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Ä

ntligen ett nytt nummer
av I frêske lufta!
Likt de andra numren så
är även detta fullt av nyheter som sätter Storfors
i rampljuset.

maplan. Nu väntar
fyra bortamatcher
innan det blir dags
för ett ”Värmlandsderby” den
14/12, då Storfors
välkomnar Arvika. Mats Öman
I min förra ledare nämnde jag Skriv in detta datum
lite om kommunens ekonomiska i din agenda!
situation. Tyvärr fortsätter det att
vara tufft och vi jobbar hårt med
En annan bollsport som brukar
att försöka minska våra kostnader locka många barn och ungdomar
och anpassa vår kostym efter rå- är fotboll.
dande behov.
Missa därför inte att vara med
Organisationen är såklart även och prova på när Svenska fotredo att handla när politiska be- bollsförbundet bjuder in elever
slut fattas. I vissa fall tar det dock på Kroppa- och Varbroskolan till
tid att genomföra förändringar då bollhallen. På vår hemsida stordet krävs förhandlingar, planering fors.se hittar du alla tider.
och omfördelning av olika ansvar.
Storfors är dock inte allena utan
Något som ger mig, och säkert
landets kommuner har och för- även många andra, positiv energi
väntas få tuffare tider. Detta är är att bege sig ut i naturen en härnågot som Sveriges kommuner lig höstdag.
och Landsting (SKL) har flaggat
Våra vandringleder behöver
för under flera år men det är först trampas upp för att minimera
nu som det börjar att slå igenom. kommande underhåll så låt oktober/november blir en riktigt bra
Storfors kommun har många friskvårdsperiod i vandringens
tuffa utmaningar att ta sig an tecken.
framöver. Om vi anställda, politiken, näringsidkare, föreningsBästa hösthälsningar
människor och invånare hjälps åt
så kommer vi framöver att vända
Mats Öman
vår situation till ett positivt resulkommunchef
tat och bibehålla den positiva bild
som finns i vår kommun.
Får vi även ett tillskott i form
av ökade stadsbidrag så kommer
detta att underlätta markant.
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Hugo Rhen och Lowisa Andersson gillar
uppdraget att skriva en bok.

Framsidan blir svart med barnens handavtryck på - en egen design.

Marion Jegefalk Björn är överraskad av elevernas kapacitet.

Bjurtjärnselever skriver skräckbok
När läraren Marion
Jegefalk Björn anmälde
Bjurtjärns fjärdeklassare
till projektet Framtidsfrön anade hon inte hur
bra det skulle bli.
- Jag har aldrig förr
mött den här entusiasmen inför skrivande. Det
är helt otroligt, säger
hon.
Eleverna i klassen producerar just nu en bok som ska
tryckas på Votum förlag i
Karlstad. 100 exemplar kommer att finnas till försäljning
under den värmländska bokfestivalen.
- De har själva fått välja
tema och de har valt ruskiga
berättelser, berättar Marion,
som inte har några problem
att få klassen att sätta igång
när det vankas skrivlektion.
Idéer och tankar bollas
mellan bänkraderna och när
någon kör fast får alla hjälpa
till.
- Varför skulle en ung tjej
gå till en kyrkogård gång på
gång?
Marion kastar ut frågan och
förslagen haglar in till den
elev som fått lite idétorka.
- Hon kanske är ledsen?
- Hennes mamma kanske
har dött?
- Hon väntar på någon.
- Hon letar efter en grej hon
tappat.
Marion är riktigt imponerad av sina elever som skriver
som aldrig förr.
- Det är ett lustfyllt skrivande och jättestarka berättelser
om ödehus i skogen, kyrko-

Fjärdeklassarna i Bjurtjärn har hittat på riktigt spännande berättelser till den egna boken.

FOTO: Eva Wiklund

Utdrag ur Lowisas och Hugos texter
”Jag gick till ett ödehus i skogen. Det var mörkt och kallt och det
fanns ingen el. Det var trasiga dörrar och fönster. Jag var rädd.
Det var en våning med vind och källare. Dom som hade bott där
tidigare hade bara lämnat allt så det fanns kvar disk på bänken.
Det blev fotspår efter mig för det var så dammigt på golvet. Jag
tog min skateboard till ödehuset.”
”Killarna gick ut i korridoren. Erik såg en gestalt. Den sprang
mot grabbarna. Erik och Klas sprang så snabbt som de kunde.
De sprang in i ett rum. Rummet var litet och kallt. Klas undrade
om gestalten var borta. Den syntes inte. Klas tittade bakom
sig. Bakom honom stod en död människa. Det var ett barn
fast i samma storlek som en vuxen. Huden var blek och grå.
Barnet hade nästan inget hår. Fötterna var blodiga. Grabbarna
blev rädda och rusade i korridoren bort. Dörren längst bort i
korridoren var låst. De måste hitta en annan väg ut. ”

gårdar, sjukhus och andra läskiga platser, säger hon.
Boken ska bli 44 sidor lång
och utrymmet ska räcka så att
eleverna får publicera varsin
berättelse.
I klassen har man jobbat
med
personbeskrivningar,

platsbeskrivningar och man
har fått lära sig att använda
alla sinnen för att ta läsaren
med till platsen. Hur låter det,
hur luktar det och hur känns
det?
- De har producerat liknelser och beskrivningar som de

aldrig kommit i närheten av
förut, berättar Marion.
Hugo Rhen skriver om två
grabbar som stöter på ett lik i
ett ödehus. Dessutom rör sig
en gestalt i närheten.
- Det här är kul! Barn har
en superkraft som inte vuxna
har och det är vår fantasi, säger Hugo.
Och nog lyckas barnen använda sin fantasi på ett riktigt
krypande läskigt sätt i detta
projekt. Lowisa Andersson
skriver om ett möte i ett ödehus där någon tvingas möta
en maskerad person med ett
dött barn i famnen.
- Det här är mycket roligare
än jag trodde, säger hon.
EVA WIKLUND

Den 22 november marknadsför
eleverna boken under Värmlands
bokfestival på Nöjesfabriken i
Karlstad, öppet kl 10-18.
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Centrumfesten lyser upp Storfors
Den 3 december
vankas Centrumfest
igen. Välkommen till
gemyt, myller, tomte,
utemat, varma tält
och brasa på torget.
Centrumfesten har öppet klockan 16-19. Precis
som vanligt blir det mattorg utanför Kommunhuset, öppna lokaler med
utställare i Kulturhuset,
Kommunhuset med flera.
Butikerna längs Djupadalsgatan bjuder också på
olika överraskningar.
Centrumfesten är i
första hand ett arrangemang för att ge företag
och föreningar i Storfors
en chans att visa upp sig.
Samtidigt bjuds alla invånare på härligt gemyt,
mingel och julstämning.
I nummer 7 kommer
hela programmet.

Är du Storfors nya
bibliotekarie?
Centrumfesten
2018 bjöd på
ett myllande
centrum upplyst
av eldar och
marschaller.

Företag & föreningar kan boka plats
Nu är det dags att boka plats, ute är det gratis - inne kostar det endast
100 kronor per bord.
Julmarknad Kulturhuset: Agneta Svahnlund 070-393 12 58
Matmarknaden på torget: Marita Sjöberg 0550-651 37
Företagare & föreningar i Kulturhuset: Eva Wiklund 0550-651 77

Detaljplan för Kvarnvägen ställs ut
Storfors kommun vill
öppna Kvarnvägen för
allmän trafik igen.
Detaljplaneförslaget
finns nu utställt i Kommunhuset samt på kommunens webbplats fram
till den 28 oktober.
Kvarnvägen har under ett
antal år varit avstängd för allmän trafik och området har i
detaljplanen klassats om till
industrimark.
För att gatan ska kunna
öppnas för allmän trafik krävs
ny belysning samt ny asfalt på
körytor och gång- och cykel
väg. Sidoområden och skiljeremsa behöver dessutom justeras och röjas samt sås med
gräs. Kostnaden för att öppna
vägen igen landar på ungefär
1,5 miljoner kronor och dessa
pengar finns avsatta i investeringsbudgeten för 2020.
Beslut om att sätta igång
detaljplanearbetet togs i april
2019 och nu finns alltså de4

Detaljplanen för området kring Kvarnvägen finns nu utställd i
Kommunhuset och på kommunens hemsida.

taljplanen utställd och alla
har möjlighet att komma med
synpunkter under samrådsperioden som pågår fram till den
28 oktober.
Samrådshandlingar finns i
Kommunhuset på Djupadalsgatan 20 samt på kommunens
hemsida, storfors.se.
Man kan lämna synpunkter
på plats i kommunhuset eller
digitalt via hemsidan.
Planen omfattar planbe-

skrivning, plankarta och undersökning om betydande
miljöpåverkan.
Efter samrådet kommer det
att upprättas en samrådsredogörelse. Efter granskning
upprättas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna synpunkter.
Välkommen att titta på
materialet och att lämna dina
synpunkter.
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Vill du vara med och skapa
magi för kommunens
yngsta läsare? Nu söker
Storfors kommun en
engagerad barn- och
ungdomsbibliotekarie
till folkbibliotek och
skolbibliotek. Här finns
ett roligt, utvecklande
och kreativt arbete med
stor möjlighet att forma
biblioteksverksamheten
tillsammans med övrig
bibliotekspersonal.
Som skolbibliotekarie
arbetar du bland annat
med lässtimulering i form
av bokprat och läsprojekt.
På folkbiblioteket kommer
du arbeta med tjänstgöring
i informations- och
lånedisk, läsfrämjande
aktiviteter för unga
och inköp av barn- och
ungdomslitteratur.
Du kommer att ha stora
möjligheter att påverka
innehållet i ditt arbete.
Biblioteket söker dig
som har en akademisk
examen i biblioteks- och
informationsvetenskap.
Även den som är under
utbildning är välkommen
att söka.
Du bör ha körkort och som
person är du flexibel, tar
egna initiativ och driver
processer självständigt. Det
är viktigt att du är duktig
på att skapa kontakter och
trivs med att framträda
inför och möta grupper av
olika slag. Du tycker om att
arbeta med människor och
är pedagogisk.
Låter det intressant?
Surfa in på storfors.se och
sök tjänsten senast den
3 november eller slå en
signal till bibliotekschef
Michael Nordeman,
tel 0550-65122, för mer
information.

Storfors revisorer är Ingemar Olsson, Anders Nordell, Örjan Alexandersson, Hartmuth Bodinger och Gunnar Övelius. Till sin hjälp har de
sakkunniga Annelie Svensson från KPMG. 
FOTO: Eva Wiklund

Revisorerna efterlyser engagemang
De ska följa upp de
beslut som fattas i kommunfullmäktige och
kontrollera att de följs i
verkligheten.
I bagaget har Storfors
revisorer ett stort engagemang för samhällsutveckling och för kommunen som de bor i.
- Många tror att det
bara är siffrorna vi ska
titta på, men vi ska framför allt granska så att
man följer de uppsatta
målen, säger Ingemar
Olsson, ordförande för
revisorerna.
Antalet revisorer ska enligt
kommunallagen alltid vara
fem stycken och de utses av
kommunfullmäktige. I Storfors är Ingemar Olsson, Anders Nordell, Örjan Alexandersson, Hartmuth Bodinger
och Gunnar Övelius valda.
Just nu är de fem från oppositionspartierna, men så behöver det inte vara.
- Vi ska jobba opolitiskt för
kommunens bästa och det har

aldrig varit några kontroverser beroende på partitillhörighet, säger Örjan.
Till sin hjälp har revisorerna sakkunninga biträdet Annelie Svensson från KPMG.
Alla fem skulle gärna se
ett större intresse och engagemang för kommunal verksamhet hos medborgarna.
- Det är lite förvånande att
man är så pass ointresserad av
den verksamhet som man lägger 30 procent av sin lön på,
säger Ingemar.
Örjan håller med:
- När det gäller kommunalskatten har man inte så mycket att säga till om, men när det
gäller den kommunala verksamheten kan man ju faktiskt
vara med och påverka. I en
sån här liten kommun finns
det chans för alla att göra något, säger han.
Alla revisorerna tycker att
den politiska debatten blivit
tamare med åren.
- För 15 år sedan var det
mycket mer diskussioner, säger Örjan.

