommar.
Den 11 maj kommer
författaren Herman
Geijer till Storfors för att
prata om överlevnad och
ge handfasta tips för hur
man överlever en kommande apokalyps eller
en samhällsstörning.
Välinformerade och engagerade invånare är en viktig
tillgång vid en samhällskris.
Därför genomför MSB varje
år en krisberedskapsvecka
tillsammans med kommuner,
frivilligorganisationer
och
länsstyrelser.
I Storfors deltar vi bland
annat genom att erbjuda en
gratis föreläsning med Herman Geijer och en gratis visning av filmen Arctic i biosalongen efter föreläsningen.
Det är med glimten i ögat
som Herman pratar om zombier.
- Det är ju egentligen en
metafor för andra mer troliga, katastrofer och samhällsstörningar. På sätt och vis
kan man likna en zombie vid
en tsunami eller effekten av
klimatförändringar. De bara
väller fram och det gör även
en skara zombier, säger han.
Det intressanta är överle-

Krisberedskapsdag lördag 11 maj
Ladda för en rolig och nyttig krisberedskapsdag lördag den 11 maj i Storfors Kulturhus
med fri entré till föreläsning och bio.
Kl 17.00 Säkerhetssamordnare Michael
Björklund visar krisberedskapslådan och
berättar. Vinn en egen låda under kvällen!
Kl 18.00 Föreläsning med Herman Geijer.
Vi bjuder på kvällsfika.
Kl 19.30 Filmen Arctic, Mads Mikkelsen
i ett överlevnadsdrama. Filmen har premiär
i april 2019 och visas med fri entré 11/5.

varen i sammanhanget. Hur
klarar man sig mot en motståndare som man inte kan
prata tillrätta?
Herman rör sig inom ett
brett område och menar att
det framför allt handlar om
att vara mentalt förberedd,
att ta hand om sin kropp så att
man är i god form och dessutom ha ett bra nätverk med
grannar och andra.
- Vi har startat en beredskapsgrupp i min stadsdel. Vi
träffas varannan vecka och
pratar om överlevnad och hur
man förbereder sig. Eftersom
vi är så olika blir det många
spännande infallsvinklar, säger han.
Herman har skrivit två
böcker, ”Zombieöverlevnad
- din guide till apokalypsen”
och ”Överlev katastrofentolv sätt att klara dig”. Till
grund för böckerna ligger
bland annat många timmars

läsning av forskningsrapporter om hur människor fungerar vid en kris.
Själv tror han att vi förr eller senare kommer att få uppleva ”en stor smäll”.
- Det är osannolikt att vi
kommer att kunna fortsätta
som idag. Hela vårt samhällsbygge vilar på billig olja
och evig tillväxt samtidigt
som
klimatförändringarna
bjuder på mer extremväder,
säger han.
På frågan vem han tror är
mest rustad för framtiden har
han ett klart svar.
- Jag har gjort många intervjuer med överlevnadsinstruktörer som hållit kurser.
Alla säger att den medelålders kvinnan som är van att
organisera för hela familjen
kommer att klara sig bäst, säger han. 
EVA WIKLUND
Läs mer om Herman Geijer på:
www.zombieoverlevnad.se

Nu är det dags att söka
feriejobb för ungdomar i
Storfors. Den som är bosatt
och folkbokförd i Storfors
kommun kan söka tre
veckors feriearbete inom
kommunal verksamhet.
Möjlighet till jobb finns inom
förskola och fritidshem,
tekniska enheten, vård
och omsorg samt kost och
lokalvård. Antalet platser är
begränsade och om det är
fler sökande än platser gäller
följande prioriteringsordning:
- I första hand de som gått ur
9:an under 2019
- I andra hand de som
gått ur första året på
gymnasieskolan under 2019
- I tredje hand de som
gått ur andra året på
gymnasieskolan under 2019
Första perioden börjar den
17/6 och feriearbetarna
jobbar sex timmar per dag
under tre veckor.
Du ansöker digitalt via
kommunens hemsida,
storfors.se. Sista
ansökningsdag är 28 april.
Info: Annie Schallengruber
tel 0550-651 76, 070-378
06 71 eller via mail: annie.
schallengruber@storfors.se

Trädgårdsföredrag
med underhållning
Onsdag den 24 april
klockan 19.00 bjuder
familjen Wålstedt in till en
spännande kväll i Lungsunds
församlingshem.
De bjuder på ”Ett trädgårdsår
på Villa Furuvik i ord och
bild”. Föredraget varvas med
musikunderhållning och
avslutas med fika och
trädgårdssnack. Fri entré,
insamling till Världens barn.
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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 14 april kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg. Nattvard.

TE:s

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

Söndag 21 april kl 11
Påskgudstjänst.
Söndag 28 april kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson.
Söndag 5 maj kl 11
”Dela med dig-Gudstjänst” och församlingsmöte.
Söndag 12 maj kl 11
Gudstjänst med Johan Paulsson.

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

Söndag 19 maj
Ingen Gudstjänst! Församlingsresa med buss till
Hjälmaregården.
Söndag 26 maj kl 11
Gudstjänst med Öjvin Berbres.
Söndag 2 juni kl 11
Gudstjänst med Uno och Jane Gustavsson från
Burundi-hjälpen.

