
Informationstidning för Storfors kommun nummer 2 l 2018

Postens gruppförsändelse

I frêske lufta

Näst högsta inflytt-
ningen i länet
 sidan 4

Populär simskola för 
förskolebarn 
 sidan 6

Särskilda boendet 
färdigt för inredning           
 Sidan 8-9

KANALEN
Kyrkans tidning 
                          sidorna 15-18Familjen Karppinen valde Storfors sidorna 4-5

Filmare intresserade 
av Storfors miljöer
      sidan 25

Internationell kväll 
för Storfors seniorer
 sidan 25

Pernilla bygger 
ridhus i Bjurbäcken
 sidorna 12-13

Viljan var avgörande 
för succélag i futsal
 sidan 31



2 I frêske lufta 2 l 26 mars 2018 Informationstidning  för Storfors kommun

älkomna till ett nytt nummer 
av I freske lufta – vilket all-
tid är en trevlig läsning om 
vad som händer i vår kom-
mun. 

Nu börjar säkert flera med mig 
längta efter våren, sol, takdropp och 
kanske är du lite mätt på vinter, kyla 
och snö. Men visst har det varit en fan-
tastisk årstid som verkligen gjort skäl 
för sitt namn? Det är inte varje år som 
vi under flera månader kan åka lång-
färdsskridskor på vårt sjösystem, spela 
hockey på naturis och åka skidor på 
flera olika håll där det är spårat. 

I vilket fall blev det en hel del ski-
dor för min del, vilket i sista minuten 
resulterade i en Vasaloppsstart. 

Från vinter till inomhusidrott så kan 
vi fortsätta glädjas över att Storfors 
pingistjejer ligger topp två i högsta se-
rien där två av våra spelare också har 
vunnit fina nationella utmärkelser. 

Katerina har blivit grekiskt mästa-
rinna och Dina har blivit Afrikansk 
mästarinna. Hatten av för dessa fina 
idrottsprestationer och tack för att ni 
väljer Storfors som klubbadress.  

Från vinter och idrottsprestationer 
till ett område som idag lyfts upp på 
den nationella, regionala och kommu-
nala agendan. Det handlar om hur vi 
i landet är rustade vid en omfattande 
samhällsstörning eller om vårt land på 
något sätt skulle bli utsatt för ett an-
grepp. 

Det är lite kusligt när man börjar 
tänka tanken men samtidigt oerhört 
viktigt att lyfta upp frågan och funde-
rar på hur rustade vi egentligen är. 

Till att börja med skulle varje fa-
milj/hem tänka till hur många dagar 
man skulle kunna klara sig om ström-
men slogs ut, bankomaterna slutade 
att fungera, flera affärer stängde igen 
och vattnet blev otjänligt med mera. 
Ponera att detta skulle äga rum under 
1 – 3 – 5 eller 7 dagar. Hur skulle just 
du klara dig? 

En av flera webbsidor som ger 

tips kring hur och 
vad du bör tänka på 
är www.72timmar.
se. Här presenteras 
bland annat våra fem 
olika grundbehov; 
vatten, mat, värme, 
trygghet och sömn. 

Som kommun hål-
ler vi på att lära oss 
mycket kring hur vi skulle klara av en 
större samhällsstörning, hur vi skulle 
kunna samverka med lokala närings-
livet, grannkommuner, regionen och 
olika myndigheter. Detta är ett arbete 
som i allt högre grad prioriteras i lan-
dets alla 290 kommuner och så även i 
Storfors. 

Mer information om detta kommer 
ni med all säkerhet att kunna läsa mer 
om i olika medier och i den här tid-
ningen

Jag vill avsluta denna ledare med att 
tacka två kollegor som varit Storfors 
trogna i många år och som många av 
er kanske haft kontakt med. 

Det är vår lokala turismsamordnare 
Lennart Johansson. Han är anställd av 
föreningen Värmlands Bergslag men 
har i många år haft Storfors som ut-
gångspunkt och alltid varit kommunen 
hängiven. Han har fixat och trixat så 
att såväl besökare som invånare har 
känt sig välkomna. 

Det är också Börje Andersson, kom-
munens näringslivsutvecklare, som 
under sina år i kommunen alltid haft 
näringslivet i fokus och utan tvekan 
haft en vilja att arbeta för att skapa ett 
bättre näringslivsklimat. 

Både Lennart och Börje har nu kom-
mit upp i en aktad ålder och lämnar 
sina uppdrag då pensionen hägrar. 

Stort tack för ert engagemang och 
för den tid ni har investerat i Storfors. 

Till er och alla som läser denna le-
dare vill jag skicka med några kloka 
ord som jag själv försöker påminna 
mig om. ”Ta alltid ut lyckan i förskott, 
det värsta som kan hända är att du varit 
lycklig i onödan”. 

Mats Öman, kommunchef 
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När Storfors kommun 
subventionerade gym-
korten för högstadieele-
ver ökade antalet som 
tränar från åtta till åttio 
redan första månaden.
- Vi har 160 elever på 
högstadiet. Att hälften 
av dem väljer att träna 
är otroligt bra, säger 
rektor Sven-Erik Rhen, 
som också har ett förflu-
tet som idrottslärare.

Han hänvisar till statistik 
som säger att 15-20 procent 
av befolkningen tränar regel-
bundet, och menar att siffran 
för Storfors högstadieelever 
bådar gott för framtiden. 
Gymfabriken startade hösten 
2016 och erbjuder både ma-
skiner, fria viker och en rad 
olika pass.

- Eleverna är imponerade 
över att de kan träna på en så 
fin anläggning en hel termin 
för bara en hundralapp. En-
ligt mig är Gymfabriken en 
av de allra största folkhälso-
händelserna i Storfors någon-
sin, säger Sven-Erik Rhen.

En av dem som uppskat-
tar gymmet är niondeklas-
saren Albin Wilhelmsson. 
Han hänger gärna kvar ett tag 
efter själva träningen för att 
dricka kaffe eller prata med 
kompisar.

- Jag skulle säga att 50 pro-
cent av tiden är träning och 
resten är socialt umgänge. 

Det är ju här man träffar folk 
och det är en väldigt öppen 
stämning, säger han.

Kompisen Welcome True 
tränar fotboll, varvar gärna 
med styrketräning och tes-
tade även parkour på sport-
lovet.

- Det är kul att testa nya 
grejor och gymmet är verkli-
gen ett lyft för Storfors. Hade 
det inte varit för det här stäl-
let så hade jag nog gått hem 
och sovit eller suttit framför 
datorn efter skolan. Nu väl-
jer jag hellre att gå hit, säger 
han.

Både Albin och Welcome 
säger att det är lätt att göra 
nya bekantskaper när man 
tränar, bara man är social och 
vågar prata.

- Jag har ju tränat på andra 
ställen och där går man bara 
in och gör sin grej. Här pra-
tar folk med varandra och de 

som är vana hjälper ofta de 
som är nya, säger Albin.

Linus Palm, som både styr-
ketränar och tränar boxning, 
är några år äldre än Albin och 
Welcome, men umgås tack 
vare gymmet.

- Det här gymmet är det 
bästa som har hänt här i Stor-
fors, säger han.

Kommunalråd Hans Jilde-
sten, som var med och initie-
rade den treåriga satsningen 
på subventionerade gymkort, 
är nöjd med resultatet.

- Det är verkligen jättekul 
att så många tagit chansen 
att börja träna. Det är bra att 
de rör sig och vi tror att det 
kommer att påverka förmå-
gan att koncentrera sig och 
ge bättre studieresultat. Att 
erbjuda den här möjligheten 
är också en del i att fostra 
unga till världsmedborgare, 
säger han.  EVA WIKLUND

Succé för gymkort till elever

2017 visades bio vid 42 
tillfällen med ett genom-
snittligt besöksantal på 
61 personer.
- Vi har haft ett helt fan-
tastiskt första år. Stor-
fors biograf har verkli-
gen blivit en uppskattad 
träffpunkt, säger kul-
tur- och fritidschef Olle 
Rodéhn.

Sammanlagt hade Storfors 
biograf 2578 besökare under 

2017. Filmerna har i stort sett 
varit premiärer som visats 
på premiärdagen eller strax 

därefter. Biografen har visat 
filmer för både barn och vux-
na i den stora salongen som 
rymmer 210 sittande.

Det var på annandagen 
2016 som Värmlands moder-
naste biograf med 4K-pro-
jektor invigdes. 

Redan det året hade bio-
grafen 268 besökare trots att 
man bara visade film vid tre 
tillfällen.

EVA WIKLUND

Fantastiskt första år för biografen

Sommarvikarier i 
vård och omsorg
Vii du jobba inom vård och 
omsorg? Inför sommaren 
söker Storfors kommun 
vikarier som vill jobba 
hel- eller deltid inom vård- 
och omsorg under hela 
eller delar av sommaren. 
Undersköterskeutbildning 
är meriterande.
Vårdbiträdesutbildning 
eller annan utbildning 
som arbetsgivaren 
bedömer likvärdig är 
också meriterande liksom 
dokumenterad erfarenhet.

Verksamheten består av:
l Hemtjänst där körkort är 
ett krav.
l Särskilda boenden 
för personer med stora 
omsorgsbehov.
l Arbete inom LSS-
verksamheten.

Körkort är meriterande för 
alla vikariaten.

Arbetstiden är förlagd till 
dag, kväll, natt och helg och 
det förekommer dygnspass 
inom LSS-verksamheten. 
Tjänsterna är både deltid 
och heltid under veckorna 
24-32, viss förskjutning kan 
förekomma.

Ansökan görs digitalt via 
kommunens hemsida
www.storfors.se under fliken 
”Näringsliv och arbete”.
Ansökan görs senast den 
31 mars, men intervjuer 
sker fortlöpande under hela 
ansökningstiden.

Kontaktpersoner:
Hemtjänst, enhetschef Eva 
Turunen, 0550-65287
Särskilda boenden, 
enhetschef Anna Thyberg 
0550-65261 eller 
enhetschef Åsa Jonsson 
0550-65267
LSS, enhetschef Margareta 
Albért 0550-65255

Linus Palm, Welcome True och Albin Wilhelmsson testar parkour 
på Gymfabriken under ledning av Gester Karlsson. F OTO: Eva Wiklund

Kultur och fritidschef Olle 
Rodéhn med den nya digitala 
projektorn.
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Storfors befolkning ökade näst mest i länet under 2017
Under förra året blev vi 
1065 fler i länet enligt 
statistik från Statistiska 
centralbyrån, SCB. I några 
kommuner minskade 
befolkningen rejält, men 
det gäller inte Storfors där 
befolkningen ökade med 
77 personer.

Bara Hammarö hade större 
inflyttning procentuellt sett i 
förhållande till folkmängden.

Storfors hade drygt 1,8 pro-
cents ökning, medan Hammarö 
hade cirka 2,8 procents ökning. 
Karlstad ökade med en procent.

- Det här känns naturligtvis 
väldigt roligt. Rent spontant tror 
jag att det är generationsskifte 
på gång, bland annat i Kyrk-
stensområdet, säger ekonomi-
chef Ingela Bergare.

Flyktingströmmen bidrar till 
inflyttningen i Storfors, som på 
många andra ställen, men enligt 
statistiken så kommer inflyt-
tarna till övervägande del från 
länet och övriga Sverige. Av 
381 inflyttade kommer 93 från 
utlandet. Under 2017 föddes 
också 39 barn i kommunen.

Kommunalråd Hans Jildesten 
tror att befolkningsökningen är 
frukten av ett långsiktigt och 
målmedvetet arbete.

- Vi har jobbat under många 
år för att skapa regionens bästa 
skola, och vi har satsat stort på 
kultur och bra fritid för våra in-
vånare. Jag tror att det spelar en 
stor roll, säger han.

Isabell Aspmo, Staffan Lind-
skog och deras två barn är fyra 
av inflyttarna i statistiken. De 
valde att flytta från Karlstad till 
Sjötorp norr om Nässundet.

- Vi ville bo mer lantligt. Här 
har vi närhet till både skogen 
och vattnet och huspriserna är 
lägre än i Karlstad, säger Isa-
bell.

Båda är uppvuxna i Storfors-
Filipstad och det finns en hel del 
släkt i trakten. Staffan pendlar 
till jobbet i Karlskoga medan 
Isabell pluggar till förskollärare 
på distans.

- Eftersom vi vuxit upp här så 
vet vi att skolan är väldigt bra, 
det är en av anledningarna till 
flytten, säger Isabell, som stor-
trivs med det naturnära läget i 
Sjötorp.

- Vi har mer besök av kompi-
sar nu än när vi bodde i Karl-
stad. Alla tycker att vi har fått 
det fantastiskt fint, säger hon.

Kommunchef Mats Öhman är 
glad över det tydliga trendbrot-
tet när det gäller befolknings-
siffran i Storfors.