Ingemar menar att man som
revisor ska ha ”örat mot marken” och vara uppmärksam
för vad som fungerar och vad
som inte fungerar i samhället.
Det händer då och då att folk
hör av sig för att tipsa om sådant de anser borde granskas.
- Om folk tipsar om felaktigheter så tar vi naturligtvis
vara på det, säger han.
Varje år gör revisorerna
en eller flera djupdykningar
inom olika områden. Ibland
gör man projekt tillsammans
i hela regionen. Just i år
granskar man upphandling i
Storfors och ”de äldres psykiska hälsa” i hela regionen.
I det arbetet har man hjälp av
upphandlade konsulter och
KPMG.
Gunnar tycker att arbetet i
revisionen är både intressant
och utvecklande. Han har lärt
sig mycket om hur en kommun fungerar. För egen del
är han mest nöjd med att man
lyckades driva igenom en viss
förvarning inför kontroller av
enskilt avlopp.

- Numera informerar man
inför olika typer av kampanjer och det är ju jättebra,säger
Gunnar.
Revisorerna är bekymrade
över årets underskott som kan
landa på minus 15 miljoner
kronor.
- Det är bekymmersamt.
Nu börjar verksamheterna
att sätta mål och utvärdera
sina områden, men det räcker
inte. Vi behöver också övergripande politiska mål som
sätts av kommunfullmäktige
för att kunna utvärdera hela
kommunens verksamhet och
det finns det inte idag, säger
Ingemar.
Samtidigt ser revisorerna
att det finns fördelar med en
liten kommun.
- Man kan hjälpas åt på ett
smidigt sätt och det går att
skapa en stolthet i att åstadkomma bra service trots att vi
måste spara pengar. Vi måste
stoppa flödet och då måste
alla hjälpas åt, säger Ingemar.
EVA WIKLUND
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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

688 31 Storfors
Tel 0550-622 83
I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

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
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Apoteket Humlan
Välkommen hit eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Riksväg 26

Stationsgatan

ICA

Buss& tågstation

Smedbygatan
Hälsans Hus
Vårdcentral
Apotek

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!

ÖPPET: Månd-fred kl 09.00-17.00 (lunchstängt kl 12.15-13.15). Tel: 0550-605 37. Hälsans Hus, Hammargatan 3.
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Seniorer tar stora digitala kliv
När 50-talet seniorer,
40-talet skolungdomar
och massor av datorer,
surfplattor och smartphones samsas i Kulturhuset är stämningen
hög.
- Jag får verkligen
känna mig extra smart,
det här är jätteroligt,
säger åttondeklassaren
Linnea Therus.
Linneas elever Lennart
Svensson och Majlis Gunnarsson är mycket nöjda:
- Det här är jättekul, man
vågar ju inte trycka på alla
knappar själv, säger Lennart.
Majlis har också kommit
igång ordentligt.
- Nu kan jag ta mig in och
ut på datorn och jag har börjat
surfa, skrattar hon.
Mer Digital är Telias stora
satsning på att lyfta seniorernas digitala kompetens.
I Värmland drivs projektet
i samverkan med Region
Värmland och projektledare
Mats Löfberg är mycket nöjd
med uppslutningen.
- Alla 16 kommuner deltar
och det har varit ett stort intresse från de äldre vid våra
träffar.
Storfors är den nionde kommunen i raden som arrangerar
träffen, men projektet slutar
inte där.
- Att samla elever och seniorer är bara ett första steg.
I nästa steg vill vi driva olika
mindre projekt tillsammans
med exempelvis biblioteken.
Här i Storfors har ni ju redan
seniorsurf, men det finns mer
saker vi kan bidra med, säger
han.
Han menar att alla ska vara
delaktiga i ett demokratiskt
samhälle och vill visa de äldre alla nya digitala möjligheter. Många är intresserade av
112-appen och att kunna se på
SVT Play i mobilen.
Förutom att vara ett digitaliseringsprojekt kan Mer
Digital också ses som ett ge-

Instruktören Linnea Therus jobbar fokuserat med eleverna Majlis Gunnarsson och Lennart Svensson.

Ingrid Doverholt får hjälp av
Joel Isaksson att att installera
FOTO: Eva Wiklund
en app. 

nerationsprojekt. Äldre och
yngre har roligt tillsammans
och den digitala världen blir
en naturlig samlingspunkt.
- Jag har mött många äldre
som kramat skoleleverna efteråt och tycker att det är helt
fantastiskt, säger Mats Löfberg.
På plats i Kulturhuset denna
dag finns även Bergslagens
Sparbank, Värmlandstrafik
och Region Värmland. Dessutom finns rehabenheten på
plats för rollatorservice och
råd om fysisk aktivitet.
- Det här är ju jättebra service. Nu är rollatorn redo
för vintern, säger Ulla Bergström, som fått hjälp av Therese Larsson.
Christel Gillström, platschef för Bergslagens Sparbank i Storfors, säger att den
äldre generationen blir allt
mer digital.
- Många tar till sig den nya
tekniken snabbt och gillar att
kunna göra saker själva, sam-

Pausgymnastik höjer omedelbart energinivån - precis som det ska
vara under en hälsovecka där projektet Mer Digital ingick.

Projektledare Mats Löfberg är
nöjd med dagen.

Rehabteamet finns på plats för
service och instruktion.

tidigt är det många som uppskattar att det finns möjlighet
till personliga möten ibland
eller att man kan ringa oss,
säger hon.
Inne i Stora Galejan fortsätter aktiviteterna, avbrutna
endast av fika och lite pausgymnastik.
Ingrid Doverholt får hjälp
av Joel Isaksson.
- Jag har ju ansvarat för Datorteket tidigare, men kunskaperna är verkligen en färskva-

ra och det kommer så mycket
nytt, säger Ingrid, som fått
hjälp att ladda in en ny app.
Vid ett annat bord jobbar
Stella Blomberg och Kicki
Eriksson med att boka en
resa.
- De lär sig verkligen
snabbt. Jag tycker att de äldre
är väldigt duktiga. Dessutom
gillar jag att träffa människor,
säger Stella, och får ett stort
leende som svar från sin elev.
EVA WIKLUND
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Jul i Lungsund

Julmarknad vid
Bjurtjärns kyrka

Julmarknad i hela byn
lörd 16 nov kl 13 - 17

Lörd 23 nov kl 12-16
Traditionell julmarknad vid Bjurtjärns kyrka i Sockenstugan och församlingshemmet. Försäljning av vackra
handarbeten, vävt, sytt, stickat, julgodis, bröd och annat som hör julen till. Lotterier. I Sockenstugan serveras julgröt och skinksmörgås samt kaffe med julbröd.
Ute kan man köpa grillat.
Kl 14.00 - 15.00 tar tomten emot barnens önskelistor och delar ut godis i nybyggda paviljongen.
Kl 15.00 kommer barnens luciatåg och lyser upp
församlingshemmet.

Utställare med
allehanda
hantverk, godis mm.
i Sockenstugan
och
församlingshemmet
Servering med möjlighet att köpa kaffe, korv och
vid Bjurtjärns
kyrka.Lungsund erbjuder
glögg. Pensionat
utöver den vanliga menyn en speciell
jullandgång. Lotterier.

Kl 15.00 kommer tomten som börjar sin
vandring i byn på hembygdsgården Berget
och kommer att för att dela ut godis till de
yngsta.
Kl 17.00 bjuds det på musik i kyrkan.
Du som är intresserad säljare/utställare
kontaktar snarast Pia Hallström
på tel 0550-70245 eller 070-274 22 72

Varmt välkomna
önskar vi i
Bjurtjärns
hembygdsförening

Arrangör: LUG, Lungsunds
Utvecklings Grupp

Hitta till oss: Åk väg 237 från
Storfors mot Karlskoga. Sväng
höger mot Bjurtjärn och sedan
höger igen mot Bjurtjärns kyrka.

HÄNDER PÅ HEMBYGDSGÅRDEN BÖRJES I SOMMAR
Måndag 6 juni kl 18.00 har vi Nationaldagsfirande, med folkdans, tal, Servering.
Fredag 1 juli kl 1700 är det Show med Per Henning och vänner med grillkväll.
Fred-sönd 8-10 juli Bygdedagar, detaljerat program kommer senare.
 Tema ”Internationella skogsåret 2011”
 Utställning och försäljning av många hantverkares alster.
 Bonnauktion, gudstjänst med kyrkkaffe.
 Servering av Bjurtjärnshare,
korv,
glass m.m.
samtalsmottagningen.
Har du
På
vårdcentralen
arbetar olika yrkesgrupper
Bjurtjärns Hembygdsförening

Välkommen till Vårdcentralen Storfors!
Vi utökar
funderingar kring din psykiska hälsa, din
livssituation eller behöver hjälp i myndighetskontakter? Vi har utökat samtalsmottagningen med Projekt Nyckeln, en beteendevetare som har erfarenhet av att hjälpa
personer i kontakten med myndigheter och
att vara ett stöd utifrån ett helhetsperspektiv i vardagen.
Du hittar kontaktuppgifterna på 1177.se

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

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

Team för
ditt behov.

8

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

Samtalsmottagning
KBT terapeut och kurator: 0590188 45.
Projekt Nyckeln: 070-221 92 26.
Laboratoriet – boka tid för besök
Telefontid: måndag–fredag klockan
11.00–11.30. Telefon: 0550-65725.

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

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

Här finns vi
Vårdcentralen hittar du i Hälsans
Hus på Hamngatan 3 i centrala
Storfors.
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Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten, telefon 0590188 35.

Kommunstyrelsen granskar förslag

När kommunstyrelsen i
Storfors fick en genomgång av delårsbokslutet
visade det på ett underskott på 15 miljoner
kronor.
- Vi hade hoppats att
våra påbörjade åtgärder
skulle ge snabbare resultat, men så har det inte
blivit. Självklart är jag
oroad, säger kommunalråd Hans Jildesten.
Under kommunstyrelsens
möte i september fattades
några beslut utifrån enheternas förslag till förändringar
och besparingar.
Det stora underskottet beror främst på kostnadsökningar, men Hans Jildesten Kommunaråd Hans Jildesten säger att alla enheter jobbar hårt för att hitta möjligheter till kostnadssäger också att man har ett reduceringar. Den 21 oktober samlas kommunstyrelsen för att se över förslagen.
litet personalöverskott.
kuterades under kommun- bedriva verksamhet smartare
- Vi försöker att lösa det sjukfrånvaro och semester.
Då behovet av antalet för- styrelsens sammanträde och och mer effektivt och samtimed att inte återbesätta lediga tjänster, men om det inte skoleplatser varierar över man jobbar fortsatt hårt inom digt behålla en bra kvalitet,
räcker måste vi ta till varsel. året, måste det finnas möjlig- alla enheter för att hitta större säger han.
Om de aviserade utjämDet vill vi helst slippa och het att kunna öppna ytterli- kostnadsreduceringar.
Den 21 oktober, ett par ningsbidragen från regerdessutom tar det lång tid inn- gare en förskoleavdelning vid
an varsel ger ett ekonomiskt behov. På Kroppavägen finns veckor efter den här tidning- ingen infrias kan det betyda
även utrymmet för en sådan ens pressläggning, kommer mellan fem och sju miljoner
resultat, säger han.
kommunstyrelsen att ta ställ- kronor för Storfors. Det blir
Under septembermötet be- extra avdelning.
En positiv bieffekt blir ning till fler förslag.
en god hjälp, men räcker naslutade man bland annat att
Hans Jildesten poängterar turligtvis inte.
samlokalisera två förskolor, också att fritidshemmet, som
idag är trångbott, att man siktar mot ett så litet
Hans Jildesten vill dock poLillåsen och Hafår större utrym- underskott som möjligt i år, ängtera att kommunen har ett
gen. De båda förmen när förskolan för att effekterna för kom- bra utgångsläge även om man
skolorna har idag
Hagen flyttar.
mande år inte ska bli stora.
nu måste effektivisera verktvå
avdelningar
Någon
exakt
Som
en
sista
utväg
menar
samheterna.
vardera. Enligt beDet här är en
tidsplan presente- han att skattehöjningar och
- Vi har Sveriges bästa
slutet kommer de
verklighet i
rades inte under varsel kan komma att disku- skola där vi får höga betyg
nu att inrymmas i
nyrenoverade lo- väldigt många kommunstyrelsens teras. Den allra sista utvägen från både elever, personal
sammanträde.
är att även se över vad delade och föräldrar. Vi har ett helt
kaler på Kroppa- Det finns ett turer skulle innebära.
nytt särskilt boende där vi får
vägen. Lokalerna kommuner idag
antal faktorer som
- Jag utesluter ingenting, mycket goda betyg av de bokommer att utformas efter modernt arbetssätt vi måste se över och ordna på men först måste vi titta på an- ende liksom inom hemtjänsten. Vi klarar av att erbjuda
och man kommer att få större bästa sätt innan beslutet kan dra lösningar, säger han.
Kommunchef Mats Öman förskoleplats inom lagstadoch bättre planerade utrym- verkställas, säger Hans Jildesten.
är bekymrad och fokuserad gad tid. Vi har dessutom ett
men än idag.
För att öka kontinuiteten på kommunens framtid.
levande kulturhus med bland
Genom att förskolorna sam- Det här är en verklighet annat biograf, musik och dans
lokaliseras kan man effektivi- för personalen, effektivisera
föreningsverksamhet
sera verksamheten, särskilt verksamheten och minska som väldigt många kommu- samt
vid öppning och stängning kostnaderna har man infört ner befinner sig i just nu. Att där många människor kan bli
samt vid planeringsmöten, ef- ett särskilt natteam vid Sjög- nå en budget i balans under delaktiga i både idrott och getersom personal vid de olika läntan där personalen vid sär- de närmaste åren är den mest menskap. Seniorernas Hus är
avdelningarna kan hjälpas åt. skilt boende och hemtjänsten prioriterade frågan för till- också en viktig byggsten i ett
fället. Vi måste varje dag ut- gott samhälle, säger han.
Verksamheten blir på detta samverkar.
Många mindre förslag dis- mana oss själva i hur vi kan

EVA WIKLUND
sätt också mindre sårbar vid

”
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Dags för ny
vinterdäck
Dags
för ny
vinterdäck?