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

Bibel o Bön måndagar kl 19
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

Sortera rätt på återvinningen
Det är tydligen inte helt
lätt att sortera rätt på
återvinningen.
Det får Bertil Csuha
och hans kollegor uppleva mest varje dag.
- Jag kan förstå att saker kan hamna fel, men
vi ser många som bara
vräker ner osorterade
saker, säger han.
Det finns behållare för det
mesta; allt från trä och metall till wellpapp och elektronik eller målarfärg.
Det allra största bekymret
har man med den container
som är märkt osorterat, Här
är det meningen att saker
som ska vidare till deponi
ska slängas. Det vill säga saker som inte kan återvinnas
eller brännas upp. Det gäller
exempelvis keramik, möbler
av väldigt blandat material
och glas (men inte returglas).
- Här hittar vi ofta sopsäckar med massor av blandade sopor eller burkar, glasflaskor och annat som skulle
ha lämnats till återvinning i

Barnen längtar
efter hopp & lek

Bertil Csuha och hans kollegor får rensa felslängt material.

de stora behållarna utanför
hallen, säger Bertil.
Hans arbetsdag blir både
tråkigare, jobbigare och farligare genom att en del besökare struntar i att sortera sitt
material.
- Om det ligger fel grejor
i en container måste kanske
hela lasset kasseras om inte
vi klättrar ner och flyttar på
grejorna. Det är inte trevligt,
säger han.
Just nu gäller självbetjäning varje vardag klockan
07.00 till 18.00 på Återvinningscentralen, men försöket får inte innebära alltför

FOTO: Eva Wiklund

Sängar och dynor har hamnat
i containern för trä.

stora problem.
- Den som blir osäker på
var saker ska ligga kan alltid
ringa till Återvinningscentralen i Karlskoga och fråga.
Telefonnummer finns anslaget i lokalen, säger han.
Återvinningscentralen är
kameraövervakad. EVA WIKLUND

Nu blir Storfors bildskatt publik
I Storfors Bibliotek och
i kommunens arkiv i
Kulturhuset finns tillsammans cirka 10 000
bilder från förr.
De finns räddade för
framtiden genom ett
tidigare projekt där Tomas Bergquist scannat
och skrivit in fakta om
alla bilder.
Nu fortsätter han arbetet
med att göra bilderna publika. De digitaliserade bilderna läggs fortlöpande ut i ett
publikt arkiv med nya bilder
varje vecka. Man hittar arkivet via länken:
sfk.kulturhotell.se
Där kommer man i ett första skede att hitta alla bilder
ur bibliotekets bildarkiv. Se-

Tomas Bergquist är glad att arkivet nu blir publikt.  FOTO: Eva Wiklund

dan kommer tusentals bilder
ur andra samlingar att läggas
in. I slutändan kommer arkivet att bestå av ca 10 000
bilder. Du kan söka via de
nyckelord som finns eller på
vad exempelvis ort, namn,
föremål osv. via en sökruta.

Kanske vet du mer om
någon bild? Då får du gärna
höra av dig till Tomas Bergquist så att vi kan lägga till
information. Tel 070-413 68
82 eller mail: tomas.bergqvist@storfors.se
EVA WIKLUND


Varje fredag klockan 17.00
sjuder gymnastiksalen på
Vargbroskolan av träning, lek
och massor av skratt.
Det är UF-företaget Hopp &
lek som tar hand om barn
från förskoleklass upp till
årskurs 3 för en svettig
timme.
- Det här är jättebra. Barnen
får göra av med mycket energi
säger Anna Jansson, som
sitter på en bänk och ser
sonen Dominic leka sig både
svettig och glad.
- Dominic tjatar om att få gå
hit. Det är jätteroligt att de
gör något för de små barnen,
säger hon.
Den populära leken Alibaba
går hem hos hela gänget och
gymnasieeleverna har full koll
på springande barn som får
gömma sig bakom hinder för
att inte bli upptäckta.
Bakom satsningen står
ungdomarna Ebba Carlberg,
Elin Bystrand, Denice Skan,
Albin Sköld och Josefin
Palm som vill bidra till
bättre folkhälsa och till
fler aktiviteter på idrottens
område. De driver träningen
som ett UF-företag och har
även förhoppningar på att
fortsätta under våren och
sommaren.
Sabina Moberg och Niklas
Johansson har också valt att
stanna kvar och vänta på
dottern Channalie.
- Hon tycker att det här är
jättekul, säger Sabina.
En tanke bakom satsningen
var också att föräldrarna
skulle kunna passa på att
helghandla eller göra något
annat under tiden som
barnen laddar inför helgen
med fysisk aktivitet.
- Det går jättebra att lämna
sitt barn här och hämta efter
en timme, säger Elin.
Tid & plats: Gymnastiksalen
på Vargbroskolan. Fredagar
klockan 17.00-18.00.
Anmälan: Via swish (30
kronor) till Elin Bystrand 070201 86 42 senast kl 12.00
samma dag som träningen.
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Seniorernas Hus är en trivsam träffpunkt - välkommen du också!
MÅNDAGAR
l Hobbyverksamhet kl 14-16,
PRO-damerna.
l Dragspelsklubbens har öppen träning
från kl 17.30. De bjuder på kaffe och
dragspelsmusik. Öppet för alla!
TISDAGAR
l Öppet Hus mellan kl 14- 16.
Kaffe, bingo, filmvisning m.m
Info: 0550- 658 58.
l Handarbetscafé kl 17-20.
Storfors Hembygdsförening.
Trevlig samvaro och kaffe. Alla
är välkomna!

FREDAGAR
l Styrketräning för seniorer i Kommunhuset.
Grupp 1 kl 9.00-10.15
Grupp 2 kl 13.00-14.15
Info: Pia Aspvik 0550-65 245.
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 personer som är
i samma situation. Du erbjuds också stöd av
kommunens anhörigkonsulent på plats.
Onsdagarna 10/4 och 22/5 kl 10.00-11.30.
Ann Westerlund, tel 0550 - 652 54

SPELA BOULE!
l Måndagar: SPF, samling i Ravinen
kl 09.30.
Info: Lennart Svensson 0550-615 126.
l Onsdagar: PRO, samling i Ravinen kl
09.30 Info: Ingemar Axén 073-15935 36.
l Torsdagar: Inomhusboule i Kulturhuset kl
15. Info: Barbro Hagström 070-155 85 51.
Fredag 24 maj är det Nostalgikväll, start
vid Seniorernas Hus kl 17 med cruising om
vädret tillåter. Mosbricka med korv samt
kaffe och kaka 50 kr, medtag egen dryck.
Info om Seniorernas Hus 0550-651 21.