- Efter många års stadig ner-
gång ser vi nu att siffrorna vän-
der uppåt. Jag tror att många 
söker det lugn och trygghet som 
en mindre ort kan ge i kombi-
nation med bra skola och aktiv 
fritid, säger han.  EVA WIKLUND

Familjen Karppinen bru-
kar tillbringa en stor del 
av sommaren i stugan 
vid Jordkullen.

De har ofta kastat 
nyfikna blickar på det 
stora bruna huset på 
kullen vid Hättälvsvä-
gen när de passerat.

Idag är drömhuset 
deras.

- Vi letade absolut inte 
efter hus i Storfors, även 
om jag vuxit upp här, säger 
Hans Karppinen, som jobbar 
som arkitekt i Örebro. Med 

tanke på hans  jobb sneglade 
familjen istället efter hus i 
Närke.

Familjen består av Elin 
och Hans samt barnen Al-
fred, Inez, Holger och Signe. 
Tidigare bodde de i radhus i 
Karlskoga, men i takt med 
att familjen växte så växte 
även tanken på ett större och 
mer lantligt  boende.

- Vi har alltid funderat 
över hur det här stora huset 
ser ut på insidan, och när det 
blev till salu var vi tvungna 
att kika in, säger Hans.

Drömhuset fick familjen Karppinen att satsa på Storfors
Alfred och Inez gör sig redo för en vild pulkatur nedför den långa branta  backen medan mamma Elin och pappa Hans tar hand om småttingarna Signe och Holger.  FOTO: Eva Wiklund

Befolkningsförändring 
mellan 2016 och 2017

Hammarö 
16 174 invånare + 2,8% (+ 449)
Storfors 
4 123 invånare + 1,8 % (+ 77)
Eda 
8618 invånare + 1,1% (+ 92)
Karlstad 
91 120 invånare + 1% (+ 922)
Kil 
11 910 invånare + 0,9% (+110)
Munkfors 
3 763 invånare + 0,7% (+ 25)
Säffle 
15 727 invånare + 0,6% (+ 94)
Forshaga 
11 509 invånare + 0,5% (+ 58)
Arvika 
26 060 invånare + 0,2 % (+6)
Kristinehamn 
24 650 invånare - 0,08% (-21)
Årjäng 
9 948 invånare - 0,1% (-10)
Grums 
9 011 invånare - 0,6% (-52)
Sunne 
13 331 invånare - 0,7% (- 94)
Hagfors 
11 782 invånare -1,1 % (-135)
Filipstad 
10 783 invånare -1,6% (-177)
Torsby 
11 890 invånare – 2,3% (-279)

Källa: SCB



I frêske lufta 2 l 26 mars 2018 Informationstidning  för Storfors kommun 5

Storfors befolkning ökade näst mest i länet under 2017

Drömhuset fick familjen Karppinen att satsa på Storfors
Familjen gillade läget och 

hela huset, och bestämde sig 
för att tänka om. Helt omöjligt 
skulle det väl inte vara att bo i 
Storfors, även om tanken inte 
slagit rot tidigare. 

Elin gillar att klasserna och 
grupperna på förskolan är 
mindre än de är vana vid.

- Både skola och förskola är 
toppen, så vi är jätteglada att vi 
slog till, säger hon.

 Familjen har bidragit med 
sex inflyttare till Storfors. De 
lite större barnen trivs i skolan 
och förskolan.

- Alla är jättesnälla och jag 
har fått nya kompisar, berättar 
Alfred medan lillasyster Inez 
säger att pulkabacken utanför 
huset och det stora lekutrym-
met på vinden är klara fördelar 
med flytten.

Hans var först tveksam med 
tanke på att han måste jobb-
pendla till Örebro.

- Men det har gått över för-
väntan, jag skulle också kunna 
jobba hemifrån en del, säger 
han.

Hans och Elin tycker om 
lugnet och närheten i Storfors.

- Det är nära till naturen och 
till mataffärer och inte långt 
att åka för andra affärer heller, 
säger Hans, som tycker att bio-
grafen är pricken över i.

- En fungerande biograf ger 
en känsla av framtidshopp och 
positivism. Det finns en posi-
tiv anda i Storfors, säger han.

Elin, som inte är uppvuxen 
i Storfors, känner sig ändå 
hemma.

- När man rör sig i samhäl-
let så hälsar alla, även de man 
inte känner. Sånt värmer, säger 
hon. EVA WIKLUND

Dags att söka 
feriearbete
Feriearbete kan sökas 
av ungdomar som är 
folkbokförda i Storfors 
kommun och som har gått 
ur åk 9. 
När det gäller anställningar 
så prioriteras i första hand 
de som just gått ur nian, 
i andra hand de som gått 
ur åk 1 på gymnasiet och i 
tredje hand de som gått ur 
åk 2 på gymnasiet. 
I sommar kommer 
feriearbete att erbjudas 
under tre olika perioder, 
med start den 11 juni. Varje 
period är tre veckor lång och 
timlönen för feriearbetarna 
kommer att förhandlas 
fackligt. Ferieplatser finns 
inom förskola och fritids, 
tekniska enheten, vård, kost 
eller lokalvård.
En ändring i lagstiftningen 
gör att kommunen inte 
längre kan arbetsleda 
ungdomar som 
sommarjobbar i olika 
föreningar. Därför kan 
föreningar som vill ta emot 
feriearbetare söka om ett 
förstärkt föreningsbidrag 
för att själva kunna sköta 
arbetsledningen. 
Ansökan görs då direkt till 
föreningen (se nedan). 
Bidraget söks via kultur- och 
fritidschefen.
Övriga feriearbeten söks 
direkt från kommunens 
hemsida senast den 30/4.

Sök feriearbete 
hos föreningarna
I år finns feriejobb hos 
Storfors FF och Lundsbergs 
golfklubb.

Kontaktuppgifter:
Storfors FF
kansli@storforsff.se
 
Lundsbergs Golfklubb
golf@lundsbergsgk.com

Alfred och Inez gör sig redo för en vild pulkatur nedför den långa branta  backen medan mamma Elin och pappa Hans tar hand om småttingarna Signe och Holger.  FOTO: Eva Wiklund

Vad ska du fylla din som-
mar med?
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- Vi börjar med att alla 
doppar huvudet under 
vattnet, säger Jesper 
Fromholdt till de nio 
förskolebarnen som just 
klivit ner i bassängen.  

Därefter delar han in 
gruppen i två delar, en 
som får öva att hoppa 
från kanten och en som 
får leka fritt med de flyt-
leksaker som finns.

När kommunen fick stats-
bidrag för att öka vattenva-
nan hos barn i förskoleklass, 
blev den första aktiviteten en 
simskola under vecka 9 när 
skolorna hade sportlov. Det 
kommer att bli fler insatser 
under året, men exakt när är 
inte bestämt ännu.

De som ville vara med 
fick anmäla sig i förväg och 
det resulterade i två grupper 
som kommit till Vargbrosko-
lans simhall varje dag under 
veckan. 

Idrottslärare Jesper From-
holdt är den som tränat bar-
nen att bli mer vattenvana. 

Camilla Wirås som har följt 
med barnen från fritids och 

varit med som stöd vid bas-
sängkant och omklädning, 
har sett barnen utvecklas på 
bara några dagar. 

Även föräldrarna är nöjda.
- Det här är jättebra! Jag 

hoppas det blir fortsättning på 
detta för det är svårt att hinna 
med att få tider på simskolor-
na i stan, säger Sandra West-
ling som är mamma till Iris.

Lotta Bergqvist som är 
mamma till Teo berättar att 
han tycker att det är jättekul 

även om han var tveksam 
innan. 

- Det är bra att det är inten-
sivt med ett pass varje dag 
och det vore bra om det blev 
en fortsättning, kanske en 
gång i veckan, säger hon.

Lotta reflekterar också över 
att det finns så mycket bra 
verksamhet för barn och ung-
domar i Storfors. Storasyster 
är exempelvis på gymmet och 
tränar medan lillebror lär sig 
simma.

- Det berättar jag ofta för 
släkt och vänner som bor på 
andra ställen, säger hon.

Stina Larsson, som jobbar 
på fritids i Bjurtjärn, har följt 
barnen till simskolan.

 - Barnen tycker att det är 
jättekul att åka hit. Det är su-
perviktigt att de får vattenva-
na och det ska bli spännande 
att se om detta sitter i när vi 
ska ut och bada i sommar, sä-
ger hon.

KRISTINA ELMSTRÖM

Populärt med simskola på sportlovet

Problem med bensinpump ska vara löst
Efter att OKQ8 blev au-
tomatstation har pum-
pen vandaliserats flera 
gånger.

Det har ställt till stora 
problem för folk i trak-
ten.

- Problemen med pum-
pen har nästan uteslu-
tande berott på effekter 
av vandaliseringen, 
säger Carina Lindeskov, 
som är skötselman.

Vid ett par tillfällen har 
displayen på pumpen slagits 
sönder. Där sitter även elek-
troniken och när det kommer 
in fukt uppstår en rad olika 
problem.

- Vi har lagat pumpen flera 
gånger, men så har den krång-

lat igen, berättar Carina.
I mitten av mars tror man 

dock att man kommit till rätta 
helt med de problem som va-
rit.

- Vi hittade ytterligare ett li-
tet fel där det kommit in fukt i 
en kontakt, berättar hon.

Andra fel som kan ställa till 
det är när man försöker tanka 
med ett betalkort som är så 
slitet att det gått sönder.

- Det har hänt vid några 
tillfällen. Om kortet fastnar 
så kan inte den automaten 
användas, säger Carina, som 

dock tipsar om att pumpen 
har två sidor att använda. Om 
den ena är trasig, kan den an-
dra ändå fungera normalt.

- Det har hänt att folk åkt 
iväg utan att testa den andra 
sidan först, säger hon.

Carina, som driver OKQ8-
stationen i Kristinehamn, pas-
serar Storfors i stort sett varje 
dag. Det är också hon som 
åker ut om man kontaktar 
kundtjänst.

- Det är verkligen jättetrå-
kigt när pumpen inte fung-
erar, och jag beklagar det. 
Samtidigt är det viktigt att 
inte köra tanken tom när man 
bor på landsbygden och det 
bara finns en automatstation, 
säger hon.  EVA WIKLUND

OKQ8 poängterar att det finns två sidor på bensinpumpen. Om den 
ena sidan inte fungerar kan den andra mycket väl göra det.

Idrottslärare Jesper Fromholdt har tränat barnen för att de ska få mer vattenvana.  FOTO: Kristina Elmström
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I år fyller Friskvården 
i Värmland 50 år och i 
Storfors firar man den 
10 april.

Då blir det Öppet Hus i 
friskvårdens nya lokaler 
i Hälsans Hus.

Det var i början av mars 
som friskvården kunde flytta 
in i nya lokaler, i korridoren 
mellan apoteket och vård-
centralen på entréplanet i 
Hälsans Hus.

- Det känns jättebra, nu 
har vi ett mer centralt och 
lättillgängligt läge, säger 
hälsokonsulent Pia Aspvik, 
som finns på plats på tisda-
gar och onsdagar. Övriga 
tider kan man nå henne på 
telefon eller via mail.

Friskvården i Värmland 
har också åtta anställda mo-
tionsledare som leder en rad 
olika motionspass i Storfors. 
Information om tider och 
platser finns på hemsidan.

Hur kom då organisatio-
nen till då för 50 år sedan?

Redan 1968 bildades Mo-
tionsstiftelsen i Värmland 
genom initiativ av sportche-
fen för NWT, Jan Lilja, och 
Fritz Helmer från Karlstad 
som båda var ledamöter i 
Skutbergskommittén. 

Den första konditions-

polikliniken öppnade på           
Skutberget utanför Karl-
stad. Där kunde man utföra 
konditionstester och enklare 
hälsoundersökningar. 1972 
startade även en konditions-
poliklinik på Hammarö.

Fler blev intresserade av 
att få en sådan anläggning 
och samarbete startade med 

ytterligare kommuner. Sam-
tidigt startade rygg- och 
hjärtmotionsgrupper i Mo-
tionsstiftelsens regi.

- För att garantera att vi 
jobbar på bästa sätt utifrån 
en vetenskaplig grund, har 
vi en medicinsk expertgrupp 
som arbetar med att hålla 
oss alla uppdaterade, berät-
tar Pia Aspvik.

 Gruppen består av frisk-
vårdschef, sjukgymnast, 
psykolog och dietist.

Friskvården har en vision:
- Vi brukar säga att vi mö-

ter dig där du är. Vi finns 
nära genom att vi har frisk-
vårdscentraler i hela länet. 
Vi möter varje person uti-
från deras egen motivation 
och förutsättningar, säger 
Pia  Aspvik.