Med däck från Goodyear, Michel
Continental och Nokian hjälper v
dig hitta dem som passar din bil.
Med däck från Goodyear, Michelin,
Continental och Nokian hjälper vi
dig hitta dem som passar din bil.

Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550-62222

Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550-62222
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Goda företagsbetyg för service
Det blev inget kliv uppåt
för Storfors när Svenskt
näringsliv presenterade
årets ranking av företagsklimatet.
Storfors halkade ner
ett antal steg och ligger
nu på sjunde plats i länet
och 155:e plats i landet.
- Det är naturligtvis tråkigt
att vi halkat ner, men samtidigt är vi glada att företagarna
ger höga betyg för service
samt attityderna från tjänstemän, politiker och media. Där
ligger vi bland de 60 bästa i
Sverige, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.
De senaste åren har Storfors kommun klättrat i rankingen, men i år blir det ett
trendbrott när kommunen tappar 33 placeringar. Rankingen
innehåller 18 faktorer som
viktas olika tungt. Två tredjedelar av rankingen bygger
på en enkätundersökning till
företagen som genomfördes
under första kvartalet 2019,
medan en tredjedel bygger på
statistik från Statistiska centralbyrån, SCB och Upplysningscentralen, UC.
De statistiska faktorerna rör
kommunalskatt, marknadsförsörjning, företagande, entreprenader, andel invånare i
arbete och nyföretagsamhet.
Där är Storfors kommun rankad mellan plats 196 och 265
i Sverige.
När det gäller företagar-

”Företagen är en viktig resurs för oss i Storfors”, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson. Här vid en av kommunens näringslivsfrukostar. 
FOTO: Eva Wiklund

nas svar på hur de uppfattar
näringslivsklimatet är bilden
ljusare. Företagarnas sammanfattande omdöme ger
plats 102 av 290 kommuner.
När det gäller service till företagen samt tjänstemännens,
kommunpolitikernas och medias attityder till företagande
rankas Storfors bland de 60
bästa i landet. Det som drar
ner Storfors betyg är framför
allt punkterna ”konkurrens
från kommunen”, ”vägnät,
tåg och flyg”, ”tele- och ITnät” samt ”allmänhetens attityder till företagande”.
- Det är naturligtvis inte bra
att vi backar från plats 122 till
plats 155 i den totala rankingen. Det finns flera faktorer
vi har svårt att påverka, men
självklart kommer vi nu att

jobba ännu hårdare med det
vi kan påverka. Företagen är
en väldigt viktig resurs för oss
i Storfors, säger Kicki Karlsson.
Hon efterlyser också fler
enkätsvar nästa år. Endast 41
procent av de cirka 100 företagarna i Storfors hade svarat
på enkäten.
Kommunchef Mats Öman
hade hoppats på en fortsatt
klättring.
- Jag är naturligtvis lite besviken, men samtidigt ser vi
att företagarna ger oss goda
betyg på flera områden. Nu
får vi ta ytterligare krafttag
på de områden där vi inte fått
lika goda betyg, säger Mats,
som ser mycket positivt på de
goda betygen för service och
kontakt med kommunen.
- Vi är en serviceorganisation som ska hålla en hög servicenivå oavsett om det gäller vård, skola, omsorg eller
service till våra företag, säger
han.
Mats Öman hoppas också
att avtalet med IP Only, där
både större företag och ensamföretagare under 2019
och 2020 får möjlighet till
fiberanslutning, kommer att
påverka företagsklimatet till
det bättre.

EVA WIKLUND

Flest behöriga
elever i Storfors
Ny statistik från Skolverket
visar att Storfors kommun
har högst andel elever
som är behöriga till
gymnasiestudier i hela
länet. Statistiken, som
publicerades i slutet
av september, visar att
andelen niondeklassare
som är behöriga till vidare
studier är i stort sett är
oförändrad i Sverige.
Skolverkets statistik visar
också att skillnaderna
mellan killar och tjejer
minskar. I hela landet
var 85,8 av tjejerna och
82,9 procent av killarna
behöriga i våras.
I Storfors är andelen
behöriga cirka 100 procent.
När Skolverket anger
värdet till cirka 100 så
betyder det att mellan en
och fyra elever kan vara
obehöriga.

Stick-café på
biblioteket
Varje måndag är det
stickcafé på Storfors
bibliotek i Kulturhuset,
Centrumplan 1. Det är
drop-in och man kan
komma och gå när man
vill kl 14-17. Fika finns.

Siv startar stickcafé i butiken
Fram till
den 2
december
kommer
Siv Eriksson att
arrangera
stickcafé
varje
onsdag i
butiken kl 14-17. Där finns
chans till instruktion och
kaffe såklart.
- Det vore jättetrevligt om
många hittar hit. Jag har
ju ändå butiken öppen och
när vi lade ner hundbutiken så skapades extra
utrymme, säger hon.
Ingen föranmälan behövs
utan det är bara att droppa
in den tid som passar.
Adress: Sivs Handarbetshörna, Djupadalsgatan 17.
Information: 0550-622 24.

I frêske lufta 6 l 21 okt 2019 Informationstidning för Storfors kommun 11

Aktiv hundklubb i Storfors

Storfors hundklubb är en aktiv klubb
med träningsplan vid Rönningen.
- Ofta får vi bra kritik för våra arrangemang och det gör att vi orkar en tävling
till, säger Helene Bergman, en av de
aktiva.
Men även om en hel del tävlingar går av stapeln på hemmaplanen, så sker vinterträningen
inomhus i Lervikshallen i Degerfors, för värmens skull. Klubben erbjuder i regel en hel del
kurser under vår och försommar och ibland
även på höstarna. Nu närmast väntar tematräning med instruktör i Lervikshallen under vintersäsongen. Rallylydnad, cirkelträning, nose
work, agility och freestyletrix står på programmet.
Den 6 november har klubben medlemsmöte
med föreläsning om patrullhunden i Kulturhuset. Då bjuder man även in icke-medlemmar
som är nyfikna på klubben.
- Alla är välkomna, säger Helen Bergman
som själv har fyra hundar.
- Jag har haft hund i över 40 år och alltid
tävlat. Det känns väldigt bra att vi har en aktiv hundklubb i Storfors idag, säger hon, och
menar att alla klubbar måste dra sitt strå till
stacken.

Helen Bergman har fyra hundar som hon tävlar
med.

- Vi vill ju tävla och då gäller det ju att vi
själva arrangerar tävlingar också, säger hon.
Tack vare ett bidrag från Sparbanksstiftelsen
har klubben nu också en egen parkering intill
den inhägnade träningsplanen.
EVA WIKLUND
FAKTA
Onsdag 6 november. Kl 18.00 medlemsmöte i
Kulturhuset (öppet för alla intresserade).
Kl 18.45 Föreläsning med Johanna Rundblad om
vad en patrullhund gör i försvarsmakten. Fika.
Tematräningar i Lervikshallen kl 11-13:
Rallylydnad, 1/12, cirkelträning 29/12, nose work
19/1, agility 22/2 samt frestyletrix 8/3.

Storforsportalen samlar föreningar
Några entusiaster jobbar hårt för att
skapa en levande föreningsportal för
alla föreningar i Storfors.
Via en webbsida får man en överblick
över vilka föreningar som finns och kan
även se träningstider, tävlingar och
evenemang.
- Vi hoppas nu att ännu fler föreningar
ansluter sig så att sidan blir komplett,
säger Lennart Johansson.
Många föreningar har idag egna hemsidor eller facebooksidor men det går alldeles utmärkt
att ansluta sig till portalen genom att länka till
sin egen sida.
- Vi vill verkligen ge alla potentiella medlemmar en överblick och ju fler föreningar som
är med desto större slagkraft får sidan, säger
Lennart, som tror att portalen både kan ge fler
medlemmar och fler besökare vid evenemang.
Den förening som vill lägga hela sin hemsida
i portalen betalar 500 kronor per år och då ingår också gratis hjälp att lägga upp den.
Man kan också välja att enbart ansluta sig till
evenemangskalendern till en kostnad av 200
kronor per år.
Den som enbart vill lägga upp en länk till den
egna hemsidan betalar inte något.

Storfors IBF
satsar nytt
Storfors
Innebandyförening har
nu både ny
tränare, ny
styrelse och
dessutom
ett nytt
Tobias
pojklag i
Andersson.
seriespel.
Ny tränare
för A-laget är Tobias
Andersson som hoppas
på stort publikstöd under
A-lagets hemmamatcher
på fredagarna och lovar
underhållande innebandy.
Den nya styrelsen för
Storfors IBF består av
Markus Ståhl (ordförande),
Jonas Carlberg (kassör),
Mikael Bergare (sekreterare) samt ledamöterna
Alexander Jonasson och
Pierre Österberg.
A-lagets hemmamatcher
kommer att spelas på
fredagar klockan 20.00
med öppen caféteria.
Klubbens pojklag spelar i
”Pojkar blå serie 1 östra”.
Pierre Österberg är
huvudansvarig för laget
som har sin första
tävlingsmatch på
hemmaplan den 18/10.
Vissa fredagar kommer
pojklaget att spela
hemmamatch klockan
18.00 och herrarna
klockan 20.00 - perfekt för
en helkväll i sporthallen
menar föreningen.

Storfors FF nådde
nästan ända fram
Workshops arrangeras i Kulturhuset för att
hjälpa föreningarna ingång med hemsidorna
och för att lära ut hur själva verktyget fungerar.

- Årsavgifterna tar vi ut för att täcka kostnaderna för vårt webbhotell, säger Lennart, som
jobbar för Föreningen Värmlands Bergslag
som driver projektet.
EVA WIKLUND
FAKTA
Nästa workshop för föreningar som vill ansluta
sig hålls i Kulturhuset 26/11 samt 17/12 kl 17-19
med drop-in. Välj en av gångerna.
Öppen webbutbildning hos Möckelnsföreningarna
Föreningsbyrån, ingång biblioteket, Karlskoga
7/11 eller 5/12 kl 17-19
Information: Olle Rodehn 0550-65120
olof.rodehn@storfors.se
eller Lennart Johansson 073-0833943
lennart.johansson@storfors.se
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Storfors FF kämpade hårt
och väl under ledning
av nya tränaren Erik
Rådberg säsongen 2019.
Resultatet blev en delad
andraplats i tabellen efter
Karlskoga, men Storfors
missade kvalomgången
med en hårsmån på grund
av målskillnaden. Det blev
istället Strömstorps B som
fick den chansen.
- Vi föll på mållinjen,
men vi har gjort en bra
säsong där vi bara förlorat
några få matcher. Vi har
presterat riktigt bra och
varit svåra att slå. Jag tror
alla i laget är nöjda, säger
Erik Rådberg.