Luftvärmepump

Kom in så hjälper vi dig
att välja rätt modell.

Glad påsk
önskar Magnus med personal

Öppet alla dagar 9-20
Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90
HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45

ÖPPET UNDER PÅSKHELGEN: Skärtorsdag 9-20, långfredag 9-20,
påskafton 9-17, påskdagen 9-20, annandag påsk 9-20

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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Bibliotekschefen har tusentals följare
Storfors nya bibliotekschef brinner inte bara
för litteratur och kultur
i allmänhet. Han har
också en bakgrund som
systemtekniker på SVT
och tusentals följare
på fotobloggen Sweden
naturally.
- Det här jobbet dök
upp perfekt för min del.
Jag känner mig otroligt
glad över att få vara med
och utveckla biblioteket
i min hemkommun, säger
han.
För fem år sedan lämnade
Michael Nordeman och hans
make
Stockholmsstressen
för att flytta närmare naturen. Valet föll på Käxsundet
i Storfors där de hittade det
perfekta läget och ett hus de
båda gillade.
- Vi är båda uppvuxna i
Stockholmsområdet, men vi
längtade verkligen ut i skogen till ett lugnare liv och där
vi kunde få en stor tomt och
lite djur. Den här flytten är det
bästa vi någonsin gjort, säger
Michael.
Han har en bakgrund som
IT-tekniker, men bestämde
sig mitt i livet för att sadla om
och läste till bibliotekarie.
- Jag älskar böcker och att
man med hjälp av berättelser
kan förflytta sig någon annanstans. Du får helt enkelt
uppleva världen genom någon annans ögon och det är
härligt, säger Michael, som
efter flytten hunnit jobba som
bibliotekarie i Karlskoga fyra
år och på Karlstads Universitetsbibliotek det senaste året.
- Det här jobbet dök upp
precis när jag hade insett att
det är ett folkbibliotek jag vill
jobba på. Ett bibliotek där
man får möta människor i alla
åldrar från hela kommunen,
säger Michael, som är glad
över chansen att få jobba i sin
hemkommun.
- Jag ser verkligen fram
emot att få lära känna storfor-

Michael Nordeman är ny bibliotekschef i Storfors. Nu vill han locka fler barnfamiljer till Storfors fina
bibliotek. 
FOTO: Eva Wiklund

Storfors nya bibliotekschef
Michael Nordeman
Ålder: 49 år
Bor: Käxsundet
Familj: Make, sju höns och två katter
Läser helst: Allt från fantasy till samtidsrealism
Blir glad av: Fågelsång
Blir ledsen av: Inskränkthet
Blogg: michaelnordeman.tumblr.com

Bild från Michael Nordemans
blogg om naturen i Värmland.

FOTO: Michael Nordeman

sarna, säger han.
Just nu ligger han i startgroparna med att göra om biblioteket med helt nya, flyttbara
hyllor. Michael tänker också
att han skulle vilja öppna upp
lokalerna mer mot foajén.
Bokfrukostar,
författarbesök, aktiviteter för barn, mer
självbetjäning, fler besök på
förskolor eller äldreboenden
och förhoppningsvis lördagsöppet en gång i månaden är
saker han hoppas på för framtiden.
- Det finns så otroligt
mycket vi kan göra för att
biblioteket verkligen ska bli

en mötesplats. Jag hoppas att USA tycker att det är oerhört
ännu fler barnfamiljer ska hit- exotiskt här, säger Michael,
ta hit också, säger han. Själv som också har planer på ett
är han allätare när det gäller fotoprojekt för att skildra tätläsning, men han har också orter i Värmland.
andra fritidsintressen som
Den närmaste tiden på
han ägnar mycket
Storfors bibliotek
tid. Både han och
kommer att bli
maken är hängivna
hektiskt med byte
fotografer och det
av hyllorna och
är i naturen han
dessutom rekryteMed hjälp av ring av ytterligare
hittar sina motiv.
Via hemsida och berättelser kan en bibliotekarie.
blogg har han tu- Vi söker någon
man förflytta som både ska vara
sentals följare från
bland annat USA
på folkbiblioteket
sig någon
som häpnar över
och på skolbibannanstans
naturen i Storforslioteket. Jag tänker
forstrakterna.
mig att det gärna
- Jag fotograferar väldigt skulle få vara någon nyutexamycket fåglar, ekorrar och minerad som är fylld av kreaandra djur men också all den tiva idéer, säger han.
EVA WIKLUND
underbara naturen. Folk i

”
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Egen tillverkning av handgjorda
chokladpraliner och annat
chokladgodis i olika smaker.
Beställ till dig själv eller ge
bort i present. Styckvis eller i fin
presentask. Avhämtning enligt
överenskommelse.
Vi finns norr om Nässundets station,
med avfart från riksväg 26.
Välkommen till oss!

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
Webb: lbsmorgasnissechoklad.se
Mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

Tel: 070-549 03 04
Louise Bergström

Pr

is

Påsk i blomsterbutiken
Alltid hos oss - direkt-importerade
kvalitetsblommor till priser
som gör dig förvånad. Just nu
påskliljor, vårlökar, penséer,
påskpynt och andra prylar
med påsktema.

n

39

5:-

/h

Digital & enkel bokföring
Bokslut, löner & affärsrådgivning
Ingen uppsägningstid

Helianthus Blomsterhandel
Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15
Öppet: Tisd-fred 10-18, Lörd 10-14
www.heliantus.se

frå

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

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

Personal och rektor på
Bjurtjärns skola.