EVA WIKLUND

LAN i Kulturhuset 
under påsklovet
Fredag 30 mars kl 18.00 
startar påsklovs-LAN i 
Kulturhuset. Evenemanget 
pågår fram till söndag 1 april 
kl 10.00.
Ingen egen dryck får tas 
med - det finns att köpa i 
Kulturhuset.
För alla ungdomar som bor i 
Storfors är LANet gratis, övriga 
betalar 100 kr.
Åldergräns: Under 13 år krävs 
målsmans medgivande.
Anmälan: Registrera dig på 
bigstreamlan.se för att vara 
säker på att få en plats.

Lokala trafikföre-
skrifter har ändrats
Med anledning av Storfors nya 
Resecentrum har de lokala 
trafikföreskrifterna nu ändrats. 
Högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen på 
körytorna inom Resecentrum, 
del av Stationsgatan samt del 
av Djupadalsgatan.
Det blir förbud att parkera 
inom Resecentrum och 
på gatudelar närmast 
Resecentrum. Man pekar 
också ut en plats för lastning 
och lossning av gods på 
Djupadalsgatan och en 
taxiplats inom Resecentrum. 
På vissa ytor inom området 
gäller enkelriktad trafik och 
man upplåter speciella platser 
för parkering, parkering för 
rörelsehindrade och laddplats 
för elbilar.

Anhörigträffar för 
dig som stöttar
Anhörigstödet bjuder in till 
anhörigträffar på Seniorernas 
Hus. Du som stöttar eller 
vårdar en anhörig i hemmet är 
välkommen att sitta ner och 
prata med personer som är i 
samma situation. Du erbjuds 
också stöd av kommunens 
anhörigkonsulent som finns 
på plats.
Onsdagarna 28/3, 25/4 och 
23/5 kl 13.00 - 14.30.
Information: Ann Westerlund
tel: 0550 - 652 54.

Friskvården fyller 50 i ny lokal

Hösten 2018 behöver vi fler ledare till vattengympan.
Hör gärna av dig redan nu i vår så ordnar vi utbildning och 
instruktion under våren - så att du är redo i höst.
Du får timlön från Friskvården i Värmland för uppdraget som 
ledare.

Information: Pia Aspvik 0550-652 45

Vill du bli ledare för vattengympan?

Hälsokonsulent Pia Aspvik bjuder in till Öppet Hus i nya lokalen den 10 april.  FOTO: Kristina Elmström

Öppet Hus 10 april
l Friskvården i Värmland 
har Öppet Hus i nya 
lokalerna i Hälsans Hus 
den 10 pril kl 10-15.
l Friskvården erbjuder 
konditionstest, hälso-
samtal, hälsokurser och 
motionsgrupper.
l Kontakt: Pia Aspvik  
tel 0550-652 45. 
Webb: www.friskvarden.org



Glada miner när personalen fick se boendet Sjögläntan från insidan

Storfors nya särskilda boende 
Sjögläntan växer fram enligt 
planen.

Om bara några månader ska 
insidan vara klar för en första 
besiktning.

- Det här verkar bli jättebra. 
Dessutom är det ett fint läge, 
säger Haldo Hagström från PRO.

När vårdpersonalen och inbjudna re-
presentanter från SPF och PRO besökte 
bygget var det bara glada miner.

Projektledare Emil Wistbacka från 

Riksbyggen berättade om projektet och 
lovade besökarna att Sveriges finaste 
särskilda boende ska stå helt klart i slu-
tet av augusti.

- Här skulle jag själv kunna tänka 
mig att bo, och det säger jag inte om 
alla ställen, säger han, och betonar att 
miljön ska vara hemlik, lokalerna an-
passade för verksamheten och dessut-
om ska utemiljön vara tilltalande.

Även om fönstren är täckta av plast 
och insidan av huset fortfarande är en 
byggarbetsplats är det känslan av ljus 

och rymd som blir det första intrycket.
Enhetscheferna Anna Thyberg och 

Åsa Jonsson nickar nöjt under rund-
vandringen.

- Lägenheterna känns ännu rymligare 
än jag föreställt mig, säger Åsa.

Sjögläntan har fyra avdelningar för-
delade på två våningar. På varje avdel-
ning ryms tio boende. Varje lägenhet 
har ett eget litet pentry och ett topp-
modernt badrum med höj- och sänkbar 
toalett och handfat.

- Badrummen ska utrustas med kon-

Haldo Hagström guidas av Per Johansson från byggföretaget Novab.Anna Jansson (tv) gillar de ljusa och rymliga lokalerna.
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Glada miner när personalen fick se boendet Sjögläntan från insidan
Rehabenhetens personal passar på att ta en selfie. Enhetscheferna Åsa Johansson och Anna Thyberg är nöjda.

Fler bilder finns på www.storfors.se

ceptet Bano, säger Anna, och berättar att 
det innebär flexibla höjder på all utrust-
ning, men också greppvänliga handtag 
på många olika ställen i rummet. Allt för 
att den boende ska kunna klara sig själv 
på ett tryggt och säkert sätt.

Cecilia Mård jobbar idag på äldrebo-
ende Kroppavägen, som ligger strax in-
till det nya boendet.

- Jag har kunnat följa hela proces-
sen från första spadtaget. Det här känns 
väldigt spännande och roligt. Det känns 
också som att vi i personalen fått vara 

med och påverka, säger hon.
Personalen har besökt Munkfors där 

man har ett liknande boende.
- Det har varit jättebra, eftersom vi 

fått tips om fallgropar och sådant vi ska 
tänka på, säger Cecilia.

Maten ska lagas av vårdpersonalen 
och de boende ska kunna följa matlag-
ningen i det öppna köket. 

Eva-Lotta Härdig Eriksson, som idag 
jobbar på Hammargården, ser fram 
emot nystarten.

- Det blir nytt och fräsch och det kom-

mer att bli väldigt roligt att få laga ma-
ten till de äldre, säger Eva-Lotta, som 
också är politiskt engagerad och sitter i 
kommunstyrelsen.

- Ett sånt här bygge har stor betydelse 
för Storfors. Det visar att vi är under 
utveckling och vill framåt. Jag har fått 
väldigt positiv feedback från folk i Stor-
fors när det gäller Sjögläntan, säger hon, 
och ser fram emot att bryggan nere vid 
vattnet kommer på plats.

- Då kan vi ju sitta där och fiska med 
de äldre, säger hon. Text & foto: EVA WIKLUND

9



10 I frêske lufta 2 l 26 mars 2018 Informationstidning  för Storfors kommun

Modig föreläsning som berörde

7500 gamla bilder 
är digitaliserade
Under ett och ett halvt års 
tid har digitalisering av en 
kulturskatt på biblioteket 
pågått. De drygt 2500 
bilderna i bibliotekets 
bildarkiv är nu inscannade 
och katalogiserade. Varje 
bild har fått en detaljerad 
beskrivning av motiv och 
fotograf. Ytterligare 5000 
bilder har också scannats 
in från original, foton, 
dianegativ och glasplåtar, 
men dessa är ännu inte 
katalogiserade. 
Kommunen har avsatt  
360 000 kronor för 
projektet och nästa steg blir 
att göra bilderna sökbara 
och publika, vilket de 
ännu inte är. På väggarna i 
Kulturhusets café kommer 
man fortlöpande att kunna 
se olika bilder ur bildskatten 
ställas ut.

Traditionell höns- 
& vårmarknad 1/5
Tisdag den 1 maj arrangerar 
Bjurbäckens byalag den 
numera traditionella 
höns- och vårmarknaden 
med start klockan 11.00. 
Den brukar vara mycket 
välbesökt och har växt med 
fler utställare och besökare 
från år till år.
På plats i området kring 
Kvarnen i Bjurbäcken 
finns höns, avelsägg, 
foder, blommor, honung, 
handarbeten, fågelholkar 
och loppis med mera. 
Föreningen har också 
servering och grill.  
Den som vill boka bord 
kan slå en signal till 
Camilla Degerstedt på 
tel 070-341 82 58 11.

Att föreläsa om sin egen 
psykiska ohälsa är inte 
det lättaste.

Lill Iwersen bjöd på en 
modig och intressant fö-
reäsning på biblioteket.

- Det var nervöst, men 
samtidigt vill jag berätta 
och skapa förståelse, 
säger hon.

Av publikens reaktioner 
att döma lyckades hon väl. 
25-talet personer hade kom-
mit för att lyssna och det var 
flera som efteråt kunde säga 
att de fått mer insikt och för-
ståelse för vänner eller an-
höriga. Själv menar Lill att 
det är väldigt oförutsägbart 
att vara bipolär. Det är också 
svårt för omgivningen att 
förstå en person som den ena 
dagen kan vara full av kraft, 
energi och beslutsamhet för 
att nästa dag inte ens våga 
öppna dörren för en nära vän.

Och när rädslan och ånges-
ten klingat av kommer skam-
men. Hur kunde hon göra 
bort sig så totalt? Nu kom-
mer alla att titta snett och 
prata bakom ryggen!

- Kompisar och anhöriga 
kan bli arga, eftersom de inte 
förstår hur ångesten gör mig 
så rädd att jag inte vågar gå 
ut eller ens öppna dörren. Det 
händer att jag låser in mig på 
toaletten, berättar Lill.

Redan som liten hade hon 
problem med ångest och 
rädsla och skolan blev svår.

- När jag gick i femman 
blev jag placerad på ett hem 
i Kumla i ett halvår. När jag 
kom tillbaka till skolan var 
jag inte längre en i gänget. 
Jag sågs som konstig.

 Länge trodde läkarna att 
Lills problem handlade om 
depression. Det skulle dröja 
ända till 45-årsåldern innan 
hon fick rätt diagnos.

- Det blev en lättnad, men 
samtidigt också så jobbigt 
att jag flyttade ut till ett torp 
i skogen ett tag. Jag förstod 
att jag skulle få leva med 
sjukdomen hela livet, och till 
slut kunde jag acceptera min 
situation, säger hon.

Hur vill man då bli bemött 
under ett depressivt skov?

Lill menar att omtanke 
som inte är påträngande hjäl-
per.

- Ett sms om att du finns 

när jag behöver dig kan be-
tyda mycket, men kommer 
du och rycker i min ytterdörr 
blir det bara värre, säger hon.

För tre år sedan fick hon 
kontakt med en läkare som 
hon litar på och hon fick ock-
så en medicin som fungerar 
bra.

Idag är Lill frisk i långa pe-
rioder då hon kan jobba och 
vara kreativ, men det händer 
att hon trillar ner i ”det stora 
svarta hålet”. Då rasar själv-
förtroendet ner i botten igen.

 - Många människor kan ju 
blir hjälpta av att öva på olika 
saker, som att ringa myndig-
heter exempelvis. För mig 
hjälper inte det. När jag mår 
dåligt så klarar jag ändå inte 
sådant jag skulle klara i van-
liga fall, berättar hon.

Hjälp att tackla sjukdomen 
har hon också fått via Fören-
ingen Balans där hon sitter i 
regionstyrelsen. Genom kon-
takten med andra i samma si-
tuation är det lättare att han-
tera det som händer.

- Jag hoppas att vi kan 
starta någon verksamhet här 
i Storfors också. Just nu är 
jag engagerad i föreningen i 
Kristinehamn, säger hon.

EVA WIKLUND

Lill Iwersen föreläste för 25-talet intresserade på biblioteket i Storfors.  FOTO: Eva Wiklund

Lill berättade personligt om 
sitt liv.

Föreningen Balans hittar man 
via webben: balansvarmland.
wordpress.com
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Avgift för åtgärder 
som berör vatten
Om kommunens tekniska 
avdelning behöver besöka 
en fastighetsägare för 
att exempelvis stänga av 
eller sätta på vattnet, så 
innebär detta en kostnad för 
fastighetsägaren. Det gäller 
både om fastighetsägaren 
själv beställt tjänsten eller 
om tekniska avdelningen 
på grund av andra akuta 
omständigheter måste ågärda 
vatten eller avlopp. Det kan 
också gälla åtgärder när 
kommunen måste rycka ut 
för att stänga av ventiler i 
gatan när något ska åtgärdas 
inne i huset och det saknas 
avstängningsventiler där. 
Däremot betalar kunden  
exempelvis inte något för ett 
planerat byte av vattenmätare 
som sker på kommunens 
begäran. 
Detta beslutades av 
kommunfullmäktige i den 
taxa som antogs 2017-06-21.
Avstängning av vattentillförsel 
kostar exempelvis 625 kronor 
och påslagning av vattnet 
lika mycket. En sönderfrusen 
vattenmätare kostar 1250 
kronor att byta. Om arbetet 
måste ske utanför ordinarie 
arbetstid blir kostnaden den 
dubbla. Hela taxan finns att 
läsa på kommens hemsida 
www.storfors.se.

Slutspelsdatum  
för Pingisligan
Storfors BTK går direkt till 
semifinal. Man spelar bäst av 
tre matcher.
 
SM-semifinal
9/5 bortamatch 
11/5 hemmamatch
12/5 reservdatum hemma
SM-final 
14/5 hemmamatch 
16/5 bortamatch 
17/5 reservdatum borta

I slutet av februari med-
delade Stena Stål att 
man lägger ner verk-
samheten i Storfors.