Storfors investerar trots tuff ekonomi
Just nu har Storfors kommun, precis som många
andra små kommuner,
ett tufft ekonomiskt
läge.
Trots det så pågår
investeringar och ännu
större investeringar
planeras.
- Man kan kanske
undra hur detta går ihop,
men dels måste man
både bromsa och gasa
samtidigt för att fortsätta utveckla samhället. Dessutom belastar
investeringarna inte alls
ekonomin på samma sätt
som de dagliga kostnaderna, säger kommunchef Mats Öman.
När man bekostar något
som kommer att kunna användas under ett antal år
framåt kallar man det för en
investering. Kostnaderna beDjupadalsgatan byggs om. Tommy Svärd, enhetschef för
lastar en kommun på ett helt
tekniska enheten granskar ritningarna.
FOTO: Eva Wiklund
annat sätt än de löpande kostnaderna som ska betalas varje upp” de skattepengar som an- tember förra året beslutade
månad. Investeringar gäller vänds till investeringar, säger Kommunstyrelsen att avsätta
ofta byggnader, men det kan Mats Öman.
400 000 kronor för projekteockså vara lekplatser, vatExterna medel kan till ex- ring. Under det senaste året
tenverk, fordon, vägar, gång- empel komma från Tillväxt- har man förberett ombyggoch cykelvägar eller annan verket, Boverket, Trafikver- nationen, som också kommer
infrastruktur.
ket eller andra aktörer. För att innebära att busstrafiken
För en byggnad skriver man Vargbroskolan fick man ex- kommer att stanna längs Djuav olika delar på olika lång empelvis stöd från klimatin- padalsgatan.
tid – allt utifrån hur länge de vesteringsprogrammet Klimp
- Som bonus får vi en mer
beräknas hålla innan det är med 7,2 miljoner kronor. attraktiv och trygg tätort, sädags för renoveNär skolan stod ger Mats Öman.
ring. Grundprinciklar kunde man
Nu pågår grävarbetet och
pen är att man förockså konstatera hela ombyggnationen med
delar ut kostnaden
att
driftskostna- gång- och cykelväg, förstärkt
för investeringen Grundprincipen den minskat med belysning och nya busshållpå det antal år som
miljon kronor platser beräknas kosta 5,3
är att man för- en
den beräknas hålper år tack vare miljoner kronor. Halva sumla. Om ett objekt delar kostnaden att skolan byggdes man belastar Storfors komkostar 10 miljoner
mun och fördelas på många
på det antal år hybridventilerad
kronor och beräkoch superisolerad. år framåt.
nas hålla i 30 år
Mest aktuellt i
- Kostnaden för att göra
som investeblir kostnaden per
Storfors just nu är gatan trafiksäker måste stälår alltså drygt 330 ringen ska hålla ombyggnationen las mot både lidande för den
000 kronor plus
av Djupadalsgatan enskilde och de kostnader för
eventuell ränta om summan där Trafikverket går in med samhället som skulle uppstå
har lånats upp.
halva kostnaden. Arbetet har vid en allvarlig trafikolycka,
- För det mesta försöker en planerats länge på grund av säger ekonomichef Ingela
kommun också att söka efter att den breda gatan lockar Bergare.
externa medel för att ”växla till mycket höga farter. I sepDen planerade skolan i

”

Kyrksten, där det just nu pågår en förstudie, är också
en stor investering för kommunen. Skolan i Bjurtjärn
är byggd på 50-talet och för
att bygga om den till modern
standard skulle det krävas
mycket stora ingrepp och bedömningen är att man får mer
för pengarna genom att bygga
en helt ny skola. Kostnaderna
för en ny skola skulle fördelas
på många år framåt.
Fördelarna som man sett
med en ny, modern skola i
Kyrksten är bland andra;
* Mer effektiv ytanvändning och uppvärmning med
en ny byggnad.
* Ökad samordning av bemanningen när skola och två
förskolor placeras i samma
byggnad. Förskolorna har
idag 40 barn inskrivna medan
63 barn går i Bjurtjärns skola
från förskoleklass till åk 6.
* Man räknar med att familjer vill bo kvar i området
samtidigt som inflyttningen
spås öka när orten får både
skola och samlingspunkt för
invånarna. Idag sker ett generationsskifte i de villor
som finns i området och just
i Kyrksten är utflyttningen
lägst i hela kommunen. I
Kyrksten finns också flera
LIS-områden utpekade där
det skulle vara möjligt med
sjönära nybyggnation.


EVA WIKLUND
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Biskopen trivdes i barnens skolskog
När biskop Sören Dalevi
och en hel busslast med
förtroendevalda och
tjänstemän från Karlstad stift skulle inviga
kyrkoreservat, passade
man också på att besöka
skolskogen i Bjurtjärn.
- Det finns något
naturligt och sunt med
att vara i skogen, man
behöver inte göra det så
komplicerat, säger han.
Biskopen tillbringar gärna
sin fritid i skogen. Där hämtar han kraft och energi när
arbetsschemat varit tajt.
- Jag är ju gammal scout
och har alltid tyckt om naturen. Idag när psykisk ohälsa
ökar bland både unga och
äldre är det viktigare än någonsin att det finns sådana här
helande platser, säger Sören
Dalevi.
Och i skolskogen, bara tio
minuters promenad från skolan i Bjurtjärn, härskar lugnet
och en rent av trolsk miljö. De
mossbevuxna stenarna, den
porlande bäcken, jätteblocken
och den glesa, resliga granskogen stimulerar både fantasi och fysik. Här har eleverna
i Bjurtjärn lektioner i olika
ämnen och ibland skogsdagar
med lek och skoj. Samlingspunkten är två fina vindskydd
med en brasplats emellan.
Under skogsdagen jobbar
Max Björk och hans kompisar
hårt med att få igång en brasa.
- Jag gillar verkligen att
göra upp eld, säger Max.
Sjuåriga Lyra Larsson trivs
också i skolskogen och har
till och med gjort en sång om
den.
- Sången handlar om att det
inte finns nåt bättre än naturen. Här finns så många fina
stenar, blommor och träd.
Jag tycker jättemycket om att
vara här, säger hon.
Tina Westlund, miljöledare
på Karlstads stift, känner sig
stolt över att kyrkan kan avsätta mark till skolskogar runt

Sixten Andersson får prova biskopens tunga guldkors. 

FOTO: Eva Wiklund

Fina vindskydd i skolskogen.

om i Värmland som till 75
procent består av just skog.
- När det gäller hållbart
skogsbruk så måste vi kunna
avsätta mark till det här. Det
är superviktigt att den yngre
generationen får en känsla
för skogen. Det finns många
ämnen man kan genomföra i
skogen och det kanske betyder att andra elever än vanligt
kliver fram, säger hon.
Läraren Therés Carlesjö säger att det är en stor förmån
för skolan att ha tillgång till
det orörda skogsområdet.
- Skolan ska passa för alla
och är det någonstans där alla
kan hitta en plats så är det i
skogen. Här kan vi ha matte
och andra ämnen och här kan
man få utlopp för kreativitet och fysisk aktivitet, säger
hon.

Trivsamt kring brasan.

Fysisk aktivitet för alla gäster blir det också när femteklassarna avslutar dagen med
att leda en lite annorlunda
kurragömma som lockar ut
besökarna bland stenar och
stammar.
Sören Dalevi är inte sen att
hänga med sin gruppledare,
men först får Sixten Andersson prova biskopens tunga
kors. Han nickar jakande när
Sixten frågar om det är äkta
guld.
- En av mina företrädare
fick korset av kungen för mer
än 200 år sedan, berättar han.
Och medan biskopen och
alla de andra följer skolbarnen från Bjurtjärn i naturleken fortsätter brasan vid vind-
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skydden att sprida värme och
den där speciella harmonin
som bara en brasa i skogen
kan ge.
Skogvaktare Benny Olsson
berättar att skolskogen är närmare fem hektar stor och att
den kommer att få stå orörd,
förmodligen för all framtid.
- Den avsattes som skolskog på 70-talet och även om
den inte längre skulle vara
skolskog så är den så gammal
och har så höga naturvärden
att den inte kommer att avverkas, säger han.
Under dagen invigdes också kyrkoreservatet Trettondetjärn i Storfors.
EVA WIKLUND
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Kanalen
En tidning för Storfors församling l Nr 6 l 2019 l årg 14

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

När konfagruppen diskuterar bön så tillverkar man också ett bönearmband, visar Karolin Gärdsvik Wilhelmsson.

Konfirmationsgruppen är i full gång i Storfors kyrka
Konfaläsningen har startat i
Storfors kyrka och gruppen
jobbar med olika teman varje
träff. Man träffas i PAX-lokalen
varje onsdag direkt efter
skolan och börjar med fika.
Leder gruppen gör Karolin
Gärdsvik Wilhelmsson.

- Det är fantastiskt att få följa
de här unga människorna i två
terminer. Det handlar ju mycket
om att de ska börja fundera
på vad de har för egna åsikter,
säger Karolin, som är glad över
att åttondeklassarna är så
öppna.

- De bjuder verkligen på sig
själva i våra diskussioner och
det är intressant att få tänka
tillsammans, säger hon.
Varje träff har ett tema och
gruppen brukar jobba både med
skapande och diskussioner.
I mars väntar ett läger som

brukar bli mycket uppskattat och
i maj sker själva konfirmationen.
- Visserligen har vi redan startat,
men skulle det finns någon som
vill hänga på så finns det plats i
gruppen, säger Karolin.
Hon nås på tel 0550-658 60.

Verksamheter för vuxna
Tisdagar
l Tisdagsträffen på Seniorernas Hus
kl 14.00-16.00
l Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn: 5 nov och
10 dec kl 11.00.
l Skapande möte i Lungsund, varannan
tisdag kl 18.00.
l Bibelsamtal i Storfors. Info lämnas av
Elsie SchwabHollsten.

Livets trådar vävs samman - temagudstjänst 27 oktober
Vid temagudstjänsten i Storfors
kyrka 27 okt kl 15.00, kommer
deltagarna i Knyppelgruppen att
medverka. De träffs varje torsdag
och låter tunna trådar bilda vackra
mönster. Efter gudstjänsten är det
utställning av deras alster och man
får se hur knyppling går till.

Onsdagar
l Syföreningen i Bjurtjärn träffas kl 13.30
varannan onsdag.
l Arbetskretsen i Storfors träffas kl 14.00
varannan onsdag.
l Kyrkokören i Bjurtjärn träffas och övar
kl 19.00.
l Storforsträffen, varannan onsdag
kl 14.00.
23 okt Bengan Trio från Karlstad
6 nov Visor i tid och otid, Rune Blifh
20 nov OBS! Kl 12. Lunchmusik med
Ulrika Wiström, soppa efteråt
4 dec Sång & musik i adventstid med
Anne-Marie och Hans Jonsson
Torsdagar
l Kyrkokören i Storfors träffas och övar
kl 18.45.
l Andrum i Bjurtjärns församlingshem
kl 18.00: 31 okt och 28 nov.
För frågor och mer info, kontakta någon
av oss som finns på telefonlistan.

Kyrkbacksträffen
Tisdagarna 5 nov och 10 dec är det

träff för ensamma och äldre i Bjurtjärns
församlingshem.
Det bjuds på gemenskap kring kaffe- och
matbordet till självkostnadspris.
För information kontakta Gerd Lagerqvist
0586-38303 eller Birgitta Hagström
0550-30025.

Flitiga händer skapar vackra
mönster

Bjurtjärnskväll – vad är det?
Tanken är att Bjurtjärnskväll ska vara ett
forum för idéer och omsorg om vad som
sker i Bjurtjärnsdelen av Storfors församling.
En nystart för det som tidigare kallades
Sockenrådet. Höstens återstående träffar
är torsdagarna 7 nov och 5 dec kl 18.00 i
Bjurtjärns församlingshem. Vi återkommer
i nästa nummer av Kanalen med vårens
datum.
För mer info kontakta Gunilla Bengtsson.

Almanackan
Storfors

Vill du vara med och hjälpa till?

Det är många olika sysslor i en
församling. Dels det som görs vid
gudstjänsterna men också mycket annat
som behöver göras under veckorna.
Putsa ljusstakar, ordna med blommor till
våra altare i kyrkorna eller till kaffeborden.
Vara en vuxen i någon av våra
barngrupper, rensa ogräs, baka matbröd
och kaffebröd, ha någon som du ringer till
och pratar en stund. Eller något annat…..
sysslorna är många.
Hör av dig till pastorsexpeditionen så
försöker vi samordna önskemål och behov.

Birgitta Persson får instruktioner av kursledaren
Anita Lundbäck.

27 okt
11.00 Mässa på finska
15.00 Temagudstjänst
med knyppelgruppen. Se
mer info på annan plats i
Kanalen.
1 nov
14.00-17.00
Gravsmyckningskaffe,
mer info på annan plats i
Kanalen.
2 nov
18.00 Minnesgudstjänst,
kyrkokörer
7 nov
16.30 Messy Church
10 nov
15.00 Söndagsmässa
17 nov
15.00 Söndagsgudstjänst.
JohnElis Hollsten och
Storfors dragspelsklubb.