Behöriga lärare tack
vare gott rykte

Skolchef Sven-Erik Rhen fick chans att berätta om Storfors för landets offentliga chefer.

FOTO: Eva Wiklund

Sven-Erik lyfte Storfors på gala
I mitten av mars korades
Årets offentliga chef på
Quality hotel globe.
Storfors skolchef, SvenErik Rhen, var en av de
nominerade men inte
den som till slut kammade hem utmärkelsen.
- Men jag är väldigt glad
ändå. Bara att bli nominerad
känns otroligt ärofullt och jag
fick chansen att sätta Storfors
på kartan. Nu vet många fler
var det ligger och hur vi jobbar, säger Sven-Erik.
Utmärkelsen Årets Offentliga chef är instiftad av
tidningen Offentliga Affärer
och delades ut vid en bankett
i anslutning till konferensen
Offentlig chef. Åtta chefer
var nominerade och vinnare
av priset blev Steinunn Asgeirsdottir, förvaltningschef
på Patientnämnden i Stockholms läns landsting.
- Hon gav verkligen intryck
av både kompetens, värme
och hade en härlig personlighet. En värdig vinnare, säger
Sven-Erik Rhen, som under
galan delade bord med de övriga nominerade.
Det blev också tid för en
hel del diskussioner med de

övriga cheferna som kom
från olika ställen i landet.
- Inspirerande och roliga.
Så skulle jag beskriva konferensdagarna och galakvällen.
Jag fick också chans att bolla
tankar om hur vi jobbar i en
liten kommun och vilka stora
fördelar vi faktiskt har, säger
han.
Under konferensens andra
dag var Sven-Erik en av sex
nominerade som fick äntra
scenen där bland andra civilminster Ardalan Shekarabi,
förbundskapten Pia Sundhage och beslutsdoktorn Ari
Riabacke tidigare trollbundit
publiken. De nominerade
cheferna fick chans att ge
publiken mer bakgrund till
framgången.
- Storfors är ju en gammal
bruksort och jag brinner för
att alla ”bruksungar” ska få
chansen att lyfta blicken och
se alla möjligheter som finns
i livet, säger Sven-Erik, som
bland annat ser till att Vargbroskolans elever får åka på
musikaler, se landslagsmatcher i fotboll eller åka på
skidresor.
- Alla behöver få inspiration och de får gärna ge sig

av någon annanstans när de
slutat skolan. Sedan är de
varmt välkomna tillbaka för
att hjälpa till med bygget av
vår fina, trygga kommun där
vi värnar om närhet och utveckling, säger han.
57 chefer var föreslagna
och av dessa togs åtta ut, däribland Sven-Erik som nominerades med motiveringen:
”I slutet av förra året utsågs Storfors till årets Skolkommun av SKL. Bakom den
framgången ligger till stor
del Sven-Eriks ledarskap som
inspirerar både anställda och
elever till utveckling. SvenErik beskrivs som en chef som
bygger ett klimat där trygghet, trivsel och utveckling är i
fokus. Hans ledarskap lockar
anställda långväga ifrån och
han är mycket omtyckt bland
elever”.
- Jag är hedrad, och jag
känner mig inspirerad efter
två dagar i väldigt gott sällskap, säger Sven-Erik, som
bland annat ställdes mot Falköpings
kommundirektör,
Brottsförbyggande
rådets
enhetschef och Domstolsverkets HR-chef.
EVA WIKLUND

Storfors har högst andel
behöriga lärare i hela
Sverige. Det visar ny
statistik från Skolverket som
Lärarförbundet analyserat på
kommun- och länsnivå över
de senaste fem åren.
- Det beror helt enkelt på att
det goda ryktet om Storfors
skola spridit sig. Vi har haft
relativt lätt att rekrytera
behöriga lärare och vi har
också haft förmånen att få
behålla våra behöriga lärare,
säger rektor Sven-Erik Rhen.
I ett pressmeddelande från
Lärarförbundet visar man
att 73 procent av lärarna i
grundskolan i Värmlands län
hade lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne i
december 2018.
Bland kommunerna i
Värmland har Storfors störst
andel behöriga lärare med 89
procent. Det placerar också
Storfors i topp i Sverige.
- Vi har politiker i Storfors
som prioriterat skolan och
därför kan vi erbjuda goda
arbetsplatser. Vi har också
haft en god löneutveckling,
säger Sven-Erik Rhen, som
även poängterar att han har
icke behöriga lärare som
också gör ett bra jobb.
– Med den lärarbrist som
råder just nu skulle vi inte
ha en chans att enbart ha
behöriga lärare, säger han.
Politikerna i Storfors fortsätter
att satsa på skolan. Nu senast
genom att anställa en ny
rektor ett helt år innan SvenErik Rhen planerar att gå i
pension. Den blivande rektorn
kommer därmed att kunna
”gå bredvid” den nuvarande
rektorn under ett helt läsår.