Ett 20-tal anställda 
berörs av beskedet.

- Det här är naturligt-
vis ett väldigt tråkigt 
besked för de enskilda 
och jag känner verkli-
gen med dem som drab-
bas, säger kommunal-
råd Hans Jildesten.

Stena Stål har under en 
längre tid haft problem med 
hård konkurrens och för då-
lig lönsamhet. 

- Det finns en överkapaci-
tet i Sverige och vi har även 
delvis ändrade kundkrav 
som inte passar Storfors, 
därför väljer vi att avveckla 
i Storfors och hitta nya sätt 
att förse våra kunder inom 
tunn- och bandplåt med pro-
dukter, säger Henrik Fors-
mark, vd för Stena Stål AB.

Han menar att Stena Stål 
genom samarbete med andra 
aktörer kan bredda sitt utbud 
och jobba med mer moderna 
maskinparker. 

Kommunalråd Hans Jilde-
sten beklagar utvecklingen.

- Det här är ett tungt be-
sked för oss som kommun. 
Nu måste vi samla våra 
krafter för att se vad vi som 
kommun kan göra i den här 
situationen, säger han.

Hans Jildesten och nä-

ringslivsutvecklare Börje 
Andersson har besökt före-
taget.

- Jag blev väldigt över-
raskad och ledsen över det 
här beskedet. Det är tråkigt 
för de anställda och för hela 
kommunen. Även Stena 
Ståls underleverantörer på-
verkas, säger näringslivsut-
vecklare Börje Andersson 
som tycker att högkonjunk-
turen ändå ger hopp.

- Läget är ju bättre nu än 
under en lågkonjunktur, och 
det är bra pendelavstånd till 
kommunerna i närheten, 
säger Börje, som menar att 
kommunen nu kommer att 
hjälpa till med de kontakter 
man har.

Stena Stål köpte Ahab 
Steel i Storfors 2015 och 

företaget skär, packar och 
levererar stålplåt.

Våren 2017 såg man ljust 
på framtiden, men under 
hösten gick orderingången 
ner. Nu har man sagt upp de 
anställda och har som mål-
sättning att produktionen 
läggs ner före semestern. De 
fackliga förhandlingarna är 
avslutade.

- Vi hoppas på att den 
starka konjunkturen i när-
området ska hjälpa våra 
medarbetare att hitta ny sys-
selsättning, säger Henrik 
Forsmark, och poängterar att 
företaget jobbar tillsammans 
med arbetsförmedlingen, 
anlitade omställningsföretag 
och via nätverk i branschen 
för att hjälpa de anställda.

 EVA WIKLUND

Stena Stål lägger ner i Storfors

Stena Stål skär, packar och levererar stålplåt. Målsättningen 
är den produktion som sker i Storfors ska vara nerlagd före 
semestern.  FOTO: Eva Wiklund

Storfors BTK på andra plats i serien
Storfors BTK nådde inte ända 
fram i Pingisligan. Efter en lätt 
vinst över Halmstad stupade 
man mot Eslöv med 2-6.
- Men vi kommer igen. Vi ska slå 
dem när det räknas, i kampen 
om SM-medaljerna, säger 
tränaren Anders Hulth.
I matchen mot Eslöv vann 
Mariann Juhász sin första match 
och var även på väg att vinna 
den andra när hon drabbades av 
en akut axelskada.
Storfors spelar SM-semifinal  
på hemmaplan den 11 maj.

Mariann Juhász biljerade i sina två singelmatchermot Eslöv.
 FOTO: Lars Larsson
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Pernilla satsar på drömmen om ett eget ridhus i Bjurbäcken
Redan som liten tjej hade 
Pernilla Lundqvist ett 
stort hästintresse och en 
egen ponny på mormors 
gård i Bjurbäcken.

Nu förverkligar hon 
drömmen om ett fullstort 
ridhus som ska gagna 
hela bygden.

Pernilla växte upp i Filipstad, 
men hade inte långt till mor-
mor och morfar i Bjurbäcken. 
På Norrgården hade Pernillas 
ponny sällskap av morföräld-
rarnas kor.

- De var lantbrukare och 
hade både djur och jordbruk, 
säger Pernilla.

1988 tog Pernilla och hennes 
mamma över gården och sedan 
dess har hon bott kvar.

Idag får barnen Mirah och 
Fabian växa upp på gården 
som nu har tre olika stall.

Redan tidigt byggde Pernilla 
om den gamla ladugården till 
stall med sju boxplatser. Sedan 
har hon och maken Stefan Berg 
dessutom byggt ett helt nytt 
stall med sju nya boxplatser, 
sadelkammare och litet fika-
rum.

Och nu växer det stora rid-
huset fram. Där blir det en rid-
bana på 22 x 60 meter, sex box-
platser och en sadelkammare.  

- Planen är att hyra ut stall-
platser och att också hyra ut 
plats i ridhuset, säger hon.

Pernilla, som själv tävlat i 
hoppning på medelsvår nivå 
under många år, vill också ta in 
välutbildade instruktörer som 
kan hålla kurser i både dressyr 
och hoppning.

- Jag tror att det kan finnas 
intresse för exempelvis helg-
kurser här i bygden, säger hon.

På gården finns fyra egna 
hästar, som hon själv fött upp 
och tränat. Hon har också någ-
ra hästar inhyrda, och nu hop-
pas hon att de ska få sällskap 
av många fler.

- Intresset verkar verkligen 
finnas. Jag har fått en hel del 
förfrågningar redan, trots att 

ridhuset inte ens är klart ännu, 
säger hon.

Det synliga arbetet med rid-
huset har pågått sedan septem-
ber, men egentligen har makar-
na jobbat med projektet i över 
ett år. Pappersarbetet har varit 
omfattande.

Med hjälp av kommunens 
näringslivsutvecklare, Börje 
Andersson, har de fått ett in-
vesteringsbidrag på 40 procent 
från länsstyrelsen.

- Vi gör själva en väldigt stor 
investering, men det är en jätte-
fin möjlighet att också få hjälp 
via länsstyrelsen, säger hon.

Idag jobbar Pernilla som 
lokalvårdare i Filipstads kom-
mun, men i framtiden hoppas 
hon att ridhuset ska ge chans 
till en ny form av försörjning.

Hon tänker sig också att star-
ta turridning och kanske pon-
nyridning så småningom.

- Jag måste ju ta ett steg i ta-
get, men längre fram tänker jag 
mig att det skulle vara populärt 
med islandshästar eller kall-
blodshästar. Vi har undersökt 
stigar och vägar här i närheten, 
och det finns en hel del möjlig-
heter, säger hon.

Själva ridhuset byggs av 
PNP Stålhallar från Skara, men 
när det gäller markarbetet har 
man anlitat den lokala entre-
prenören Jordkullen.

- De har verkligen gjort 
ett fantastiskt jobb, och byg-
gentreprenören är väldigt nöjd 
med just markarbetet, säger 
hon.

Nu ser både Pernilla och dot-
tern fram emot att tjälen ska gå 
ur marken så att man kan lägga 
in det mjuka underlaget med 
fin sand och pinnflis. Innan 
dess ska också boxplatserna få 
gjutet golv och inredning.

- Det ska bli jätteroligt att 
få rida dressyr här inne och att 
hoppa, säger Mirah.

- Ja, vilken dröm att kunna 
träna oavsett väder, säger Per-
nilla med en längtansfull glimt 
i ögonen.  EVA WIKLUND

Pernilla Lundqvist och maken Stefan Berg byggde ett nytt stall 
med sju boxar redan 2012. Nu satsar de stort på ett ridhus.



I frêske lufta 2 l 26 mars 2018 Informationstidning  för Storfors kommun 13

Pernilla satsar på drömmen om ett eget ridhus i Bjurbäcken

Pernilla har fött upp och tränat flera egna hästar. Nu växer ridhuset fram på gården.  FOTO: Eva Wiklund

Dottern Mirah Lundqvist älskar att rida och ser fram emot att träna i skydd för blåst, regn och snö.
Ridhuset är 8,27 meter på högsta punkt och stommen väger totalt ca 23 ton. 

1,2 miljoner ska  
lyfta föreningar i öst
Med start våren 2018 ska den 
ideella föreningen Värmlands 
BergsLAG, jobba fram en 
paraplyorganisation för 
föreningar och organisationer 
i kommunerna Storfors, 
Kristinehamn och Filipstad.
Föreningen hade 600 000 
kronor kvar i kassan från EUs 
förra programperiod. Nu har 
man dessutom fått lika stor 
summa från Region Värmland 
till ett tvåårigt projekt för att 
stärka civilsamhället. Med 
civilsamhället menas den del 
av samhället där människor 
hjälper varandra utan 
inblandning av det offentliga, 
staten eller kommuner. Det 
gäller exempelvis ideella 
föreningar och idéburna 
sammanslutningar som 
välgörenhetsorganisationer 
och kyrkor.
I Karlskoga-Degerfors har man 
skapat en paraplyorganisation 
för föreningar och organisa-
tioner under namnet 
Möckelnföreningarna. Man 
har en gemensam webbsida 
där man enkelt kan klicka sig 
vidare till respektive förening. 
Det finns också en gemensam 
kalender.
- En tanke bakom detta 
är att stärka samarbetet 
mellan föreningarna, att 
göra informationen mer 
lättillgänglig för invånarna 
och att undvika ”krockar” 
i kalendern, säger Lennart 
Johansson, som håller i 
trådarna från Värmlands 
BergsLAG.
Emil Lundkvist från 
Möckelnföreningarna kommer 
att anställas som projektledare 
under perioden.
Tanken är att en 
paraplyorganisation bildas 
i varje kommun och att den 
sedan äger den gemensamma 
webbsidan där alla som 
deltar kan uppdatera sin egna 
uppgifter. I projektet finns 
pengar både till projektledare 
och för att bygga upp 
webbportalen.
- Man kommer naturligtvis 
också att kunna sälja reklam 
på den gemensamma 
webbportalen - och låta 
intäkterna gå till den 
gemensamma organisationen, 
säger Lennart Johansson.
Information: 
Lennart Johansson,
tel 0550-651 18.
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A L L T J Ä N S T

TE:sVänd dig 
med för-
troende till 
mig när det 
gäller; 
trädgårdsarbeten, röjning 
trädfällning, jordfräsning 
med mera!

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

Välkommen till 
Kommunfullmäktige
den den 12 april
Kommunfullmäktige sammanträder den 12 april, 2 maj, 30 maj 
samt den 28 juni kl 18 i Valsaren Kulturhuset/Folkets Hus och 
allmänheten är varmt välkommen att vara med.
Innan sammanträdets öppnande finns möjlighet att ställa frågor 
under punkterna ”Allmänhetens frågestund” och ”Ordet är fritt”.
Kommunstyrelsen sammanträder 9 april, 7 maj, 7 juni samt 
25 juni kl 8.15 i Storfors kommunhus, lokal Kerimäki.
Föredragningslista finns på kommunens digitala anslagstavla 
på kommunens hemsida www.storfors.se.

När du 
behöver 
vård

Kontakt med läkare bokas via 
rådgivningen som kan boka telefon-
samtal eller besök på vårdcentralen. 

Laboratoriet Telefontid: Månd - fred 
kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725.  
Besök endast efter tidsbokning!
Ring till laboratoriet under telefonti-
den för bokning. Ej till rådgivningen!

Kurator Johanna Nilsson tel 0550-
657 09 kl 08-08.30 onsd och torsd.

Rådgivning  
Måndag - fredag kl 8.00- 9.30 
Måndag - torsdag kl 13.00 – 14.30, 
tel 0550-657 02.

Enhetschef vårdcentralen
Kerstin Karlsten
Tel 0590-188 35 

E-tjänster via 1177.se
Kontakta oss via e-tjänster på 
webbsidan www.1177.se

BVC Telefontider 
Onsdag kl 08.30-09.00
Torsdag kl 13.00-13.30
Britt-Louise Östin 0550-657 14
Samuel Nyström 0550-657 08

En liten påminnelse!
Om du fått en akuttid kan det 
ibland bli väntetider på grund av 
andra akuta händelser. Vi tar hand om 
dig så snart som möjligt.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast

Det är alltid din vårdcentral du 
ringer under dagtid om du inte är så 
allvarligt sjuk att du ska ringa 112. 
Hos oss finns läkare, sjuksköterskor 
barnmorskemottagning, barnavårds-
central, ungdomsmottagning samt 
tillgång till laboratorium. Vi utreder 
och behandlar alla vanliga sjukdomar, 
symtom och lättare psykiska problem. 
Vid behov remitterar vi dig vidare.  

Projektet Nyckeln vänder sig till 
personer som är 20-40 år med 
psykisk ohälsa. Nu finns kurator 
Pegah Shams på plats på onsdagar 
och torsdagar, tel 070-221 92 26.