19 nov
14.00 OBS en tisdag!
Gudstjänst i Seniorernas
hus
24 nov
11.00 Mässa på finska
15.00 Söndagsmässa

Bjurtjärn

31 okt
18.00 Andrum i församl.
hemmet
1 nov
14.00-17.00
Gravsmyckningskaffe, se
mer info på annan plats i
Kanalen
2 nov
11.00 Minnesgudstjänst,
kyrkokörer
5 nov
16.30 Messy Church
17 nov
11.00 Söndagsmässa

28 nov
18.00 Andrum i förs.
hemmet

Lungsund

1 nov
14.00-17.00
Gravsmyckningskaffe, se
mer info på annan plats i
Kanalen
2 nov
15.00 Minnesgudstjänst,
kyrkokörer
10 nov
11.00 Söndagsmässa
16 nov
Lungsunds julmarknad
17.00 Musik i kyrkan
Med reservation för ev
ändringar
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Sjuåringar fick bibel

Aktiviteter för barn och ungdom

Tisdagar:
l Babysång (0-3 år) kl 10–11.30, Storfors
OBS! Anmälan till Karolin 073-078 24 05
l Tisdax (mellanstadiet) kl 13.30–15,
Storfors
l p.A.X (från åk 6) kl 16–19, Storfors
l Miniorer (7-9 år) kl 16.30 – 18, Bjurtjärn

Den 13 oktober firade vi
tacksägelsegudstjänst i Bjurtjärns och
Storfors kyrkor. Vi firade lite extra med
att dela ut biblar till alla sjuåringar
som ville och kunde delta. Om man
inte kunde närvara men ändå väldigt
gärna vill få sin bibel är man varmt
välkommen att hämta den i Storfors
kyrka, vänligen kontakta barnledare
Jenny Nilsson på nummer: 0550-658
59 om du önskar hämta din bibel.

Onsdagar:
l Konfirmander kl 15.30–17.30, Storfors
l Barntimmar (3-6 år)16.30-18, Bjurtjärn

Julkonsert 28 dec

Torsdagar:
l Arken JR (4-6 år) kl 15–16.30, Storfors
l p.A.X (från årskurs 6), kl 16–19, Storfors
Fredagar:
l Arken (7-9 år), 15.30 – 17, Storfors
l Tjejgrupp (åk 7), kl 17–18.30, Storfors
l p.A.X (åk 7 och uppåt), kl 19–23,
Storfors

Kyrkan
mitt i byn - mitt i veckan
Tisdag 19 nov kl 14.00 kommer det att bli

gudstjänst på Seniorernas hus, i samband
med Tisdagsträffen. Det är inte alla gånger
som man orkar ta sig uppför backen till
Storfors kyrka. Så då får ”kyrkan” komma
till människorna. Elsie Schwab Hollsten är
präst, någon av kantorerna spelar och det
utlovas förstås kyrkkaffe.
Alla är varmt välkomna!

JULKLAPPSTIPS!
Julkonsert Lördag 28 dec kl 17.00 i Bjurtjärns kyrka

med Anders Andersson, sång och Mats Nilsson, piano
tillsammans med våra kyrkokörer. Biljetter för 100
kronor finns att köpa på pastorsexpeditionen tel 0550600 42. Mer info i nästa nummer!

Allhelgonahelgen börjar med gravsmyckningskaffe
Fredag 1 nov kl 14.00-17.00 är våra
kyrkor öppna. Där finns någon att
prata med och kaffe med lite dopp.
Man kan lyssna till levande musik med
våra kantorer i kyrkorna kl 14, 15 och
16. Det kommer att finnas gravljus till
försäljning vid kaffet
På lördag 2 nov är det
MINNESGUDSTJÄNSTER med
ljuständning för de som avlidit sedan
förra allhelgonahelgen. Bjurtjärn
kl 11.00, Lungsund kl 15.00 och
Storfors kl 18.00.
Välkommen att sitta ner i lugn och ro i
våra kyrkor!

TACK!

Vi från Pax vill tacka alla som hjälpte till med och under Pax Games
Vi vill även tacka våra sponsorer som gjorde denna kväll lite extra
speciell: Arne Nilssons AB, Elon i Storfors, Ahås Vassröjning &
Sjögrävning och Bergslagens sparbank.
Stort tack till er som gjorde denna kväll ännu bättre!

Känner
du dig ensam?
Önskar du någon

att prata med?
Vill du ha besök?
Kontakta någon av
oss i personalen
som tjänstgör vid
gudstjänster eller
andra träffar som vi har i församlingen,
eller ring till pastorsexpeditionen 055060042 så får du kontakt med någon av
våra präster.

En stilla stund i kyrkan

Varje helgfri onsdag kl 9.00 inbjuder
vi till morgonbön i Storfors kyrka. Den
utökas till att vara morgonmässa,
enkelt nattvardsfirande, sista onsdagen
i månaden. Då startar det kl 8.00.
Välkommen att samla dina tankar inför
dagen som har börjat.

Behöver du kyrkskjuts?
Kyrkan ligger inte alltid
” mitt i byn” på så sätt
att det är enkelt att ta
sig dit. Om du önskar
få åka med någon
till gudstjänsterna i våra kyrkor, så kan
du ringa till pastorsexpeditionen senast
fredagen innan. Telefontiden är månd-fred
kl 10-12 och numret är 0550-600 42.
Välkommen med till gemenskap!
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Pastorsexpeditionen i Storfors
Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors
Tel 0550-600 42
storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors
Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00
Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00
Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten
0550-658 63, 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se
Komminister
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson
0550-65860, 0730-782 405
karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se
Kantorer
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
Gunilla Bengtsson
0550-65858, 070-740 27 22
gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se
Församlingsvärdinna
Heléna Saha 0550-658 61
Barnledare/ungdomsledare
Jenny Nilsson
0550-65859, 072-504 05 59
jenny.nilsson2@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare
Cecilia Hellström-Brickner
0550-65855 072-550 67 90
cecilia.boberg@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent - finsk verksamhet,
Merja Piispanen 0586-688 30
merja.piispanen@svenskakyrkan.se
Administratör
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
Tf ordförande Kyrkorådet
Anders Nordell
070-675 11 72
Blomsterfonden
Tel 0550- 600 42,
Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

Ett mästerverk signerat Gud
Vi talar ibland om att samhället blivit
alltför individualistiskt, att gemene man
sätter sina egna åsikter och behov i främsta rummet.
Vi tänker nog ibland att de som växer
upp och tar plats på arbetsmarknaden och
i vår omgivning har en allt mer egoistisk
infallsvinkel på livet. Visst är det nog så,
livet i social medier handlar mycket om
att framhäva sin egen förträfflighet, göra
sig själv till en vandrande reklampelare.
För att få plats verkar det som att man
behöver ta plats.
Jag undrar om det verkligen är så att
människan är mer egoistisk. På många
sätt verkar många för att engagera sig
och bry sig om andra.
Vi har just passerat september vilket är
diakonins månad i Svenska kyrkan. Där
uppmärksammar kyrkan på olika sätt
vad diakoni är och att den gör för skillnad. Diakoni är oftast något som sker i
det dolda. En matkasse till någon som
inte har råd att vara mätt, ett samtal som
kanske stillar oro och ångest, medmänniskan som hjälper till i kontakten med
myndigheter eller kanske en tyst gemenskap över en kopp kaffe.
Inga stordåd som resulterar tidningsrubriker och stora pokaler, men det är
handlingar som kan göra en annan människas liv värt att leva igen.
I handeln säljs det rosa och blå bandet
till förmån för forskning om bröstcancer
och prostatacancer.
Ett annat sätt vi har kunnat bidra till
vår omvärld är att vi i juletid kunnat
köpa getter, vaccinationer och matpaket
till människor i nöd. Dessa köp har lett
till förändrade levnadsvillkor för människor i vår värld.
Nog bryr vi oss allt om vår omvärld.
Jag är nog inte ensam om att tänka att
sociala medier såsom Facebook, Instagram, Snapchat påverkar våra liv väldigt
mycket. De får ta mycket tid, men det
finns också positiva strömningar i Cyberspace och att med några snabba tryck
på dator eller mobil kan man nå ut till
hela världen.
Hade en ung aktivist som Greta Thunberg någonsin fått tala i FN om inte världen varit lättare att nå tack vare Internet?! En person som verkligen kommer
kunna göra skillnad.

En annan positiv riktning på nätet i
medmänsklighetens namn är Kroppsaktivismen som får större och större utrymme. Det är kvinnor och män som fyller flödet med bilder på ”vanliga” kroppar utan retuschering, tillgjordhet eller
operationer. Kroppar som levt ett vanligt
liv och fått sitt utseende av det.
Det är en reaktion på det kroppsideal
som länge florerat i vårt samhälle och
lett till psykisk ohälsa och sjukdom hos
många.
Nog ser vi väl ändå tecken i vårt samhälle på att människan fortfarande engagerar sig för varandras väl och ve?!
I mina ögon finns det hopp och jag
vill tro att det engagemang som finns är
kommet från Guds kärlek till människan. Jesus utmanade gängse normer och
regler och det kan vi inspireras av. Inspireras till att höra Guds röst i det som
sker.
Kanske börjar vår omsorg om vår
medmänniska i att bekänna att vi själva
är mästerverk signerade Gud. När jag
kan se min egen längtan efter en annan
människas omsorg kan jag kanske se vad
jag kan göra för någon annan.
I mässan ”Mysterium” skapad av
Ingemar Johansson skriver han såhär:
Vet du om att din kropp är ett tempel
Evigheten finns gömd i valvens djup.
Ja, i ditt innersta porlar en källa
Som kan släcka din törst efter liv.
Männ’ska, se dig själv djupt i ögonen.
Smek din kropp, ja, smek din egen hud.
Vet att du är värd att älskas här och nu,
Ett mästerverk signerad Gud.
Karolin Gärdsvik Wilhelmsson

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

Både besökarna från Säffle och värdarna från Storfors var nöjda med besöket där goda idéer bollats.
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Storfors delade goda idéer med Säffle
Det framgångsrika arbetet i Storfors med att
minska arbetslösheten
hos unga har fått stor
uppmärksamhet.
Under september hade
kommunen också besök
av Säffle kommun som
hört talas om arbetet.
Åsa Askerskär, enhetschef
för AME (Arbetsmarknadsenheten) samt några chefer
och tjänstemän från skola och
IFO presenterade kommunens arbete och de samverkansforum som används.

Tisdagsmodellen är en process där individen går från
försörjningsstöd till sysselsättning.
Modellen används både för
vuxna och ungdomar och är
ett samarbete mellan AME
och IFO (Individ- och familjeomsorgen). Säffle beskrev
sin satsning med samarbete
mellan socialtjänst och komvux.
Besökarna från Säffle
som bestod av socialchef,
IFO-chef, skolchef, arbetsmarknadschef, rektor, verk-

samhetschef och 1:e socialsekreterare var mycket nöjda
med dagen.
- Vi är mycket imponerade
av den enighet, positiva attityd och det nära samarbete ni
har i Storfors, sa en av deltagarna.
Dagen gav besökarna mer
än de hade väntat.
- Det blev inte bara ett studiebesök, vi kan nu gå direkt
till handling med hjälp att de
metoder och det material vi
fått med oss. Oavsett kommunens storlek är det ju samma

funktioner som behövs i alla
kommuner, så vi kan överföra
detta till vår organisation, säger de.
Också deltagarna från Storfors var nöjda med dagen.
- Jättekul att vi har kunnat
dela med oss av vårt arbete
och våra metoder, säger en
nöjd Åsa Askerskär efter dagen. Den här dagen har också
gett oss själva tillfälle att reflektera över det vi gör inom
arbetsmarknadsområdet.
KRISTINA ELMSTRÖM

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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Storfors
frikyrkoförsamling
Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan
på Parkgatan 4.
Våra Gudstjänster är öppna för alla
vad du än tror på!
VARMT VÄLKOMMEN!

Söndag 27/10 kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg
Söndag 3/11 kl 11
Gudstjänst med Peter Hallgren
Söndag 10/11 kl 11
Gudstjänst med Öjvin Berbres
Söndag 17/11 kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg
Lördag 23/11 kl 18
Burundi-kväll med Uno och Jane
Gustavsson. Vi fikar under kvällen.
De bjuder på en otrolig berättelse med bilder
från det stora vatten- , sjukhus-, och skolprojekt som genomförs utan någon stor
organisation utan bara med hjälp av gåvor.
Där bidrar vi genom att skicka pengar
oavkortat från vår second hand-butik på
Rörverksgatan( gamla Pingstkyrkan ).
Bibel o Bön måndagar kl 19
Körövning tisdagar kl 19
Välkomna alla intresserade!