EVA WIKLUND

Erik Rådberg, lärare på
Vargbroskolan.
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I Storfors trivs seniorerna i gymmet
Varje fredag samlas
cirka 40 seniorer i kommunhusets källare i
Storfors för en svettig
timme.
- Jag har fått bättre
balans, mer energi och
blivit starkare. Dessutom
har vi jätteroligt, säger
Gun-Britt Sjögren, som
är en av deltagarna i
gymträningen.
Det är Friskvården i Värmland som i samarbete med
Storfors kommun startade
träningen för åtta år sedan.
Redan från start var intresset
stort och deltagarantalet har
stadigt legat på runt 20 personer i varje grupp.
Hälsokonsulent Pia Aspvik
ser tydliga resultat.
- Jag märker ju att det går
lättare och lättare för många
– då får vi öka belastningen
eller hitta svårare övningar.
Många får också övningar
som de kan göra hemma mellan passen, säger Pia, som tror
att seniorträningen är en anledning till att efterfrågan på
hemtjänst och särskilt boende
är ovanligt låg i Storfors.
- De som tränar här blir
också inspirerade att röra sig
och träna i andra grupper.
Genom fysisk aktivitet flyttar
man fram tidpunkten för när
man behöver hjälp. Det blir
fler friska år, säger hon.
I kommunens personalgym
är det full aktivitet den här
fredagsmorgonen, trots att
flera är sjuka just idag. Seniorerna lyfter vikter, går sig
svettiga på band, ror, balanserar på bollar och tränar knän,
axlar och rygg. Dessutom
kastar man både roliga kommentarer och skratt omkring
sig.
Syskonen Birgitta Ottosson, Ingrid Nilsson och Sune
Henriksson, som faktiskt är
trillingar, har varit med från
start.
- Det gäller att hålla igång i
min ålder, annars är det kört,

Hälsokonsulent Pia Aspvik (på golvet) leder båda gymgrupperna på fredagar. Sammanlagt tränar
cirka 40 personer. 
FOTO: Eva Wiklund

Gun-Britt Sjögren har blivit
starkare och fått mer energi.

Birgitta Ottosson, Birgitta Jansson och Ingrid Nilsson stortrivs i
gymmet - både för träningen och det sociala.

Trillingarna Sune Henriksson,
Birgitta Ottosson och Ingrid
Nilsson tränar gärna tillsammans.

säger Sune, som håller både
onda knän och axlar i schack
med träningen. Han brukar
dessutom gå på ”gubbgympan” på onsdagskvällar då
ett gäng herrar har hyrt både
gymnastiksal och bassäng i
Vargbroskolan.
- En del gympar och andra
simmar, sen blir det bastu,
skrattar han.
Majli Gunnarsson är en av
de nyaste i gruppen. Hon jobbar hårt med både balans och

benböj under passet.
- Jag har blivit så mycket
bättre i mitt knä. Häromdagen
gick jag åtta kilometer och det
var länge sen jag kunde göra,
säger Majli, som flyttade från
Väse till Storfors för sju år sedan med sin sambo.
- Vi hittade ett bra boende
där vi kan ha min sambos
bikupor och det kändes rätt
redan från början. Vi har fått
så många nya vänner. Vi var
väldigt förvånade i början när
helt okända människor hälsade på oss på gatan. Sedan har
det bara rullat på med boule,
träffar i Seniorernas hus och
trevliga grannar, säger hon.
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Majli fick stå i kö ett halvår
för att få komma med i gruppen, men just nu finns det
några platser lediga för fler
seniorer.
- Jag skulle kunna plocka
med ytterligare några få, säger Pia Aspvik, som också erbjuder en hälsokurs där man
kan delta kostnadsfritt oavsett
ålder.
- Det kan vara ett bra steg
mot att börja röra sig mer och
kanske äta bättre, säger hon.
EVA WIKLUND

Träningstider:
Fredagar kl 9-10 samt 13-14.
Info: Pia Aspvik 0550-652 45.

Kulturhuset i Storfors
Kommer på Storfors biograf

Lär dig ett instrument!

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

12 april
Shazam kl 18.00,
100 kr

12 april
Jurtjyrkogården
kl 21.00, 100 kr

17 april
Kapernaum kl 18.00
100 kr

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

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

24 april
Asterix kl 15.00,
50 kr

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
24 april
Hellboy kl 18.00,
80 kr

26 april
Drömparken kl 15.00,
50 kr

26 april
Avengers kl 18.00,
80 kr

27 april
Drömparken kl 18.30,
50 kr

Händer i Kulturhuset

11 maj
Arctic kl 19.30
Fri entré

15 april
Storforsföreningarna workshop för att ”fixa
hemsida”kl 17.00 - 19.00.
16 apr
Konstutställning av
Föreningen JAG med
utställningen ”Vi vill bidra”.
Pågår till 17 maj
15 maj
Vårkonsert med elever från
Kulturverkstaden kl 18.00,
frivilligt utträde.

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.

Följ oss på instagram
Storforsbiograf4k
kulturhusetstorfors
kulturverkstadenstorfors

Sök extra föreningsstöd senast den 30 april
Överskottet från AME Second
Hand-butik fördelas efter
årsskiftet för föregående år
Hälften av överskottet skall gå
till Världens barn och hälften
till det lokala föreningslivet.
Pengarna kan sökas av de
föreningar som uppfyller
de krav som kommunen
ställer för att vara
bidragsberättigade. Efter
avslutad aktivitet skall en

enkel skriftlig redogörelse
för aktiviteten göras.
Verksamhet som har barneller ungdomsverksamhet
för åldrarna 0-25 år kan
söka medel för att kunna
genomföra extra aktiviteter.
Pengarna kan exempelvis
användas till: Prova-pådagar, lägerverksamhet,
kringarrangemang, prova
nya metoder inom befintlig

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

verksamhet eller arrangera
aktiviteter som lockar nya
deltagare.
Ansökan skall innehålla vad
ni vill göra, vilken åldersgrupp
det gäller samt syfte och mål.
Ansökan skickas via mail
eller post till Olle Rodehn
(olof.rodehn@storfors.se)
senast 30 april.

Kulturskolan
Öppna tider: Kom
och spela/sjung!
I Kulan tisdagar
kl 14.00 18.00 samt
onsdagar
kl 16.00-20.00
Information:
Oscar Johansson,
070-360 39 44.