Jourcentralen på helger
På helger och helgdagar hjälps läkare 
på oika vårdcentraler åt att bemanna 
jourcentralen i Kristinehamn. 
Hit kommer du som har ett akut 
sjukdomstillstånd som inte behöver 
vård på sjukhus. Kontakta oss via 
sjukvårdsrådgivningen 1177. En 
erfaren sjuksköterska hjälper dig att 
bedöma vilken vård du behöver

Allvarligt sjuk eller skadad
Om du är allvarligt skadad eller sjuk 
och behöver ambulans ska du ringa 
SOS-centralen på telefon 112.

VED
Dags att ladda vedförrådet 

inför kommande vinter! 
Vi kapar och klyver helt efter 

ditt önskemål. Ring 0550- 622 22 
för aktuellt pris. Vi kan även 
ordna billig hemtransport.

INDUSTRIG. 8, STORFORS, 0550-622 22
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Visst låter det trevligt att få sitta ner tillsammans med 
andra och äta en god soppa med smörgås och samtidigt 
få lyssna till vacker musik med Ulrika Wiström!!!
Det blir möjligt vid två tillfällen under våren: 11 april och 
23 maj.
Klockslaget är 12.00 och musiken varar cirka 30 min och 
därefter sitter vi kvar och pratar med varandra och dricker 
kaffe på maten. Soppan serveras till självkostnadspris 30 
kronor
Välkommen till bords!

Soppservering & lunchmusik 
i Storfors församlingshem

Storfors församling arrangerar loppis i Kulturhuset lördag 21 april
STORFORS  FÖRSAMLINGS  LOPPIS I 
KULTURHUSET lördag 21 april      
Passa på att göra en rejäl vårrensning i 
dina skåp, lådor och garderober. 
Boka sedan ett bord för 100 kronor och 
låt någon annan få glädje av dina saker. 

Vill du inte sälja själv kan du skänka 
dina saker till de bord där församlingen 
säljer till förmån för sin verksamhet. 
Kaffeserveringen sköts av våra 
ungdomar.
Öppet från kl 10.00  till kl 14.00.

Bordsbokning görs till 
pastorsexpeditionen, Tel  0550-600 42, 
må-fr 10-12.

Nyhet - nyhet - nyhet - nyhet -nyhet 

Nyhet - nyhet - nyhet - nyhet -nyhet 
Katarina Holm och Eila Backelin testar ”grytmusik”.



   

Döpta
27 jan  Hampus Dahlgren

”Herre, bevara honom
i ditt förbund”

Avlidna
5 jan     Ann-Marie Larsson
25 jan   Anna Johansson
29 jan   Lisbeth Jakobsson
2 feb     Göte Gustavsson
8 feb     Tommy Larsson
13 feb   Bo Sandberg
18 feb   Nils-Olof Karlsson

”Herre, skänk dem 
som sörjer din tröst”

Ur församlingsboken

Almanackan

Våga prova - du också!
Ja, våga prova att komma med när vi 
träffas på torsdagskvällarna i Bjurtjärns 
församlingshem. Oftast är det kl 18.00-
20.00 som träffen är. Det kan förekomma 
annat klockslag och annan plats. Så 
lämna ditt namn och mailadress till 
Gunilla Bengtsson (gunilla.bengtsson@
svenskakyrkan.se) så får du veckans 
info om vad som är på gång. Män och 
kvinnor är välkomna och vi tar gärna emot 
önskemål på vad kvällarna ska innehålla. 
Tanken är att det ska handla om sådant 
som ger livsglädje och livskvalité. Vi har 
bl.a tipsat varandra om bra böcker, lagat 
mat, funderat på hur man kan klara sig 
vid långa strömavbrott och provat olika 
hantverk. Listan kan göras lång för nu är 
det 10:e året som Våga Prova finns.  
En gång i månaden är kvällen ett Andrum, 
som är en samtalskväll om det som 
känns aktuellt för oss.  En eller ett par 
torsdagskvällar per termin samarbetar 
vi med Bjurtjärns hembygdsförening och 
ordnar Berättarafton. De har handlat om 
skolorna i Bjurtjärn, affärerna i Bjurtjärn, 
Bergsmannen och nu den senaste har 
Missionshusen och kyrkan i Bjurtjärn varit 
temat. 
Välkommen att VÅGA höra av dig och 
VÅGA PROVA det vi hittar på tillsammans!

Med reservation för  
eventuella ändringar

Storfors
28 mars
08.00 Morgonmässa. 
Elsie Schwab Hollsten

30 mars Långfredag
15.00 
Långfredagsgudstjänst. 
Elsie Schwab Hollsten,
kyrkokören. 

2 april Annandag påsk
16.00 Mässa på gränsen 
i Karlskoga kyrka. 
Domprostar från Karlstads, 
Strängnäs och Västerås 
stift predikar under 
temat ”Luther idag” & 
Uppståndelsen. Körer från 
samtliga stift.
Buss 15.00 från Storfors. 
Ring exp senast 29 mars.

8 apr 
11.00 Mässa på finska. 
Jonatan Edlund
15.00 Vi sjunger påskens 
psalmer och sånger. Elsie 
Schwab Hollsten och 
JohnElis Hollsten

15 apr
15.00 Söndagsgudstjänst. 
Olle Sjöberg

22 apr
16.00 Vårkonsert. 
Se annons

23 apr
16.30 Messy Church 
tillsammans med 
Arkenbarnen m.fl

25 apr
08.00 Morgonbön. Elsie 
Schwab Hollsten

29 apr
15.00 Mässa på finska. 
Jonatan Edlund.

6 maj
11.00 Mässa med 
konfirmation.

13 maj
15.00 Musikgudstjänst. 
Olle Sjöberg

Bjurtjärn
29 mars Skärtorsdag
18.00 Agape-måltid. Olle 
Sjöberg m.fl

1 april Påskdagen
11.00 
Uppståndelsegudstjänst, 
Olle Sjöberg, kyrkokören. 

2 april – Se Storfors

12 april
18.00 Församlingsafton. 
”Reflektion och förundran 
om naturen” Leif 
Bengtsson

24 apr
16.30 Messy Church 
tillsammans med Kyrkans 
barntimmar m.fl.

10 maj Kristi 
himmelsfärds dag
11.00 Söndagsgudstjänst. 
Olle Sjöberg, IOGT NTO 
bjuder på kyrkkaffe.

Lungsund
29 mars Skärtorsdag
19.00 Skärtorsdagsmässa, 
Elsie Schwab Hollsten

1 april Påskdagen
11.00 
Uppståndelsegudstjänst, 
Elsie Schwab Hollsten, 
kyrkokören. 

2 april – Se Storfors

15 apr
11.00 Söndagsgudstjänst. 
Olle Sjöberg.

29 apr
11.00 Söndagsmässa. 
Elsie Schwab Hollsten.

10 maj Kristi 
himmelsfärdsdag
09.00 Gökotta på Berget. 
Olle Sjöberg.

Församlingsafton i Bjurtjärn, torsdag 12 april kl 18.00 i församlingshemmet 
Man kan hoppas att våren har visat sig från sin bästa sida och väckt alla goda känslor inom 
oss när vi kommit till mitten av april.
Leif Bengtsson kommer och delar med sig av sina tankar under temat ”Reflektion och 
förundran om naturen”. Fritt inträde och servering.

Församlingsafton 12 april - reflektion och förundran över naturen

Messy Church - välkommen!
Måndag 23 april kl 16.30 i Storfors och 
tisdag 24 april kl 16.30 i Bjurtjärn. Kom 
och var med!
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Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 2/2018

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

Storforsträffen
28 mars kl 14.00. Vi förlägger vår träff till 
Hammargårdens matsal. Där sjunger vi påskens 
sånger och dricker kaffe tillsammans. Om du känner 
någon som bor i huset, så får du gärna hjälpa den att 
få komma med till matsalen. 
11 april kl 12.00. Lunchmusik med soppa. Kantor 
Ulrika Wiström spelar medan vi äter soppa.
Sedan ges möjlighet till samtalsgemenskap till kaffet.
25 april kl 14.00. Modevisning med Senior-shop ( i 
församlingshemmet)
9 maj kl 14.00. Blandade visor med Åke Holt från 
Örebro

Den 22 april kl 16.00 bjuder vi in 
till vårkonsert i Storfors kyrka.  
Storfors och Bjurtjärns kyrkokörer, 
solister och instrumentalister.
Musikalisk ledning; 
Ulrika Wiström.
Fritt inträde!

Vårkonsert 22 april - Nu grönskar det!

Välkommen till morgonbön
Välkommen till kyrkan kl 8.00 för att starta dagen 
med en lugn och rofylld stund.
Onsdagarna 28 mars, 25 april, 30 maj och 20 juni.

Kyrkbacksträffen
I Bjurtjärns församlingshem tisdagarna 17 april 
och 15 maj. En måltidsgemenskap för äldre och 
ensamma. För mer info ring Gerd Lagerqvist 0586-
38303 eller Birgitta Hagström 0550-300025.

Festligheter på gång!
Söndag 27 maj kl 11.00 blir det kyrkoherde-
mottagning  i Storfors kyrka. Då tar vi emot Elsie 
Schwab Hollsten som vår nya kyrkoherde. Hon är 
prästvigd sedan 6 år tillbaka men har nu läst in 
kyrkoherdeutbildningen samtidigt som hon arbetat i 
vår församling. Skriv in detta i kalendern redan nu!

Kul med kyrkan 
på Sportlovet!

Sol, minusgrader och snö. Vad mer kan man begära av ett sportlov? 
Vi åkte pulka tillsammans med både barn och ungdomar och avslu-
tade med att grilla korv tillsammans. 

På paX var det musikquiz och paXkampen som stod på schemat. 
Musikquizen fick man gnugga sina geniknölar och testa sin musi-
kunskaper. Vinnarna belönades med en varsin medalj!

Paxkampen bestod av olika grenar såsom: hitta kantbitar på ett  
pussel, blåsa ner plastmuggar och pricka glasflaskan med en penna. 
Alla deltagande lag kämpade väl.



 

Detta är en annons från Svenska Kyrkan  - Kanalen nr 2/2018

Vart kan jag vända mig? Det var inget skämt!
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
Församlingshemmet, Bjurtjärn 
Tel 0550-320 16
Församlingshemmet, Lungsund 
Tel 0550-700 31

Kyrkoherde
Elsie Schwab Hollsten 
0550-65863, sms 072-528 88 63
elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se

Vik.präst
Olle Sjöberg  076-813 44 44

Kantor
Ann-Marie Jonsson 070-550 08 87

Kantor
Ulrika Wiström 
0550-65854, 076-760 66 48  
ulrika.wistrom@svenskakyrkan.se 

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

Fritidsledare/ungdomsledare 
Nathalie Wegner  0550-658 65  
sms 070-353 28 63
nathalie.wegner@svenskakyrkan.se

Barnledare 
Sandra Björk 
0550-658 60 sms 070-781 81 81
sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se

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

Assistent 
Eila Backelin  0550-658 51 sms 070-365 
68 97 eila.backelin@svenskakyrkan.se

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

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

Kyrkorådets ordförande  
Andris Viduss 0550-612 06, 070-668 03 05
andris.viduss@storfors.se

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

För nästan exakt tre år sedan tillträdde 
jag min tjänst som präst i Storfors för-
samling. Närmare bestämd den 1 april 
2015. 

Det är ett datum som vi oftast för-
knippar med något annat. Den dagen 
behöver vi vara lite på vår vakt – det är 
lätt hänt att bli lurad den här dagen. En 
tradition som jag kan tycka är ett gan-
ska trevligt avbrott i vardagen. 

Vi behöver också kunna skämta och 
skoja med varandra – så länge inte nå-
gon tar skada av det. Nu var det inget 
skämt att jag blev den nya prästen i för-
samlingen den 1 april 2015, och det är 
jag väldigt glad för. 

I år infaller den 1 april en söndag, 
på påskdagen. Den viktigaste dagen i 
kyrkans almanacka. För efter den första 
påskdagen är ingenting sig likt i värl-
den. 

Allt är förändrat genom Jesu uppstån-
delse. Det ytterst sanna är inte längre 
döden utan livet. Livet som bygger på 
en historisk händelse långt tillbaka i ti-
den, på en alldeles bestämd plats. 

I Markusevangeliet berättas om hur 
kvinnor dagen efter sabbaten gick till 
graven, där Jesus blev lagd efter kors-
fästelsen. De hade med sig välluktande 
kryddor som de hade gjort i ordning för 
att smörja Jesu kropp. När de kommer 
fram till graven är stenen bortrullad och 
inne i graven sitter en ung man i lång 
vit dräkt som berättar för dem att Jesus 
från Nasaret, som blev korsfäst, har 
uppstått. Och så blir de uppmanade att 
gå till lärjungarna för att berätta det de 
hade fått veta: Att Jesus Lever!

Jag tänker att detta måste för de här 
kvinnorna väl ha varit en första-april 
upplevelse om någon! 