Pensionat Lungsund

Öppet alla dagar utom måndagar (öppet även på helger).
Hemlagad mat, fullständiga rättigheter, hembakat fika.

JULBORD start 23 november. Fredagar kl 18.00, lördagar
kl 14.00 och kl 18.00, söndagar kl 13.00.
Vuxen 425 kr, barn 6-12 år 50 kr. Barn upp till 6 år gratis.
Julborden dagtid är alkoholfria.
SENIORLUNCH Tisdagar 11-14. Endast 75 kr!
SOPPTORSDAG Torsdagar 11-14. Soppbuffé med två
soppor och tillbehör 85 kr. Pensionärer endast 75 kr.
CATERING Smörgåstårta eller buffér till kalaset. Vi har
också mysbricka med skinka, salami,
kycklingspett, ost, grönsaker mm för
115 kr per person (minst två pers).
Perfekt till fredagsmyset!
PUBKVÄLL Sista lördagen i varje
månad kl 18-01. Underhållning.
EVENEMANG Se facebooksidan.
ÖVERNATTNING Självklart kan du
övernatta i våra fina pensionatsrum
där frukost ingår.
Öppet för lunch & fika tisdag-söndag kl 11-16
Kontakt 0550-702 77 eller 072-238 43 00

Prata med oss
Vi finns alltid till hands

Prata med oss

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

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

Vill du sälja din bostad?

Vi finns alltid till hands

Kontakta oss för en kostnadsfri muntlig värdering.

Vill du kontakta någon? Ring:
Att
sälja eller
köpa en bostad
är ditt livs viktigaste affär.
Ordförande
Eero Karppinen
Fastighetsbyrån i Storfors/Filipstad
0550- 619 73
Och
då ska
du självklart
inte nöja 0590
dig –med
första bästa
Vice ordförande
Rose-Marie
Holmberg
149 00
073-788 24 30.
mäklare.
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Hälsoveckan i Storfors

Jämställt på planen
När Charlotte Ovefelt och Annelie Bergdahl kom till Storfors bibliotek - var det
med ett viktigt budskap om jämställdhet
inom idrotten.
- Jag började med att sitta på läkare i
olika föräldragrupper och bara lyssna.
Jag ryser än idag när jag tänker på det,
säger Charlotte.
Det som från början var hennes eget projekt
blev så småningom en heltidsanställning i föreningen Brommapojkarna. Där är hon idag fotbollens första jämställdhetsstrateg.
Hon har utvecklat diskussionsspelet Normbollen och är mycket ute i verksamheterna och utbildar ledare i normfrågor.
Under föreläsningen får åhörarna vara delaktiga och det blir livliga dikussioner till fikat.
- Det här är väldigt intressant och det är väldigt
kul att det arrangeras föredrag här på blioteket,
säger Anna Jansson.
Annelie berättar om Fotbollförbundets projekt

Biblioteket har blivit en flexibel arena för
föreläsningar tack vare de flyttbara hyllorna.

”Alla är olika - olika är bra”.
- Jag brinner verkligen för att alla ska få
vara med och göra roliga saker ihop med
andra. Då är fotbollen en fantastisk arena,
säger Annelie, som under tre år jobbar med att
få fler flickor med utländsk bakgrund att upptäcka fotbollen.
- De nyanlända pojkarna kommer till fotbolEVA WIKLUND
len, men inte flickorna, säger hon. 

Charlotte Ovefelt och
Annelie Bergdahl
bjöd på ett intressant
föredrag.

FOTO: Eva Wiklund

Många aha-upplevelser när löparskolan kom till Storfors
Vikten av en ordentlig uppvärmning och
av avslappnade armar med rörelseriktning framåt. Det var ett par av de saker
som Malin Lindh tog upp under löparskolan i Storfors.
Malin Lindh har jobbat som friidrottstränare
på elitnivå och hade många tips till deltagarna.
De fick träna under överinsyn både av henne och
varandra för att få hjälp att rätta till löpstilen.
Hela träningspasset hölls i Sporthallen på grund
av det bistra vädret.
- Det här gav massor av inspiration, nya
kunskaper och aha-upplevelser, säger folkhälsosamordnare Kicki Karlsson, som deltog under det intensiva passet.

Och mycket mer...
Hälsoveckan i Storfors bjöd på många
aktiviteter. Bland annat utemat för
skoleleverna, SM i boule, parkour på
Gymfabriken, frukostpromenad & brasa,
lunchpromenader, välbesökt föreläsning
om ADHD bland flickor och invigning av
arbetsmarknadsenhetens utegym och nya
lokaler.
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Allt inför gravsmyckning!
Välkommen
in till oss, vi
hjälper dig
gärna!

Helianthus Blomsterhandel

Egen tillverkning och försäljning
av olika chokladprodukter, bl a
handgjorda praliner i drygt
60 olika smaker. Beställ din
egen favorit till dig själv eller
ge bort några i present.
Pralinprovningar. Vi finns norr
om Nässundets station, med avfart
från riksväg 26.
Välkommen att höra av dig!

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott

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

Webb: www.lbsmorgasnissechoklad.se
Mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

Öppettider: Tis-fre 10-18 • Lörd 10-14

TE:s

Vänd dig
med förtroende till
Baggetorpsvägen A2, Storfors
L L T J Ä19N 88
när det15, 070-042
ST
Tel.mig
0550-606
gäller;
www.heliantus.se
trädgårdsarbeten, röjning
trädfällning, jordfräsning
med mera!

Tel: 070-549 03 04
Louise Bergström

Välkommen
till din ICA-butik
i Storfors!

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

Pr

is

frå

n

39

5:-

/h

Digital & enkel bokföring
Bokslut, löner & affärsrådgivning
Ingen uppsägningstid

Öppet alla dagar 9-20
Djupadalsgatan 14 | www.pomoc.se | 070-799 18 78 | sebastian.holm@pomoc.se

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

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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Valpträning hjälper hunden på rätt kurs
Att komma när matte
eller husse kallar. Att
sitta stilla på kommando
fastän det pågår roligt
bus runtomkring, eller
att gå förbi en låda full
av mat utan att sno en
korvbit.
Det ska en valp klara
och på Helenas Hundskola i Bjurtjärn får
hundägarna lära sig hur
man kan träna sin hund
från start.
- Det handlar om vardagslydnad, att din hund ska kunna sköta sig i samhället. Det
är alltid hundägarens ansvar,
säger Helena Sundström Roselin, som drivit hundskola de
senaste 15 åren.
Det brukar bli ett par kurser på hösten och ett par på
våren. Under september har
tio valpar och deras ägare fått
träna intensivt. Att börja tidigt
är att föredra, menar Helena.
– Det bästa för hunden är
att fortsätta där tiken slutat
sin uppfostran eftersom valpar naturligt vill göra rätt,
säger hon.
Även en ung hund ska kunna hålla sig lugn i sällskap
och låta bli att hoppa eller
skälla. Den ska också kunna
hälsa på andra hundar utan
problem, anser Helena.
Anna-Carin Backman är
en av deltagarna tillsammans
med Milo, en sex månader
gammal welsh springer spaniel.
- Det är en jättebra kurs och
det finns mycket att träna på,
inte minst att ge hunden social träning, säger Anna-Carin,
som också menar att hon och
de övriga har intressanta erfarenheter att dela med varandra.
My Lundgren, en annan av
deltagarna, har just tagit jägarexamen, och ska träna sin
hund för jakt.
- Jag ska jaga rådjur och det
är ju väldigt viktigt att inkallningen fungerar, säger hon.

Tio deltagare har under september jobbat för att få pli på sina valpar - under ledning av Helena
Sundström Roselin (på bilden fattas en deltagare). 
FOTO: Eva Wiklund

Att sitta stilla på kommando är
ett övningsmoment.

Helena driver Helenas Hundskola vid sidan av jobbet inom vården.

En valp ska klara av att ha
tråkigt också.

Efter gemensam promenad
och en fikastund där alla hundar får träna på att ha tråkigt
men ändå ligga stilla och vara
lugna, blir det ett aktivt moment.
Deltagarna bildar en allé
och tanken är att hunden ska
stanna i ena änden medan
husse eller matte går iväg till
andra änden. Först på kommandot ”kom” ska hunden
ge sig iväg och den ska också
klara att stanna mitt i språng-

Att lydigt vänta på kommandot ”kom” är en del av träningen. Att
sedan springa mellan andra hundar utan att vika av är en annan.

et på kommando ”stopp”. De
flesta av valparna klarar testet galant även om det blir en
och annan irrfärd och många
skratt.
- Det här är ju ingen tävling om vem som har lydigast
hund utan ett träningstillfälle.
Vi uppmuntrar och hjälper

varandra, säger Helena, som
till vardags jobbar inom vården.
Att jobba med egna och
andras hundar är något hon
verkligen brinner för och i
Bjurtjärn erbjuds både unghundskurser och kurser för
EVA WIKLUND
äldre hundar.
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Jan Guillou skriver helst på nätterna
- Inspiration, det är ett
blufford för latmaskar!
Det säger Jan Guillou
som hittills skrivit 51
böcker.
Den 21 november kommer han till Storfors för
att prata om sitt författarskap och sin senaste
bok; Den andra dödssynden.
Att Jan Guillou är en produktiv författare råder det
inga tvivel om, men hur lägger man upp sitt jobb för att
lyckas publicera en bok per
år? Och hur angriper man ett
så stort ämne som ett helt århundrade?
Det visar sig att disciplin
är en av hörnstenarna, samt
nyfikenhet, struktur och förmågan att tänka lite utanför
boxen.
Jan Guillou jobbar allra
bäst när mörkret faller. Sena
kvällar och gärna nätter är ett
arv från tiden som småbarnsförälder.
- Då fanns det ingen annan
tid, man var tvungen att vänta
tills det var tyst och lugnt i
huset, säger han och pekar på
forna tiders stora författare
som helt självklart hade hjälp
med markservicen.
- Vi som tillhör 68-generationen har naturligtvis deltagit i hushållsarbetet, hämtat
barnen på dagis och så vidare.
Precis som det ska vara, säger
han.
Att skriva böcker handlar
för honom aldrig om inspiration. Han betraktar sitt författarskap som vilket arbete som
helst och jobbar ett eftermiddagspass och ett kvällspass.
Fem och en halv månad tar
det att få en bok klar och som
gammal journalist har han
inga problem att jobba mot en
deadline.
Efter varje bok unnar han
sig en mer ostrukturerad tillvaro.
- När jag är klar med en bok
infaller, till min frus stora för-

Jan Guillous senaste romanserie ska bli tio böcker lång
och skildrar hela 1900-talet i
en släktsaga. Nu kommer han
till Storfors för att prata om
bok nummer nio; den andra
dödssynden som handlar om
girighetens 1980-tal.

tret, en period av förvirring,
tankspriddhet och melankoli.
Jag brukar mest flyta omkring
ett tag, skrattar han.
Det senaste projektet är den
gigantiska romansviten om
hela 1900-talet där man får
följa släkten Lauritzen.
- Det är ett stort ämne och
det gäller att vara ekonomisk
när det gäller researchen, säger Jan, som ritar de stora
svepen men också dyker djupare i vissa detaljer.
Hela idén till bokserien
växte fram under en promenad med hustrun, som också
är hans förläggare.
Med en fundering över
varför inte samtida författare
skriver en familjesaga i tre
generationer för att skildra
hundra år, satte hon bollen i
rullning.
Det gav honom en rejäl bit
historia att bita i; från järnvägsbyggandet i början av
århundradet förbi två världskrig och den första månlandningen, genom den tekniska
revolutionen och demokratins
framväxande fram till terrorism och digtal utveckling.
Ett grepp för att skildra första världskriget på ett hanterbart sätt blev att placera hela
handlingen i Afrika med Tanzania och Kenya i fokus.
- Det blir mindre förutsäg-

Jan Guillou gillar att få träffa sina läsare efter ett halvår ensam
med sin text. 
Foto: Thron Ullberg

bart eftersom läsaren inte har
hela handlingen klar för sig,
säger han.
Ett annat grepp för att skilda
andra världskriget blev att redan i seriens första del skicka
tre norska faderslösa pojkar
till Tyskland för ingenjörsutbildning. Genom att senare
låta dem gifta sig med kvinnor ur den tyska överklassen,
och ännu senare bli politiska
flyktingar i Skandinavien fick
han en helt ny vinkel att jobba
med.
- Jag grep mig an det hela
med en blandning av övermod och eufori, säger han.
De allra roligaste böckerna
i serien för författaren själv
har varit de två första.
- Jag var ju helt obekant
med tio- och tjugotalen och
har fått lära mig många nya
saker. Exempelvis hur man
bygger en järnväg i snöstorm,
säger han.
En stor del av ett författarskap idag är också att vara ute
på turné för att marknadsföra
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och prata om böckerna.
Bokmässan är självklar
men också mängder av små
och stora bokprat på bibliotek
och andra ställen.
Till Storfors reser Jan Guillou för första gången.
- Jag gillar att få träffa mina
läsare, det brukar vara väldigt
upplivande. Halva året är jag
helt ensam med min text och
då är läsaren bara en illusion,
säger han.
I Storfors hoppas han att få
möta läsare sprängfyllda med
frågor och kommentarer.
- Jag berättar naturligtvis
om mina böcker och mitt liv
som författare, men det allra
bästa brukar vara frågestunden efteråt, säger han.
EVA WIKLUND

Tid & plats:
Storfors Kulturhus, Stora Galejan
torsdag 21 november kl 13.00.
Fri entré, men föranmälan är
nödvändig senast 19 nov. Boka
gratisbiljett på tel 0550-65194
eller via e-post biblioteket@
storfors.se. Kulturcaféet är öppet
från 12.00.