Kulturcaféet har öppet
Måndag
tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

12-18
12-18
12-16
12-18
12-15
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Positiv trend för
Nyföretagande

Dryga 20-talet företagare hade samlats på Pensionat Lungsund. 

FOTO: Eva Wiklund

Banken värd för företagsfrukost
Första tisdagen i varje
månad arrangeras
näringslivsfrukost för
stora och små företag i
Storfors.
I början av mars var
Bergslagens Sparbank
värd när 20-talet företagare träffades på
Pensionat Lungsund.
Efter god frukost och semla berättade Christel Gillström, platschef för Bergslagens Sparbank i Storfors, att
resultatet för banken är över
förväntan efter de dryga sex
år som banken funnits på orten.
- Vi jobbar över hela Östra
Värmland och har både privatkunder och företagskunder från näraliggande orter.
Vår grej är att vara en lokal
bank, och många uppskattar
just det, säger hon.
Banken finns på sju orter
och har 60 anställda. Förra
året landade vinsten på 42
miljoner kronor.
- Det skulle inte vara någon vinst att tala om för en
storbank, men för oss är det
väldigt bra. Vi har en enda
ägare och det är Sparbanksstiftelsen, säger hon.
Banken har en ambition att
engagera sig i samhället och
att dela ut en del av överskottet på de orter där bankerna

Nyföretagandet i Sverige
har minskat under de två
senaste åren, men i Storfors
är trenden mycket positiv
för 2018. Det visar årets
Nyföretagarbarometer som
är ett samarbete mellan
NyföretagarCentrum Sverige
och Bolagsverket.
2018 startades 19 nya
företag i Storfors vilket
är 4,66 företag per 1000
invånare. Det ger kommunen
plats 127 bland landets
290 kommuner. En klar
förbättring jämfört med 2017
då Storfors låg på plats 217.
- Det känns jätteroligt att vi
går mot strömmen. Det visar
hur viktig verksamheten med
Nyföretagarcentrum är. Vi är
också stolta över att vi har
flest överlevande företag i
länet, säger rådgivare Börje
Andersson.

Storfors hundklubb
arrangerar kurser

Christel Gillström, platschef på Bergslagens Sparbank i Storfors,
berättade om bankens första sex år.

är etablerade. I Storfors har
man bland mycket annat bidragit till finfina skidspår genom bidrag till skidklubbens
spårsläde.
Christel Gillström slog
också ett slag för det riskkapitalbolag som nu finns inom
banken. Ett bolag som vill
satsa på tillväxt i området genom lokala företag.
Under företagsfrukosten
fick deltagarna också information om Dina försäkringar
och Nyföretagarcentrum som
samarbetar med banken. För
Nyföretagarcentrum handlar
det lite om att vinna eller försvinna i dagsläget.
- Vi behöver helt enkelt
fler företag som stöttar verksamheten för att vi ska kunna
finnas kvar, säger rådgivare
Börje Andersson, som varit

Näringslivsutvecklare Kicki
Karlsson är nöjd med responsen för företagsfrukostarna.

med och hjälpt ett antal Storforsföretagare igång.
Kicki Karlsson, näringslivsutvecklare i Storfors, har
fått positiv feedback från
företagarna när det gäller att
samlas till frukost och kort,
matnyttigt föredrag.
- Vi testade ju företagsluncher tidigare, men det verkar
som att just frukost passar
bra, så det kommer vi att
fortsätta med, säger hon.
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Storfors hundklubb
arrangerar agilitykurs på
Rönningen IP för nybörjare
med start torsdag 25 april
(sex gånger). Kostnad 820 kr
inkl kurslitteratur. Anmälan:
anki.v@hotmail.se
Klubben arrangerar också
en valpkurs med start
måndag 13 maj (sex gånger).
I kursen lägger man grunden
till den viktiga förståelsen
mellan hund och hundägare.
Instruktör är Johanna
Nygaard och kursen kostar
650 kronor. Anmälan görs till
johanna.nygaard@hotmail.
com.
Klubben arrangerar också
tävlingar på Rönningens IP.
Rallylydnad 21 maj
Dubbla avancerade klasser
Rallylydnad 27 juli
Nybörjare och fortsättning.

Fortsatt frukt till
de yngsta eleverna
Kommunstyrelsen har
beslutat att avsätta
10 000 kronor för att kunna
fortsätta att servera frukt
till elever från förskoleklass
och upp till årskurs 3. Detta
eftersom försöket med gratis
frukt i skolan fallit mycket
väl ut.

Charter från Karlstad
till sol och bad

Gran Canaria, Rhodos, Mallorca,
Kroatien, Kreta m.fl. Välkommen att flyga
med oss från din regionala flygplats!