Hur skulle de som ”bara” var kvinnor 
kunna gå och berätta något sådant för 
Jesu egna lärjungar? Något sådant kan 
väl inte vara sant! 

Och mycket riktigt står det att kvin-
norna lämnade graven och sprang däri-
från, darrande och utom sig. Och de 
sade ingenting till någon, för de var 
rädda. 

Men historien tar inte slut här utan 
den uppståndne Jesus visar sig för en 
annan kvinna, Maria från Magdala, och 

senare för allt fler av dem som hade 
följt honom under hans tid i Galileen. 

Och så spred sig nyheten över den då 
kända världen in i vår egen tid. Nyheten 
om att det ytterst sanna inte längre är 
döden utan livet. 

Därför behöver din och min tro inte 
stanna vid att detta en gång hände, utan 
denna historiska sanning blir till en per-
sonlig sanning om vi tillåter oss att tro 
på detta mysterium. 

För Kristus har inte bara uppstått. 
Han uppstår också i ditt och mitt liv om 
vi vågar tro på det och inte avfärdar det 
som något skämt. 

Den kristna tron handlar om hur livet 
besegrar döden på alla plan. Jesu upp-
ståndelse är den yttersta konsekvensen 
men ger oss också uppdraget att berätta 
om uppståndelsehoppet. 

Att tro på uppståndelsen betyder att 
medverka till att de makter som spika-
de Jesus på korset inte får sista ordet: 
rädsla, maktfullkomlighet, svek, tortyr, 
förnedring och förakt. 

Uppståndelsen är en seger över alla 
de makter som håller oss fångna. Jesu 
uppståndelse är en totalseger. Nu och 
alltid. I ditt liv. I mitt liv. I världen. Så 
kan också våra liv innehålla många små 
uppståndelser när vi låter Livet med 
stort L prägla alla våra sammanhang. 

Med tillönskan om en påskhelg i upp-
ståndelsens tecken

Elsie - präst
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Som verkstadskund hos Bosch 
Car Service kan du dela upp 
räkningen räntefritt, om så 

önskas. Assistansförsäkringen 
garanterar er hjälp om olyckan 

är framme. Kom ihåg att 
nybilsgarantin bibehålls vid 

bilservice hos Bosch Car Service!

Upplev magin, låt oss serva din 
bil. Välkommen!

www.boschcarservice.se

Piscators Bil AB 
N Industrigatan 3 
688 31 Storfors
Tel 0550-622 83

Dela upp betalningen 

räntefritt!

Vi gör allt för din bil!

En del av   PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors 
Tel. 0550 - 622 83
www.piscatorsbil.se

• Gasol på lösvikt 
 29:-/kg
• Gasolkaminer 

• Gasolprodukter 

• LPG-gas 10:-/lit

www.gasolbutiken.se
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Storfors 
frikyrkoförsamling

Vill du kontakta någon? Ring:
Ordförande Eero Karppinen 

0550- 619 73
Vice ordförande Rose-Marie Holmberg 

073-788 24 30.

Torsdag 29 mars kl 19 
Getsemanestund med nattvard

Söndag 1 april kl 11 
Påskdagsgudstjänst med Öjvin Berbres

 
Söndag  8 april kl 11 

Gudstjänst med Johan Paulsson

Söndag 15 april kl 11
Gudstjänst med Bengt Sjöberg

Söndag 22 april kl 11
Gudstjänst med ungdomarna

Söndag 29 april kl 11
Gudstjänst, ev med Eila Jonsson 

och Linnea Nilsson

Söndag 6 maj kl 11
Gudstjänst med Öjvin Berbres 

samt församlingsmöte

Söndag 13 maj  kl 11 
Gudstjänst med Ulf Östeby, nattvard

Söndag 20 maj  
Församlingsresa till Hjälmaregården

BIBEL & BÖN
Måndagar kl 19.00

Ungdomssamling 
Lördagar kl 18 

(tiden kan komma att ändras under våren)

Körövningar 
Tisdagar kl 20

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

alla vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!

Secondhandbutiken med café i Gamla Pingst-
kyrkan är tillsvidare stängd.

HushållsMaskinService  Västra Skyttegatan 16  0550-615 45

LAGERRENSNING 

LAGERRENSNING LAGERRENS-

LAGERRENSNING 

LAGERRENSNING 

LAGERRENSNING 

LAGERRENSNING 

LAGERRENSNING 

LAGERRENSNING 

Homefulness

Er
bj

ud
an

de
t g

äl
le

r 
26

/3
 t 

o 
m

 13
/4

 2
01

8 
oc

h 
en

da
st

 la
ge

rv
ar

or
.

HÅRVÅRD

50%
RABATT

Stängt 11-12 april på grund av utbildning.

Fastighetsbyrån i orten / XX-XXX XX XX / orten@Fastighetsbyran.se / Fastighetsbyrån.se

Att sälja sin bostad är ofta den största affären man gör i livet. Så varför 
inte vara lite noggrann med vilken mäklare du väljer?  

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? 

Ibland ska man chansa hejvilt. Men kanske  
inte när det gäller tatuerare, skaldjursbufféer  
och mäklare.

FASTIGHETSBYRÅN Filipstad/Storfors
TEL 0590-149 00, Mobil 070- 521 57 51 
FASTIGHETSBYRAN.SE

Sälja, köpa eller
värdera?

Välkommen till oss!
Vi håller hus i Storfors
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Elever rustas för 
arbetsmarknaden
Nu ska eleverna på 
Vargbroskolan få bättre 
kunskaper om sitt framtida 
arbetsliv. Det ska ske genom 
ett projekt som ska drivas i 
hela länet under tre års tid.
Region Värmland har 
genomfört en förstudie 
utifrån ett likande projekt 
i Västerås. Man ser att det 
redan idag finns bra insatser 
för att länets unga ska 
kunna välja yrkesliv, men 
man ser också att det skulle 
behövas ännu kraftfullare 
verktyg och mer information. 
Man vill också se ett ökat 
samarbete mellan näringsliv 
och skola. Därför vill Region 
Värmland anställa två 
kommunikatörer som ska 
jobba på högstadieskolorna 
i hela länet – tillsammans 
med både privata och 
offentliga arbetsgivare. 
Arbetsförmedlingen 
kommer också att bidra 
med arbetskraftsprognoser. 
Genom detta ska eleverna 
få ökad kunskap om hur 
arbetsmarknaden ser ut 
några år in i framtiden och 
därigenom kunna göra kloka 
gymnasieval. Man tror också 
att projektet kommer att öka 
motivationen för fortsatta 
studier.
Det privata näringslivet 
bidrar med  570 000 
kronor om landstinget och 
kommunerna går in med lika 
mycket. Dessutom kommer 
Region Värmland att lägga 
lika stor summa som övriga 
sammanlagt bidrar med.
Projektbudgeten kommer att 
ligga på drygt sju miljoner 
kronor under treårsperioden 
och samtliga skolchefer i 
länet har ställt sig positiva. 
Kommunstyrelsen i Storfors 
fattade beslut om att delta 
i projektet till en kostnad 
på 7000 kronor per år för 
Storfors del. 
Projektperioden kommer att 
starta den 1 juni 2018.

Ett steg vidare via projekt
Vid årsskiftet tog 
Emma-Lill Zetterlund 
över rodret för projektet 
Värmlands framtid.

- Det handlar om att 
hjälpa unga ett steg 
vidare i livet. Det är 
väldigt spännande att få 
vara en hjälpande hand, 
säger hon.

Projektet riktar sig till 
unga mellan 15 och 29 
år som varken studerar 
eller arbetar.

Varje person får individu-
ell hjälp med kartläggning 
och en handlingsplan för att 
komma framåt. Det kan ex-
empelvis handla om att få 
stödsamtal, praktik, hjälp till 
studier eller helt enkelt för att 
komma igång och fundera ut 
vad man vill göra i livet.

En av deltagarna är 28-åri-
ge Rikard Lindberg.

- Så här bra har jag inte 
mått på många år, säger han, 
och berättar hur lätt det är att 
tappa drivkraften när man går 
hemma.

- Man har ju inte en aning 
om vilka möjligheter som 
finns, säger Rikard, som är 
öppen för att prova nya saker.

Han har tidigare jobbat 
inom industriproduktion, 
men funderar nu på jobb 
inom industrin igen.

Emma-Lill har kontakt 
med ett tiotal deltagare, som 
alla har olika behov. För en 
del kan det handla om små 
steg framåt genom att delta 
i friskvård eller läsa in kör-
kortsteorin. Andra får hjälp 
med praktik eller distansstu-
dier.

En av deltagarna, som vill 
vara anonym, berättar hur 
han verkligen kommit igång 
med studierna.

- Förut satt jag själv hem-
ma, men det fungerade inte 
alls bra. Nu sitter jag i andra 
lokaler och får hjälp av lä-
rare en dag i veckan. Det gör 
att jag inte ger upp om jag 
fastnar - det finns ju någon 
att fråga. Därför har det gått 
framåt ordentligt, säger han.

En del saker gör gruppen 
tillsammans på olika träffar, 
medan annat sker enskilt.

För Emma-Lill har en stor 
del av arbetet varit att hjälpa 
de unga att hitta sin egen mo-
tivation.

- För en del är det stora 
trösklar att ta sig över. Då 
gäller det att dela upp saker 
i mindre bitar så att man kän-
ner att man lyckas, säger hon.

För Rikard har tiden i pro-
jektet gjort stor skillnad.

- Jag gick hemma ett helt 
år och tänkte att jag behövde 

en spark i baken. Jag var helt 
vilse med vad jag ville göra, 
men av en slump hamnade 
jag precis här där jag fått jät-
tebra hjälp, säger han.

Värmland Framtid har på-
gått i länets samtliga kom-
muner under snart tre år och 
finansieras av Europeiska 
Socialfonden. Projektet kom-
mer att avslutas i slutet av 
maj, och de deltagare som då 
behöver fortsatt stöd kommer 
att få det via  kommunens ar-
betsmarknadsenhet. Delar av 
de metoder som man använt 
i projektet kommer också att 
införlivas i enhetens verk-
samhet.

Emma-Lill är glad att hon 
hoppade på jobbet.

- Det har varit fantastiskt 
roligt att få se unga människ-
or växa. Det finns så mycket 
kraft inom dem som de kan-
ske inte fått chans att använ-
da, säger hon.

Trots att projektet avslutas 
i maj, finns det chans att få 
hjälp även under de sista må-
naderna.

- Det är bara att slå en sig-
nal, så kan vi undersöka om 
jag kan hjälpa till, säger Em-
ma-Lill.

EVA WIKLUND

Rikard Lindberg (tv) är en av deltagarna i projektet Värmlands Framtid, som Emma-Lill Zetterlund 
leder i Storfors.  FOTO: Eva Wiklund

INFORMATION: Emma-Lill 
Zetterlund 0550-651 38.
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fonus.se

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

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

Personlig begravning

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

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

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

Avlopp
VärmeVatten 

Vänd dig till en certifierad rörmokare!

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

Välkommen
till din ICA-butik

i Storfors! 

Husmanskost till lunch varje vardag. Specialerbjudande 
i samband med bio. Utkörning. Testa oss! 
Pizzeria Folkets Hus, Centrumplan 1, tel 0550-600 06.
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De bjöd seniorerna på en smakrik kväll
Köttfärsjärpar från 
Syrien, lammkött från 
Afghanistan och deg-
nyten från Kosovo. Det 
var något av allt det 
som bjöds en ovanligt 
smakrik onsdagskväll i 
Seniorernas hus.

- Jag skulle gärna be-
tala ordentligt för att få 
äta så här gott! uttryckte 
en av seniorerna, som 
lät sig väl smaka.

Just den här kvällen var 
det projektet Storfors Till-
sammans som passade på att 
bjuda på gratis mat innan se-
niorerna skulle iväg på hock-
eymatch i Karlstad, sponsrad 
av Jordkullen.

Projektet har funnits sedan 
2016 och det är Ravi Diss-
anayake och Hashim Mo-
hammad som delar på rollen 
som projektledare. 

Hela idéen är att integrera 
nyanlända i Storfors och i det 
svenska samhället. 

På programmet finns språk-
café där man pratar om allt 
från vad som händer i kom-
munen till hur man besöker 
vårdcentralen eller hur man 
betalar fakturor. En gitarrkurs  
och idrottsgrupper pågår och 
fler aktiviteter är på gång.

När projektledarna fick 
höra talas om seniorernas 
resa till Löfbergs arena, föd-
des tanken på ett samarbete  
med Seniorernas Hus. 

Rania och Sabah från Sy-
rien lagade kycklingrätten 
Kabsa, arabiska köttfärsjär-
par i tomatsås och aubergine-
röran Baba Ganoush.

Xhemile från Kosovo kav-

lade deg i flera timmar för att 
göra degknyten fyllda med 
köttfärsröra. 