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

Biblioteket

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

En tidskrift full av
författarintervjuer,
boktips och
litterära reportage.
Vi läser lyckas
väcka läslust
och nyfikenhet i
varje nummer och vi på biblioteket
hjälper dig givetvis att få tag på alla
spännande och intressanta böcker
som omnämns.

Forskning & Framsteg

Korta notiser och djuplodande
vetenskapliga reportage.
I Forskning & Framsteg kan du läsa
om allt från historiska mord till
drönare som rensar ogräs. Perfekt
för den vetgirige och för dig som vill
hålla dig á jour med den senaste
forskningen.

Nu har bibliotekets tidningar och
tidskrifter flyttat ut till foajén.
Där är det öppet på vardagar
från 07.30 och stänger samtidigt
som biblioteket.
I foajén finns även bibliotekets Värmlandslitteratur och en stor samling
historiska bilder från Storfors. Om
Kulturcaféet är stängt finns kaffe, te och
varm choklad att köpa i en fikaautomat.
De dagstidningar som finns är Dagens
Nyheter, Filipstads Tidning, Karlskoga
Tidning, Nya Kristinehamnsposten,
Nya Wermlandstidningen, Värmlands
Folkblad och den lättlästa nyhetstidningen 8 dagar.
Utbudet av tidskrifter kan variera men
i spalten till höger tipsar vi om några av

de tidskrifter som erbjuds. Har du en
smartphone, dator eller surfplatta har du
utöver de tryckta tidningarna tillgång till
cirka 7000 andra tidningar på 60 olika
språk. Tjänsten heter Pressreader och är
givetvis gratis.
Kontakta personalen på biblioteket så
berättar de gärna mer!
Du kan också läsa om tjänsten på
Bibliotek Värmlands hemsida, bibliotekvarmland.se
Senare i höst kommer biblioteket att
börja låna ut surfplattor under öppettiderna, så att även du som inte har en
surfplatta med dig kan komma åt alla digitala tidningar. Håll ögonen öppna, det
händer mycket på biblioteket de kommande månaderna!

Jo Salmson berättar om fantasy och drakar på höstlovet
Den populära fantasyförfattaren Jo Salmson kommer till Storfors
bibliotek på höstlovet för att berätta om fantasy, drakar och
kanske ett och annat monster. Jo, eller Catharina som hon
egentligen heter, har skrivit många populära böcker för barn. De
mest kända är kanske böckerna om Tam, tiggarpojken som blir
drakriddare. Andra kända och älskade böcker är berättelserna
om Häxfolket och Maros resa. Hon har också skrivit faktaböcker
om rymden och lättlästa spökhistorier. Förutom att Jo berättar
om drakar och annat spännande kan unga blivande författare
säkert också få några goda tips om att skriva sina egna
berättelser!
Plats & tid: Storfors bibliotek onsdag 30 oktober kl 13.30
Det är givetvis gratis att komma och lyssna men biblioteket
behöver veta i förväg hur många som kommer då antalet platser är begränsat. Boka
gratisbiljett på telefon 0550-651 94 eller via e-post biblioteket@storfors.se
Jo Salmson vänder sig till barn i låg- och mellanstadieåldern.

Allt om trädgård

Dröm dig bort
till den perfekta
trädgården eller
få tips om hur
du förverkligar
den själv. Allt
om trädgård
innehåller bland annat steg-för-stegbeskrivningar, fylliga reportage och
trendspaningar. Även för dig utan
egen trädgård finns det matnyttiga
tips om bland annat krukväxter och
balkongodling.

Matmagasinet

Vad ska du äta
till middag?
Matmagasinet
bjuder på
inspiration både
till vardags och till
fest och oavsett
om du vill äta fisk, fågel, kött eller
vegetariskt. Vill du gå direkt på
desserten så hittar du här även
en hel del frestande recept på
efterrätter och bakverk.

Bamse

Du känner väl
Bamse? Han
är världens
starkaste men
också snällaste
björn. Den här
serietidningen
har funnits ända
sedan 1973. Sedan starten har
det tillkommit många nya populära
figurer utöver Bamse, Skalman och
Lille Skutt men äventyren är sig
lika. Och att vara snäll blir ju aldrig
omodernt!
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" s p a r g r i s " !
För offert och
förfrågningar
kontakta oss i
butiken.

Kampanjpriser

2 september t.o.m. 3 november 2019
HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45

www.elon.se

OPERATION SLITVARG

Varje år genomför elever i årskurs 9 ett studiebesök vid koncentrationslägret Auschwitz
i Polen. Besöket är en del av skolans demokratiprojekt som pågår under vårterminen.

Torsdagen den 24/10

utför eleverna arbeten under hela dagen för att täcka en del av kostnaderna för
studiebesöket. Har ni passande arbeten som ni behöver få utförda så kontaktar ni
nedanstående. Kostnaden är 50 kronor per timme (betalas kontant efter utfört arbete).

Ann-Charlotte Buhre 0550-651 13 Skolkontoret (kl 8-12) 0550- 652 00
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Storvinst för Storfors BTK i premiären
Det blev storvinst för
Storfors BTK i premiären
av Pingisligan.
- Det känns riktigt bra.
Jag skulle inte vilja byta
lag med någon annan
klubb. Jag tycker att
vi har det bästa laget,
säger tränaren Anders
Hulth.
Helgens resultat blev 4
poäng för Storfors som
nu toppar tabellen på
samma poäng som Eslöv
och Halmstad.
I årets premiärmatch i
Pingisligan var hela tre nyförvärv på plats i Storfors
tillsammans med förra årets
starka spelare Katerina Toliou; Judith Liu, Koni Paridi
och Anna Farladanska. Judith
visade många prov på grymma servar, Anna hade tufft i
sin första match men visade
sedan sin styrka och i dubbeln
visade Katerina att hon är
grekisk mästarinna i dubbel
– tillsammans med bästa vännen Koni. Katerina visade sig
vara svårslagen både i dubbel
och i sina singelmatcher med
en kombination av defensiva
och blixtrande snabba slag.
Sammantaget blev resultatet 6-1 mot team Mälarenergi
och 6-0 mot Lekstorps IF.
- Det känns som att vi har
ett lag med ännu högre kvalitet i år än förra året. Jag siktar
mot SM-guld även om det är
en lång väg dit, säger Katerina.
Koni känner sig redan hemma i Storfors och med den familjära stämningen i familjen
Hulth där alla spelarna bor. I
oktober får hon dessutom närmare till hemmaklubben när
hon flyttar till Halmstad för
att studera idrottspsykologi
under två års tid.
- Det känns jätteroligt att få
vara med här i Storfors, säger
hon.
Judith stortrivs också med
den familjära stämningen.
Hon känner både Katerina

Katerina Toliou levererade.

Anna hade lite premiärnerver,
innan det lossnade i andra
matchen.

Judith Liu imponerade i sin första match för Storfors.

FOTO: Lars Larsson

Koni och Katerina visade att
de är ett dubbelpar att räkna
med.

och Koni sedan tidigare och
bytte i år den franska ligan
mot den svenska. För henne
är det första gången som hon
spelar i Sverige.
- Den svenska ligan är tuffare och ger mig ett bättre
motstånd, säger Judit, som
dock inte hade särskilt stora
problem med motståndet från
Team Mälarenergi där hon,
liksom Katerina, vann sina
två matcher med tre raka set.
Anna hade en tuff start i
första matchen mot Mälarenergi.
- Jag kände mig spänd och
lite nervös, jag känner inte
alls att jag spelade som jag
brukar, säger Anna, som dock
tog hem sin andra match och
matcherna mot Lekstorp.
Mellan 25 och 30 personer
hade hittat till läktaren, men
de lyckades som vanligt låta
som dubbelt så många.
- Jag gillar verkligen pu-

Nöjda spelare och tränare efter premiären.

bliken. Det var härligt, säger
Judith.
Anders Hulth, som var
ensam tränare på planen eftersom Tomas Bergquist var
sjuk, var mycket nöjd.
- Det känns som en perfekt
start med fyra poäng. Alla
levde upp till mina förväntningar och Judith kommer att
bli en komet, säger han.
På läkaren var publiken entusiastisk.
- Det här är snäppet högre
kvalitet än förra året. Att de
kommer till final är det ingen
tvekan om, säger Mats Thunér, som själv har ett förflutet som pingisspelare på hög
nivå. Han är utflyttad Storforsare och bor idag i Kristinehamn.
- Jag brukar försöka se de
flesta hemmamatcher. Det är
ju fantastiskt att lilla Storfors

har ett så bra pingisgäng, säger han.
Leif B Persson, som är en
trogen supporter, håller med.
- Det här är riktigt bra bordtennis. Det är många fina bollar vi får se så jag hoppas att
ännu fler vill komma hit och
stötta vårt lag, säger han.
I oktober och november
spelar Storfors på bortaplan.
Först i december spelar man
hemma igen – då mot Arvika.
EVA WIKLUND

Kvarvarande matcher
i PIngisligan
16/11 Eslöv-Storfors
17/11 Halmstad-Storfors
14/12 Storfors-Arvika
15/12 Arvika-Storfors
11/01 Storfors- Halmstad
12/01 Storfors-Eslöv
01/02 Storfors-Juno
02/02 Storfors-Eskilstuna
08/02 Lekstorp-Storfors
09/02 Mälareneregi-Storfors
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Välkommen till världen
Vi vill hälsa Storfors nyfödda
invånare välkomna till
kommunen!
Storfors kommun
fotograferar alla barn födda
2019. Föräldrar och syskon
kan också vara med på
bilden. Nästa tillfälle till
fotografering är torsdag den
31 oktober kl 10.00 på
Öppna Förskolan i Hälsans
Hus, Hammargatan 3.
Fotograferingen är
kostnadsfri och bilden
publiceras i I frêske lufta
nummer 7.

Elton född 11 feb 2109
Emelie Jakobsson och Kristier
Olsson

Alice född 20 juli 2019
Föräldrar Tina Fredlund och
Daniel Dahlberg

Amir född 13 sept 2018
Föräldrar Ruqiya Ali och Abdi
Ali

Arvid född 23 mars 2019
Föräldrar: Sandra Mäenpää
och Wilhelm Olsson

Björn född 2 mars 2019,
storebror Arvid 2,5 år.
Föräldrar Sophia och Joakim
Hägg

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade
verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling.
Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige.
Möten i kommunstyrelsen, KS, och kommunfullmäktige, KF, är
öppna för allmänheten. Kommande KS: 21 okt och 25 nov 8.15 i
Kommunhuset. Kommande KF: 14 nov och 19 dec kl 18 i Kulturhuset.

Program för
Öppna förskolan
Öppet: Onsdagar och
torsdagar kl 8.30-11.30.
Onsdagar: Sångstund,
pyssel och fika.
Torsdagar: Tema enligt
nedan, fika & lek.
Info: Maria Åhs
tel 070- 663 62 23.
Torsdag 24/10
Vi tittar på en kort film om
förlossningsdepression
och diskuterar sedan.
Vecka 44
Skolorna i kommunen har
höstlov, vi erbjuder pyssel
för olika åldrar på temat
Halloween.
Torsdag 31/10
Pyssel samt baby/
barnfotografering för barn
födda 2019.
Torsdag 7/11
Kvinnojouren i Filipstad
och Storfors berättar om
sin verksamhet.
Torsdag 14/11
Om vikten av att läsa
böcker och barns
språkutveckling.
Torsdag 21/11
Om kemikalier i vardagen
och vad man kan tänka på
som förälder.
Onsdag 27/11
Skolan har studiedag och
vi erbjuder pyssel för barn
i olika åldrar.
Torsdag 28/11
Klädbytarförmiddag
Torsdag 5/12
Julpyssel. Vi sjunger och
tränar på julsånger.
Torsdag 12/12
Julavslutning med go´fika

Funderat på att starta eget?
Ligger du i startgroparna?
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.