Kalendarium
April

10 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14.
10 onsdag Anhöringträff på Seniorernas Hus kl 10-11.30.
för dig som vårdar någon närstående.
11 torsdag Civilförsvarsföreningen om krisberedskap i
församlingshemmet i Bjurtjärn kl 18, Hembygdsföreningen.
12 fredag Storfors biograf; Shazam kl 18.
12 fredag Storfors biograf; Jurtjyrkogården kl 21.
15 måndag Work-shop för Storfors-föreningarna. Du får
hjälp att fixa en hemsida för din förening kl 17-19.
16 tisdag Konstutställning i Kulturhuset : Föreningen JAG
med utställningen ”Vi vill bidra”. Pågår till 17 maj.
17 onsdag Storfors Biograf; Kapernaum kl 18.
24 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14.
24 onsdag Storfors Biograf; Asterix kl 15.
24 onsdag Storfors Biograf; Hellboy kl 18.
26 fredag Storfors Biograf; Drömparken kl 15.
26 fredag Storfors Biograf; Avengers kl 18.
27 lördag Vårbrasa i Kungsskogen, bygdegården Baracken,
kl.20. Fika, lotteri, brasa för att fira in våren. Inget fyrverkeri.
27 lördag Storfors Biograf: Drömparken kl 18.30.
30 tisdag Valborgsfirande, sockenstugan i Bjurtjärn kl 19.
Tipspromenad, ”äggrace” för barnen, vårtal, vårsånger,
brasa, kaffeservering och grillat.
30 tisdag Valborgsmässofirande i Lungsund på hembygdsgården Berget kl 18-21. Vårtal av Kicki Karlsson.
30 tisdag Valborgsmässofirande i Kväggeshyttans bygdegård. Vårtal, körsång, pub och ”Nya bandet”. Brasa kl 20.
30 tisdag Valborgsfirande i Bjurbäcken med Rolf Carlsson
som börjar spela kl 19.30, brasan tänds kl 21. Fika, grillning.
30 tisdag Valborgsfirande vid hembygdsgården i Storfors,
start kl 19, brasan tänds kl 20. Fika, korv, lotterier, vårtal.

Maj

Vill du få ditt hus målat
i sommar ?
Varför inte anlita oss?
Kostnad: 350 kr per timme
Efter ROT-avdrag: 245 kr per timme

Priserna gäller per hantverkare och timme inkl moms
Vi innehar F-skattebevis

Nöjda

kunder
sedan
2008

Vi utför även flyttstädning och
gräsklippning (RUT 50%).
Titta gärna på vår hemsida för
referenser och utförda arbeten!

8 onsdag Lunchmusik, Furuviks kapell i Storfors kyrka kl 12.
Ylva och Yngve Wålstedt fiol, Ulrika Wiström piano.
10 fredag Pax firar 10 år genom att bjuda in alla som vill
komma på besök (även vuxna) kl 19-23. En kväll fylld med
överraskningar, aktiviteter, musik och massa annat.
11 lördag Krisberedskapsdag i Kulturhuset med start kl 17.
Zombieöverlevnadsexperten Herman Geijer kl 18, kvällsfika,
krisinformation, vinn en krislåda, gratis bio Arctic kl 19.30.
15 onsdag Vårkonsert med Kulturverkstadens elever i
Kulturhuset kl 18, frivilligt utträde.
19 söndag kl 14 Tipspromenad vid bygdegården Baracken
i Kungsskogen. Varmkorv och lotteri med fina vinster.
19 söndag Vårkonsert och 60-årsjubileum i Storfors kyrka
kl 16. Kyrkokörerna, solister och tårtkalas.
22 onsdag Anhöringträff på Seniorernas Hus kl 10-11.30.
22 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14,
gruppen Visa Upp spelar och sjunger.
24 fredag Nostalgikväll, start vid Seniorernas Hus kl 17
med cruising om vädret tillåter, sedan mat och festligheter.
26 söndag Val till EU-parlamentet kl 8-21.
30 torsdag Gökotta med samling vid Börjes april kl 7. Ta med
egen fika. Kortare promenad runt Börjes.
30 torsdag Gökotta på Berget i Lungsund kl 9.

Juni

URSULALUND AB
Förvaltning och underhåll av fastigheter

Förvaltning och underhåll av fastigheter

Ursulalund AB
Bert och Simone Doek, Fiskarstigen 13,
688 31 Storfors. Tel 076-104 75 24
E-post info@ursulalund.eu, webb: www.ursulalund.eu

Husmålning!

2 söndag Friluftsgudstjänst vid Lårhöjdsstugan kl 13.30,
vandring till Lårhöjden startar vid Badsta camping kl 11.30.
5 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14,
försommarkänslor med Börje Karlsson.
6 torsdag Bjurtjärnsloppet med start kl 11 vid
Kväggeshyttans bygdegård.
6 torsdag Familjedag i Ravinen, centrala Storfors kl 13-16.
Massor av aktiviteter för alla åldrar.
6 torsdag Nationaldagsfirande vid Börjes hembygdsgård
kl 16. Musikunderhållning och tal. Servering.
15 lördag Familjegrillkväll i bygdegården Baracken,
Kungsskogen kl 18. Grillat, lekar & lotteri.

Vill du ha ditt hus målat? Vi kan göra jobbet!
Pris: SEK 320:- per timme / person.
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Dags att se över sommardäcken!
Vi säljer alla typer av däck och
fälgar till huvudsakligen:
• Personbil
• Lastbil
• Entreprenad
Prisexempel per styck monterat
och klart: 205/55-16

Från 690 kr
Vi erbjuder även avbetalning.
Ring, maila eller sms:a
angående pris och tidsbokning.

Värmlandssläp ab
076-322 33 23

Mail: info@varmlandsslap.se

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

Chans till uppdatering inför EU-valet
Den 26 maj 2019 är det
dags för val till Europaparlamentet.
I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska
representera dem
i Europaparlamentet de
kommande fem åren.
Inför valet 2019 har Europaparlamentet skapat en ny,
lättläst hemsida där man kan
läsa korta artiklar på sitt eget
språk.
- Europas invånare frågar
sig ofta vad EU har gjort för
dem och Europaparlamentets nya hemsida erbjuder
tydliga och jargongfria svar.
Den kommer att bli ett viktigt verktyg för att föra Europa närmare medborgarna,
sa talman Antonio Tajani i
samband med lanseringen av
hemsidan i Strasbourg.
Via delen ”I min region”,
får man veta på vilket sätt Eu-

ropa är närvarande i Värmland. I delen ”I mitt liv” kan
du kan hitta information som
är av vikt för dig personligen.
Hur påverkar EU din familj,
sjukvården, dina fritidsaktiviteter, resor, säkerheten och
dina sociala rättigheter? Hur
stöder EU människor i deras
yrkesliv - från biodlare till
busschaufförer och anställda
på bryggerier? Vad har EU
gjort för människor som
tycker om sport, musik eller
att titta på tv?