De afghanska kvinnorna 
Fatima, Samira, Ferishta, 
Gohar och Sarah lagade 
flera typiska afghanska rät-
ter. Kötträtten Dupiaza med 
lök och kryddor, Ghabli med 
lammkött, morötter, russin 
och nötter och dessutom  ång-
kokta degknyten fyllda med 
purjolök.

- Det här var jättegott och 
trevligt. Jag hoppas det blir 
fler gånger. Man kanske 
kunde laga mat tillsammans, 
både svenska rätter och rätter 
från deras länder, sade Ing-
rid Doverholt som lät sig väl 
smaka.

-Väldigt gott! Det var en fin 
överraskning i väntan på bus-
sen till hockeyn, sade en av 
seniorerna. 

De som stannade kvar en 
stund fick också höra af-
ghansk musik. Mohamad 
Samim Ayubi spelade sträng-
instrumentet rabab medan 
vännerna spelade dambora 
och trummor.

-Vi skulle gärna vilja göra 
en konsert tillsammans med 
andra också om det är möj-
ligt, sade Mohammad.

De åtta kvinnorna var väl-
digt nöjda med kvällen. De 
vill gärna laga mat till senio-
rerna fler gånger och tyckte 
att de blev påminda om sina 
egna far- och morföräldrar.

- Det kändes som att vi 
fick chans att göra nåt bra för 
Storfors, sade en av dem. 
Projektet Storfors Till-
sammans pågår fram till 

sommaren och för den 
som vill engagera sig och 
hjälpa till att lotsa de nya 
storforsarna in i samhället 
finns många tillfällen.
- Den som har idéer eller vill 

vara med får gärna höra av 
sig, säger Ravi Dissanayake

KRISTINA ELMSTRÖM

Seniorerna lät sig väl smaka.  FOTO: Kristina Elmström

Några av projektdeltagarna tillsammans med Ravi Dissanayake  
och Hashim Mohammad Abdulla.

Mohamad Samim Ayubi och hans vänner bjöd på musik.

Gohar Alizadeh. Fatima Haidari. Xhemile. Sabah Alsalkhadi. Ferishta Haidari.

Kontakt: Ravi Dissanayake  och 
Hashim Mohammad Abdulla 
070-190 50 82.
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Apoteket Humlan

Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15). 
Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors. 

Riksväg 26
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n Smedbygatan

ICA

Buss-
& tåg-
station

Hälsans Hus
Vårdcentral
Apotek

Det är lätt att 
hitta till oss!

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

Handla 
lokalt - stor 
egenvårds-
avdelning

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!

Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får, 
kanin, hund, katt samt även fiskfoder. Även 
strö som spån, torv, torvmix och stallpellets.
Nu har vi även fått hem hundfodret Bozita 
Robur i olika sorter. Välkomna!

Följ oss gärna på 
Facebook under 
Storfors Spån & 
Foder

Storfors Spån & Foder i Råglanda

Råglanda, 4 km från 
Storfors, tel 072-540 58 25

Öppet 
mån-fred kl 15.30-19.00, lör kl 10-13
Ring oss gärna om inte tiderna passar.

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

Just nu! 
Möt våren 
med tulpaner

39:-
Alltid hos oss - direktimporterade 
kvalitetsblommor till priser som gör 
dig förvånad. Kom och testa oss!

Priset gäller bukett 
med 10 tulpaner

ELBILSMÄSSA
Lördag 28 april 11.00-15.00

OKQ8-macken i Filipstad
Konsul Lundströms väg 2

Visning av elfordon och ladd-
stationer. Kom och provkör!
Flera billeverantörer är på 
plats och redo att svara på 
frågor.

Är du laddad?
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- Här finns massor av 
perfekta miljöer för vår 
familjefilm.

Det säger den holländ-
ska regisssören Mirjam 
de With, som besökte 
Storfors tillsammans 
med producenten Robert 
Post.

De båda håller i trå-
darna för en holländsk 
familjefilm som ska 
filmas under våren och 
sommaren 2018.

Långfilmen på 90 minuter 
kommer att sändas i flera hol-
ländska tv-kanaler och kan-
ske blir det också en premiär 
i Storfors.

Filmen ska utspela sig i 
Sverige, dit en holländsk fa-
milj begett sig för att spen-
dera lite ”analog” tid tillsam-
mans.

- De vill komma bort ifrån 
barnens beroende av datorer 
och skärmar, men det blir 
svårt även för de vuxna, be-
rättar Mirjam.

Grundidén till hela filmen 
kommer från en notis om en 
händelse i Japan. Där blev en 
förälder så frustrerad att han 
lämnade sonen längs vägen 
och åkte iväg. Dramat skapa-
de rubriker i många tidningar, 
och det tog fem dagar innan 
man hittade barnet.

Historien inspirerade film-
bolagets vd, Annemieke van 
Vliet som har ett hus i Bjur-
bäcken. Hon tyckte att Sveri-
ge skulle bli en perfekt miljö 

för filmen, och gav uppdraget 
att skriva manus till Karen 
van der Meer.

Frustration är ett centralt 
tema i den nya filmen. När 
sonen i familjen blir straffad 
och utslängd ur bilen hämnas 
han på föräldrarna genom att 
ge sig iväg ut i den svenska 
naturen. Föräldrarna blir för-
tvivlade och det blir också 
tuffare än grabben trott,  när 
han går vilse och bland annat 
stöter ihop med en varg.

- Det är en film som ska 

passa för hela familjen, så den 
är spännande men inte alltför 
otäck, berättar Robert, som 
nu letar miljöer och statister i 
trakterna kring Storfors. 

Femke van Ratingen har 
hjälpt till med att leta grot-
tor, gamla stugor, platser för 
midsommarfirade och andra 
miljöer som behövs. Några av 
platserna kan finnas i Storfors 
medan andra kanske finns i 
andra delar av Värmland. 

- Slutliga beslut kan tas 
först när snön försvunnit, 

säger Mirjam, som under 
veckan i Storfors bland annat 
gick tre kilometer i snön för 
att studera platsen kring Rö-
varkulorna.

I filmen spelar också en 
svensk flicka en lite större 
roll och det behövs även en 
hel del statister.  EVA WIKLUND

Taverna

Stationsgatan 74, Storfors
 Tel 0550-62243

Restaurang, pizzeria, 
steakhouse, pub & café

Filmare intresserade av Storfors

Mirjam de With och Robert Post har besökt olika platser där den holländska familjefilmen skulle 
kunna spelas in. De gjorde bland annat en tre kilometer lång vandring till Rövarkulorna.

FOTO. Femke van Ratingen

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
Tel: 070-549 03 04 Louise Bergström 
Mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

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

påskmarsipan!

Den som är intresserad av 
att vara med som statist eller 
i en liten roll kan höra av sig till 
Femke van Ratingen som hjälper 
filmmakarna på plats i Sverige.  
Mail: femke@duckhills.eu
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Det är ofta full fart i Seniorernas 
Hus, välkommen du också!

MÅNDAGAR
PRO-damerna har hobbyverksamhet 
mellan 14.00- 16.00. 
Info: Eva Karlsson 0550- 611 03. 

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

TISDAGAR
Öppet Hus mellan kl 14.00- 16.00. 
Storfors församling är arrangör. 
Kaffe, bingo, filmvisning m.m 
Info: Gunilla Bengtsson 0550- 658 58.

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

ONSDAGAR
Seniorsurf kl 9.30- 12.00. 
Lär dig att använda datorer, surfplattor 
och mobiltelefoner, inga förkunskaper 
krävs. Info: Kicki Karlsson 0550- 651 21

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

ANHÖRIGTRÄFFAR
Anhörigstödet bjuder in till anhörigträffar 
på Seniorernas Hus.
Du som stöttar 
eller vårdar en 
anhörig i hemmet 
är välkommen att 
sitta ner och prata 
med personer som 
är i samma situation. 
Du erbjuds också 
stöd av kommunens 
anhörigkonsulent på 
plats.
Onsdagarna 28/3, 
25/4 och 23/5 kl 13.00 - 14.30. 
Välkomna önskar Ann Westerlund, 
tel 0550 - 652 54

SPELA BOULE MED OSS!

Måndagar:  
SPF, samling i Ravinen kl 09.30
Info: Lennart Svensson
0550-615 126.

Onsdagar: 
PRO, samling i Ravinen kl 09.30 
Info: Ingemar Axén 073-15935 36.

Torsdagar:  
Inomhusboule i Kulturhuset kl 15.00
Info: Barbro Hagström 070-155 85 51.

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

Ann Westlund, 
annhörigstödjare.

    Biblioteket

Seniorernas Hus

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

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

Bokcirkelträff på biblioteket
Den 9 april är det dags för vårens 
sista träff med bokcirkeln.
Inför varje träff läser vi en och samma 
förbestämda bok, som vi diskuterar 
över en fika. Böckerna som ska 
läsas hämtas på biblioteket. Om du 
har behov av att lyssna istället för 
att läsa kan vi ordna det, kontakta 
bibliotekspersonalen. 
Aktiviteten är kostnadsfri men 
föranmälan krävs. Anmälan görs till 
biblioteket.

Nyhetscafé
Onsdag den 18 april klockan 14.00 
arrangerar biblioteket ett Nyhetscafé som 
riktar sig till alla som vill träffa andra och 
diskutera aktuella händelser, globala likväl 
som lokala, över en fika. Inga språkkrav 
finns, vi anpassar diskussionen så att alla 
kan delta. Aktiviteten är kostnadsfri, ingen 
föranmälan behövs. 

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

Högläsningen blir läxhjälp
Fram till sommaren kommer vi göra 
uppehåll i högläsningen för att istället 
erbjuda läxhjälp för dig som håller på att 
lära dig svenska. I samband med det byter 
vi dag för träffarna. Från och med 5 april 
kan du varje onsdag klockan 14.00 få 
hjälp med läxor/självstudier på biblioteket.
Aktiviteten är kostnadsfri, ingen 
föranmälan behövs. 

Påsklov på biblioteket  
med fribiljetter till barnteater
Torsdag 5 april kl 14.00 blir det sprakande 
barnteaterföreställning. Se Barbro 
Lindgrens älskade klassiker Loranga, 
Masarin och Dartanjang med teater-
föreningen ”Kantareller som föreställer”.
För alla mellan 3-99 år i Stora Galejan, 
Kulturhuset. Mer information finns på vår 
webbplats www.bibliotekvarmland.se
Kulturrådet, 
med stöd 
av Region 
Värmland, 
har beviljat 
bidrag för 
aktiviteten.
Fribiljetter 
hämtas på 
biblioteket. 

Avvikande öppettider mars-maj
Torsdag 29 mars 11-14
Långfredag 30 mars Stängt
Annandag påsk 2 april Stängt
Valborgsmässoafton 30 april 11-14 
Måndag 1 maj Stängt
Onsdag 9 maj 11-14
Kristi himmelfärdsdag 10 maj Stängt
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Kulturhuset i Storfors Centrumplan 1
Storfors centrum
Kulturchef:
Olle Rodéhn
0550-651 20

Kommande filmer på Storfors biograf
210 platser i stor salong i Kulturhuset, Centrumplan 1. Kassa & kiosk öppnar 30 min före 
föreställningen.  Endast kontant eller swish. Senaste bioprogrammet: bioguiden.se

Gitarr/Bas och gruppspel 
Andreas Ohlsson 073-393 03 83
onsdagar och torsdagar i Kulan.
Piano, fiol & blockflöjt
Eva Lundell tel 070-593 07 69,
onsdagar och torsdagar på 
biblioteksvåningen.
Trummor
Robert Drewstad tel 076-239 17 40, 
tisdagar i Kulan.
Saxofon, klarinett & tvärflöjt
Christoph Hansen tel 076-130 14 08, 
onsdagar i Kulan.

Från och med årskurs 3 är du 
välkommen med din anmälan när som 
helst under året. Även vuxna kan i mån 
av plats tas emot. Anmälan görs till 
respektive ledare. 

Lär dig ett instrument!

Kulturcaféet är öppet
Kulturcaféets öppettider är:
Månd-tisd:                   12.00-18.00
Onsd:                           12.00-16.00
Torsd:                            12.00-18.00
Fred:                             12.00-15.00

Här finns spel & tidningar 
samt fritt wifi. Välkommen
att ”hänga” hos oss!

Zumba
Måndagar
18.00 Zumba Kids 6-12 år
19.30 Zumba Fitness 13 år och uppåt
Ledare: Desirée Lavén, 073-363 87 30
Torsdagar
17.00 Zumba Kids jr  0-4 år
18.00 Zumba Kids 6-12 år
Ledare: Desirée Lavén, 073-363 87 30
19.30 Zumba Fitness 13 år och uppåt
Ledare: Hanna Stange, 070-694 03 32

Tisdagar 
Låg/mellanstadiet: 17.30-18.30
Högstadiet: 18.30-19.30
Info: Malin Rodéhn 
tel 073-365 80 46

Dans

OBS! Aktiviteterna (ett pass/v) inom 
Kulturverkstaden (instrument, dans, 
zumba för ungdomar) kostar 200 kr 
per termin. Zumban kostar 400 kr 
för alla över 20 år. Terminerna följer 
skolterminernas tider.