STORFORS
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De senaste terminerna har
en kurs i babymassage
arrangerats på öppna
förskolan. Kursen pågår
under hösten 2019 och
leds av Lena Duvander.
Information om
kommande kurser:
Lena Duvander
tel 0550-652 66.

Kulturhuset i Storfors
Kommer på Storfors biograf

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

Kulturcaféet har öppet
Måndag
tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

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

OBS! Vecka 43 är caféet stängt.

Lär dig ett instrument!

30 okt onsdag
18.00 Terminator

1 nov fredag
18.00 Doctor sleep

6 nov onsdag 18.00
En komikers uppväxt

15 nov fredag
18.00 Le Mans ´66

Händer i Kulturhuset

HÖST
KONSERT
14 nov
kl 18.00

Musik & dans
av och med
Kulturverkstadens
elever och
lärare

Idrottsgalan
23 nov
i Kulturhuset

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

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

Barn/jazzdans
På biblioteket i Storfors finns så mycket mer än bara böcker
Biblioteket i Storfors ligger i Kulturhuset.
På biblioteket kan du inte bara låna böcker, utan
även ljudböcker, tv-spel, filmer och daisyböcker
(talböcker). Här finns även ett antal databaser,
samt dagstidningar och tidskrifter.
På biblioteket finns datorer, trådlös uppkoppling,
kaffeautomat samt ett mindre studierum.
Kopior och utskrifter kostar 2 kronor styck
(svartvit) eller 5 kr (färgbild).
Öppettider: måndag kl 11-18,
tisdag - fredag kl 11-16.
Tel 0550-651 94.

Följ oss på instagram
Storforsbiograf4k
kulturhusetstorfors
Sporthallen på Kroppavägen.
Öppet måndagar kl 14.00 – 18.00.

kulturverkstadenstorfors

Torsdagar
barn/jazzdans
18.00-19.00 mellanstadiet, nybörjare
19:00-20:00 högstadiet, nybörjare
I Lilla Galejan, kulturhuset
danslärare: Malin Ahlén.
Anmälan på plats. Välkomna!

Dans & teater

Torsdagar
16.30-17.30 BUSUNGARNA dans och
teater med Marie Skoglund . För barn
7 – 12 år.

Zumba

Tisdagar
16.30-17.00 Zumba Pyttedans
(0 – 3 år)
17.00-17.40 Zumba kids jr
(Förskolan)
17.45-18.30 Zumba kids
(lågstadiet)
18.40-19.30 Zumba kids
(mellanstadiet)
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Välbesökt Storforsmârken på ny gata
När 36:e Storforsmârken
gick av stapeln var det
i strålande sol och med
ett trivsamt mingel.
Att marknadsgatan
flyttats en bit på grund
av vägarbete tycktes varken ha påverkat knallar
eller besökare.
Här fanns alla de vanliga
inslagen som älgkorv, blommor, munkar, marknadsgodis,
kläder, leksaker, ballonger
och mycket annat. Systrarna
Aija Hakula och Annelie Sirén hade hittat varsin finfin
kvast.
- Jag brukar alltid försöka
att ta en sväng på marknaden och i år tycker jag att den
verkar större än vanligt, sade
Aija.
Kendra och Milian Skoglund lät sig väl smaka när

Korita och Milo Kullin hade fått varsin jätteballong.

jättefiguren från Karamellkungen frestade med en välfylld korg.
- Det är en mysig tradition
med marknaden, sade mamma Marie Skoglund.
I Kulturhuset spelade Dragspelsklubben och här gräddades våfflor hela dagen. Leif

Gustavsson och Monica André passade även på att kika
på fotoutställningen.
- Det är kul att ta en sväng
på marknaden och träffa folk
man kanske inte sett på ett
tag, sade Monica.
Till mångas besvikelse uteblev tivolit detta år på grund

av sjukdom. Men den stora
rutschkanan, hoppborgen och
klätterväggen användes flitigt
av de yngre. Korita och Milo
Kullin hade också fått varsin
jätteballong som svävade fint.
- Det är tradition att gå hit,
sade mormor Åsa Häll.
Inne hos Storfors Frikyrkoförsamling var det full fart på
serveringen. Här hade många
slagit sig ner för att njuta av
hembakat och lite umgänge.
Rose-Marie Holmberg, Raizai Kui Hun och Pway Ku såg
till att alla fick det de behövde. På kvällen spelade Poptimisterna upp till dans i Kulturhuset och den traditionella
marknadsdansen lockade en
publik på runt 300 personer.
EVA WIKLUND

Fler bilder från Storforsmârken & Minijoggen
finns på storfors.se

I Minijoggen är alla
barn vinnare

Minijoggen är nästan
lika traditionell som
själva Storforsmârken.
- Vi har hållit på i
över 20 år. Det är en så
uppskattad tävling att
det blir väldigt roligt att
arrangera, säger Marita
Sjöberg från Föreningen
Storfors Skidor.
65 barn under tio år kom till
start detta år och först in i mål
var tioåriga Wilmer Svärd,
tätt följd av åttaåriga Alice
Isaksson, som både blev tvåa
i hela tävlingen och första tjej
in i mål.
- Det här var jättekul men
jobbigt, säger Alice som spelar både innebandy och fotboll. Wilmer håller sig mest
i form med judo och tycker
också att tävlingen var både
rolig och svettig.
Men även om dessa båda

tog sig först in i mål så får alla
räknas som vinnare. Entusiasmen var stor när klungan gav
sig iväg med den 600 meter
långa banan och väl inne i
mål vankades guldmedalj och
festis till alla löpare.
EVA WIKLUND

Wilmer Svärd och Alice Isaksson var först in i mål.

65 barn deltog i Minijoggen. 
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FOTO: Eva Wiklund

Kalendarium
Oktober

FOTO: Eva Wiklund

NY MOTORKLUBB.
Storfors fick under sommaren/hösten en ny förening; Big Island Cruisers.
Man välkomnar alla motorintresserade att vara med - oavsett vilken
typ av fordon man har. Fina amerikanere går lika bra som Epatraktorer.
Klubbmedlemmarna träffas för att åka på olika motorträffar och planerar
för ytterligare aktiviteter.
Den som är intresserad kan ta kontakt med Janina Hjälm 070-314 03 68.

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

Måndagar

n PRO-damerna har hobbyverksamhet mellan kl 14.00-16.00
Info: Eva Karlsson 0550-61103
n Dragspelsklubben har öppen
träning från kl 17.30. De bjuder på
kaffe och dragspelsmusik.

Tisdagar

n Öppet hus mellan
kl 14.00-16.00.
Arrangör: Storfors församling.
Kaffe, bingo, filmvisning m.m
Info:
Gunilla Bengtsson 0550-658 58.
n Handarbetscafé med Storfors
hembygdsförening
kl 17.00-20.00.
Trevlig samvaro & fika.
Info: Agneta Svanlund
070-393 12 58.

Torsdagar

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

Fredagar

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

Spela boule med oss!

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

Anhörigträffar:

Anhörigstödet
bjuder in till
anhörigträffar i
Seniorernas Hus.
Du som stöttar
eller vårdar en
anhörig i hemmet är välkommen att
sitta ner och prata med personer
som är i samma situation. Du
erbjuds också stöd av kommunens
anhörigkonsulent som finns på
plats. Aktuella datum för träffarna
är 23/10, 20/11 och 10/12 kl 1011.30. Info: Ann Westerlund 0550652 54.

Nostalgiafton:

Datum: Fredag 25 oktober kl 17.30
Pris: 50 kr ink mosbricka och
en dryck.Anmäl dig på lista på
Seniorernas Hus eller på tel 0550651 21.

22 tisdag Prova på fotboll från kl 13.30 i Sporthallen med
Svenska Fotbollförbundet. För killar åk 1-9.
23 onsdag Träff för anhörigvårdare, Seniorernas Hus kl 10.
23 onsdag Storforsträffen kl 14, Bengan trio från Karlstad i
församlingshemmet, Storfors församling
24 torsdag Operation Slitvarg - passa på att få hjälp av
elever, boka på 0550-651 13 eller 0550-652 00.
25 fredag Nostalgiafton i Seniorernas Hus kl 17.30. Alla är
välkomna. Info 0550-651 21.
26 lördag Marie Bergman med toningkonsert, klangresa och
allsång i Lungsunds kyrka kl 18, entré 180 kr, förköp hos
Bjurbäckens byalag, swish 1230741298. Efter konserten
finns buffémiddag på Pensionat Lungsund för 150 kr.
26 lördag Pubkväll på Pensionat Lungsund.
29 tisdag Prova på fotboll från 13.30 i Sporthallen med
Svenska Fotbollförbundet. För killar åk 1-9.
30 onsdag Bio: Terminator, Dark Fate 18.
30 onsdag Författaren Jo Salmson på Storfors bibliotek
kl 13.30. Boka fribiljett 0550-651 94.
31 torsdag Fotografering av barn på Öppna förskolan kl 10.

November

1 fredag Bio: Doctor Sleep kl 18.
3 söndag Allhelgonafika i Kungsskogen, Bygdegården
Baracken kl 14.
3 söndag Må-bra-dag i Kväggeshyttan kl 14-18.
Om egenvård & träning. Anmälan senast 27/10 till:
kickankickan_66@hotmail.com
4 måndag Manusstopp för I frêske lufta nr 7.
5 tisdag Prova på fotboll från kl 13.30 i Sporthallen med
Svenska Fotbollförbundet. För killar åk 1-9.
6 ondag Storforsträffen kl 14, med Visor i tid och otid av
Rune Blidh, i församlingshemmet, Storfors församling.
6 Onsdag Föreläsning; Vad gör en patrullhund i
försvarsmakten? Kulturhuset 18.45 med Johanna Rundblad
som själv har en patrullhund. Fika. Storfors Hundklubb.
6 onsdag Bio: En komikers uppväxt kl 18.
14 torsdag Höstkonsert i Kulturhuset med musik & dans av
Kulturskolans lärare och elever kl 18. Fri entré.
15 fredag Bio: Le Mans ’66 kl 18.
16 lördag Jul i Lungsund, julmarknad i Lungsund kl 13-17.
Tomten kommer kl 15 och kl 17 blir det musik i kyrkan.
20 onsdag Träff för anhörigvårdare, Seniorernas Hus kl 10.
20 onsdag Lunchmusik med Ulrika Wiström i Storfors Kyrka
kl 12, soppa i församlingshemmet efteråt.
20 onsdag Wermlandsoperan i Kväggeshyttan kl 19: Med
ljus och lykta, vart tog julen vägen? Anm: 0550-301 40.
21 torsdag Jan Guillou berättar om sina böcker i Stora Galejan, Kulturhuset kl 13. Kulturcaféet har öppet från kl 12.
23 lördag Trivselfika med jultema i bygdegården Baracken i
Kungsskogen kl 14.
23 lördag Julmarknad vid Bjurtjärns kyrka i sockenstugan
och församlingshemmet kl 12-16. Tomten är på plats kl 1415 och luciatåget kommer kl 15.
26 tisdag Workshop i Kulturhuset kl 17-19 för föreningar
som vill ansluta till Storforsportalen. Drop-in.
23 lördag Idrottsgalan i Kulturhuset för idrottsföreningar.
23 lördag Burundikväll i Storfors Frikyrka kl 18, öppet för
alla, fika. Uno och Jane Gustavsson med berättelse och
bilder om ett otroligt projekt.
30 lördag Pubkväll på Pensionat Lungsund.

December

3 tisdag Centrumfesten kl 16-19.
4 onsdag Storforsträffen kl 14. Sång & musik i adventstid
med Anne-Marie & Hans Jonsson i församlingshemmet.
7 lördag Julmarknad i Kväggeshyttan 12-15. Anmälan (bords-

hyra) hos Ronny Alfredsson, info@bya-lag.se eller 0550-301 40.

10 tisdag Anhörigträff i Seniorernas hus kl 10.
14 lördag Storfors BTK möter Arvika BTK i Pingisligan på
hemmaplan.
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Res med oss
till och från
Storfors

Tabelle
n
från 9 d gäller
e
tills vid c 2018
a
längst re, dock
till och
med
14 dec
2019.

Här kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som
åker till och från Storfors. För kompletta tidtabeller besök
Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!

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): 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, 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, 09.05, 13.15,
14.50, 15.15, 16.10, 18.20

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 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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