Du hittar sidan på adress:
det-har-gor-eu-for-mig.eu
Passa på att skaffa kunskap
och fram för allt; missa inte
EU-valet 2019!
I Storfors kan man förtidsrösta i kommunhuset varje
dag från den 8 maj och fram
till valdagen 26 maj (olika tider - se sista sidan).
På valdagen har vallokalerna öppet klockan 8-21 och
du hittar din vallokal på röstkortet som du får i brevlådan.

EVA WIKLUND

Succé när Lek & Luft kom till Storfors
När Storfors kommun
bjöd in till gratis Lek
& Luft i Sporthallen
var succén ett faktum
direkt.
- Det har varit fullt ös
hela dagarna, både barn
och vuxna är otroligt
positiva, säger folkhälsosamordnare Kicki
Karlsson.
Sporthallen höll öppet med
gratis inträde för alla Storforsbarn från tisdag till lördag.
- Det finns så mycket att
välja på och så träffar man
massor av kompisar, sade
Elina Mossfelt, som testade
det mesta tillsammans med
sina kusiner.
Mamma Sara Mäenpää var
glad att familjen inte behövde åka långt för att få den här
möjligheten.
- Det är ju en vädersäker

Välkommen
till världen!

Eddie född 28 sept 2018
Föräldrar: Felicia Mollberg och
Tom Eriksson

Lilas 29 född juni 2018
Föräldrar: Kawsar Alhnde och
Ahmad Ghgah, syster Rimas.

Familjerna Mossfeldt och Mäenpää tillbringade flera roliga och
svettiga timmar i hallen.

aktivitet och otroligt positivt
att det dessutom är gratis, säger hon.
Hela Sporthallen var förvandlad till ett lekland och
där fanns studsmadrasser,
sumobrottning, rutschkanor,
gladiatorspel och hinderbanor. De flesta barn var både
glada, svettiga och andfådda.

- Som folkhälsosamordnare blir jag lycklig när jag
tittar ut över det här havet
och ser alla glada barn som
gör leken till rörelse. Många
skulle kanske ha suttit hemma framför datorn istället,
säger Kicki Karlsson, som
hoppas på att kunna erbjuda
möjligheten fler gånger.

Colin född 8 feb 2018
Föräldrar: Charlotte Wigh och
Peter Karlsson
Vi vill hälsa Storfors nyfödda
invånare välkomna till
kommunen! Nästa tillfälle till
kostnadsfri fotografering är
torsdag den 22 augusti kl
10.00 på Öppna Förskolan i
Hälsans Hus, Hammarg 3.

EVA WIKLUND
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Söndag 26 maj är det val
till Europaparlamentet
I år är det val till Europaparlamentet. Den 26 maj är
det valdag och du kan förtidsrösta från och med den
8 maj fram till valdagen. Genom att rösta i valet får du
möjlighet att påverka vilka partier och politiker som
ska styra de kommande fem åren.
Förtridsrösta
Du kan förtidsrösta var du vill i Sverige med start den
8 maj. Se nedan när du kan förtidsrösta i Storfors
kommun.
Röstningslokal för förtidsröstning i Storfors kommun
finns i Kommunhuset, Djupadalsgatan 20, Storfors.
Du röstar på plan 1, entréhallen.
Öppettider vecka 19
Onsdag 8 maj kl 15.00-18.00
Torsdag 9 maj kl 15.00-18.00
Fredag 10 maj kl15.00-18.00
Lördag 11 maj kl 10.00-12.00
Söndag 12 maj kl 10.00-12.00
Öppettider vecka 20
Måndag 13 maj kl 9.00-12.00
Tisdag 14 maj kl 9.00-12.00
Onsdag 15 maj kl 15.00-18.00
Torsdag 16 maj kl15.00-18.00
Fredag 17 maj kl 15.00-18.00
Lördag 18 maj kl 10.00-12.00
Söndag 19 maj kl 10.00-12.00
Öppettider vecka 21
Måndag 20 maj kl 9.00-12.00
Tisdag 21 maj kl 9.00-12.00
Onsdag 22 maj kl 15.00-18.00
Torsdag 23 maj kl15.00-18.00
Fredag 24 maj kl 15.00-18.00
Lördag 25 maj kl 10.00-12.00
Söndag 26 maj kl 8.00-21.00 (valdagen)
Rösta med bud i EU-valet
Att rösta med bud betyder att någon annan än
du själv tar med din röst till vallokalen eller till en
lokal för förtidsröstning.
Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan
du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Rösta med ambulerande röstmottagare
Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du
befinner dig för att ta emot din röst.
Behöver du mer information; kontakta kansliavdelningen på tel 0550-65153 eller tel 0550-6513.
Rösta på valdagen
Rösta i din vallokal på valdagen söndagen den 26 maj.
Då har samtliga vallokaler i Storfors kommun öppet
klockan 8-21. Vallokalen står utmärkt på röstkortet.
Cirka tre veckor innan valet kommer du att få ett
röstkort hem i brevlådan. När du går och röstar
behöver du veta vilket valdistrikt du tillhör och i vilken
vallokal du ska rösta. Den informationen finns på ditt
röstkort. Det är din folkbokföringsadress som styr
vilket valdistrikt du tillhör och därmed i vilken vallokal
du blir avprickad i röstlängden.
Vallokaler i Storfors kommun är:
Vargbroskolan, Valdistrikt Storfors Centrala
Bjurtjärns församlingshem, Valdistrikt Bjurtjärn
Lungsunds församlingshem, Valdistrikt Lungsund

Valnämnden i Storfors
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