All Inclusive  - repris 
på succén
27 mars kl 14.00
Biljett: 80 kr

Den otroliga 
historien om det 
jättestora päronet
4 april kl 14.00
Biljett: 50 kr

Ready Player One
4 april kl 18.00
Biljett: 80 kr

Rampage
13 april kl 18.00
Biljett: 100 kr
 

Death Wish
20 april kl 18.00
Biljett: 100 kr
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Mästerdetektiven 
Sherlock Gnomes
21 april kl 14.00
Biljett: 80 kr

Avengers: Infinity War
25 april kl 18.00
Biljett: 100 kr

SOLO: A Starwars 
Story
23 maj kl 18.00
Biljett: 100 kr

På onsdagar kommer 
Oscar Johansson att hålla 
i ”Gitarr för nybörjare” 
kl 16.00 och 18.00 i 
Kulan i Kulturhuset. 

Undervisningen kommer 
att ske i grupp så ta med 
dig kompisen och kom!

Oscar har redan öppet i 
Kulan tisdag och torsdag 
16.00-20.00 för er som 
vill prova att spela gitarr, 
bas, trummor eller bara 
vill snacka musik.

Information: Slå gärna en 
sinal till Oscar på tel 070-
360 39 44.

Musik i Kulan tisdag - onsdag - torsdag
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Storfors Bil och Kaross AB
Industrigatan 8
Tel: 0550 – 622 22

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

Storfors_trottoarpratare_180x263_50%_151201.indd   1 2015-12-01   15:48



Kalendarium

I frêske lufta 2 l 26 mars 2018 Informationstidning  för Storfors kommun 29

MARS
27 tisdag All inklusive visas på Storfors biograf kl 18.
28 onsdag Storforsträffen kl 14 i Hammargårdens matsal. 
Påskens sånger.
28 onsdag Anhörigträff i Seniorernas Hus kl 13-14.30, 
info 0550 - 652 54. 
28 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
29 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
29 torsdag Nyhetscafé på biblioteket kl 14. Diskutera aktuella 
händelser, globala likväl som lokala. 
30 fredag LAN i Kuturhuset startar kl 18 för alla ungdomar. 
Pågår till söndag 1 april kl 10.

APRIL
1 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Kjell Dahls.
3 tisdag Affärslunch Restaurang Folkets Hus kl 11.30. Rostfria 
VA system presenterar sitt företag.
4 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
4 onsdag Den otroliga historien om det jättestora päronet visas 
på Storfors biograf kl 14.
4 onsdag Ready player one visas på Storfors biograf kl 18.
5 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
5 torsdag Barnteater; Loranga, Masarin och Dartanjang, 
kl 14.00. Fribiljetter hämtas på biblioteket i förväg.
8 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Matsz Rogers.
9 måndag Fika medw kommunalrådet i Kulturhuset kl 16-
17.30.
10 tisdag Friskvården har Öppet Hus i nya lokalerna i Hälsans 
Hus kl 10-15.
10 tisdag Veterinärkväll ”Sommarens faror” kl 17 i 
Kulturhuset. Arr. Storfors hundklubb.
11 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30. 
11 onsdag Soppa (30 kr) och lunchmusik, Storfors kyrka kl 12. 
12 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
12 torsdag kommunfullmäktige sammaträder i Valsen, 
Kulturhuset kl 18. Öppet för allmänheten att lyssna.
12 torsdag Berättarafton i församlingshememt i Bjurtjärn 
kl 18. Leif Bengtsson på temat ”Reflektion och förundran om 
naturen”. Fritt inträde och servering.
15 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30, Svantes.
18 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
19 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
20 fredag Death Wish visas på Storfors biograf kl 18.
21 lördag Vårloppis i Kulturhuset kl 10-14. Storfors församling 
arrangerar. Info: 0550-600 42, må-fr kl 10-12.
21 lördag Mästerdetetktiven Gnomes, Storfors biograf kl 14.
22 söndag Vårkonsert i Storfors kyrka kl 16.
22 söndag Dans i Kulturhuset kl 17-20.30.
23 måndag Messy Church i Storfors församlingshem kl 16.30. 
Pyssel, funderingar, umgänge och enkel mat för hela familjen. 
24 tisdag Messy Church i Bjurtjärns församlingshem kl 16.30. 
Pyssel, funderingar, umgänge och enkel mat för hela familjen. 
25 onsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30. 
25 onsdag Anhörigträff i Seniorernas hus kl 13-14.30.
25 onsdag Seniorshop i församlingshemmet kl 14. 
25 onsdag Avengers: Infinity War på Storfors biograf kl 18
26 torsdag Öppna förskolan, Hammarg 3, kl 8.30-11.30.
28 lördag Vårbrasa Kungsskogen, Bygdegården Baracken kl 20.
28 lördag Elbilsmässa vid OKQ8-macken i Filipstad kl 11-15. 
Arrangeras av energirådgivarna i Storfors. Testa elbilar och få 
svar på dina frågor av många olika leverantörer
30 måndag Valborgsmässofirande i Kväggeshyttans bygde-
gård. Elden tänds 20.00. Vårtal, körsång samt Botvids Busar. 
30 måndag Valborgsmässofirande i Kvarnen, Bjurbäcken, 
kl 19 med underhållning  och servering.Brasan tänds kl 21.
30 måndag Valborgsmässofirande vid sockenstugan i Bjurtjärn 
kl 19. Servering och korvgrillning. Tipspromenad. ”Äggrace” för 
barn. Vårtal. Brasan tänds kl.20. 

MAJ
1 tisdag Höns- och vårmarknad vid Kvarnen i Bjurbäcken. 
Servering och grill. Info Camilla 070-341 82 58 11.
2 onsdag kommunfullmäktige sammaträder i Valsaren, 
Kulturhuset kl 18. Öppet för allmänheten att lyssna.
9 måndag Fika med kommunalrådet i Kulturhuset kl 16-17.30.

Agnes född 29 oktober 2017
Föräldrar: Emelie Lundqvist och 
Joel Broman

Alice född 5 juli 2017
Föräldrar: Sofia och Patrik Bröll.

 FOTO: Eva Wiklund

Rami född 22 feb 2017 oc store-
bror Sami.
Föräldrar: Samir Alhaj Hussin 
och Safaa Hamra

Sven och Menno 
födda 21 juli 2017
Föräldrar: Nick Boos och Marije 
op den Kelder

Välkommen

Arwin född 8 dec 2017
Föräldrar: Anna och Glenn 
Johansson

William född 18 oktober 2017
Föräldrar: Cecilia Sjöö och 
Tomas Pettersson

Vi vill hälsa Storfors nyfödda invånare välkomna till kommunen!

Nästa tillfälle till fotografering är torsdag 12 april kl 10-11 på Öppna 
Förskolan i Hälsans Hus, Hammargatan 3.
Fotograferingen är kostnadsfri och bilden publiceras i I frêske lufta 
nummer 3.

 till  världen!
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Barnteater i påsk 
på Kulturhuset
Torsdag den 5 april 
klockan 14.00. 
blir det sprakande 
barnteaterföreställning. 
Barbro Lindgrens älskade 
klassiker Loranga, Masarin 
och Dartanjang spelas 
av  teaterföreningen 
”Kantareller som 
föreställer” i Kulturhuset.
För alla mellan 3-99 år. 
Föreställningen kan visas 
tack vare att Kulturrådet, 
med stöd av Region 
Värmland, har beviljat 
bidrag.
Fribiljetter hämtas på 
biblioteket.

Söndagsdanser  
i Kulturhuset
Korpens söndagsdanser  
i Kulturhuset i Storfors 
hålls på söndagar  
kl 17.00-20.30.  
Adress: Kulturhuset,  
Centrumplan 1, Storfors.  
Kostnad: 100 kronor  
Medtag egen fikakorg. 
Dricka finns att köpa. 
Kommande danser: 1/4 
Kjell Dahls, 8/4 Matsz  
Rogers, 15/4 Svantes, 
22/4 Kenneth & Classe.

Elbilsmässa  
i Filipstad 28/4
Lördag den 28 
april arrangerar 
energirådgivarna i 
Storfors, Filipstad 
och Kristinehamn en 
elbilsmässa vid OKQ8-
macken i Filipstad kl 
11-15. Du kan provköra 
olika elbilar och få svar 
på dina frågor av många 
olika leverantörer, 
samt naturligtvis av 
energirådgivarna.

Strax intill Vilången bor 
Ronald Bingen och Jaco-
lien Ilbrink sedan tio år 
tillbaka.

Varje år plogar de en 
skidskobana på sjön.

- Vi gör det för vår egen 
skull, men det har kommit en 
hel del folk som vill åka och 
alla är välkomna, säger Jaco-
lien.

 Makarna kommer från 
Holland och Jacolien har all-
tid älskat att åka skridskor, 
även om isarna i Holland på 
senare år varit sämre. Här i 
Sverige har hon hittat sitt el-
dorado.

- Det är så härligt att få vara 
ute på sjön under vintern. Det 
är tyst och fritt, jag njuter 
verkligen, säger hon.

Ronald är den som plogar 
och hyvlar banan med hjälp 
av en fyrhjuling. Själv håller 
han sig sedan hellre till spark 
än skridskor.

- Många kommer hit för att 
promenera eller åka spark. Vi 
har till och med haft cyklister 
här, säger Jacolien.

Nyligen plogade man också 
skidspår i kanten av isbanan 
som är drygt fem kilometer 
lång.

- Vi fick låna en spårkälke 
så om snön ligger kvar finns 
det fina skidspår, säger Jaco-
lien, som nu välkomnar alla 
som vill använda isbanan och 
skidspåren framöver.

Det finns två påstignings-
platser (se karta) och vid 

södra delen av sjön finns det 
också en grillplats. 

Mitt på sjön kan man även 
köpa enkelt fika för en tia. 
Det finns en korg med varm 
choklad, kaffe och kakor för 
självservering samt bord och 
stolar.

Information om isläget kan 
man få via facebooksidan: 
Vilångens Skridskoentusias-
ter. EVA WIKLUND

Entusiaster plogar skridskobana

Karta över banan. Vid de röda punkterna går det bra att stiga på.

Ronald Bingen håller sig helst på fyrhjulingen eller på en spark.

Ronald Bingen och Jacolien 
Ilbrink håller en isbana plogad 
på sjön Vilången så länge 
isarna bär. FOTO: Erik van Woerkens

Ronald Bingen håller en fem kilometer lång bana  plogad.  FOTO: Erik van Woerkens
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Fortsatt tradition med pimpelfiske på lovet

Viljan avgörande för succélag i futsal

Det var en isande kall 
måndag på sportlovet, 
men traditionen trogen 
arrangerades pimpel-
fiske i Nykroppa.

- Trots nordlig vind och 
tio minusgrader tävlade 
fyra tappra ungdomar, 
säger Harry Rajala, ord-
förande i Nykroppa-Stor-
fors Fiskevårdsförening.

Under 20 års tid har fiske-
vårdsföreningen arrangerat 
sportlovsfiske i samarbete 
med Storfors Sportfiskeklubb. 
Normalt brukar isen vara 
mera välfylld med ungdomar 
som alla bjuds på grillad korv 
och fin prisutdelning efter 
tävlingen.

Från Storfors deltog ung-

domarna Max Fredrixon, 
Gabriel Nilsson och Kasper 
Karlsson guidade av Lars 
Tyvi och Bengt Enghag.

- Jag gillar tävlingsfiske för 
att man kommer ut och får 
uppleva naturen, säger Lars 
Tyvi, som är så gott som upp-
växt på sjön

Gabriel, som vinner fiske-
tävlingen, är nöjd med dagen.

- Det var kul och spännande 
när det nappar även om det är 
lite kallt, säger han.

EVA WIKLUND

Tävlingsresultat
1. Gabriel Nilsson        880 gram
2. Max Fredrixon         260 gram
3. Melwin Österberg    150 gram
4. Kasper Karlsson      100 gram

 Max Fredrixon, Gabriel Nilsson och Kasper Karlsson deltog i täv-
lingen under ledning av Lars Tyvi och Bengt Enghag.  FOTO: Eva Wiklund

- Det är fantastiskt att 
få träna de här härliga 
killarna. Viljan i laget är 
enorm och det har varit 
helt avgörande, säger 
Lazgeen Ali.

Under säsongen har 
han fått se Storfors FFs 
nybildade lag i futsal 
vinna match efter match.

Allt började med de två 
ensamkommande bröderna 
Aboozar och Alireza Khavari. 
Aboozar  spelade i ett annat 
lag, men Alireza var sugen på 
att bilda ett lag för inomhus-
fotboll - futsal. Eftersom de 
bor hemma hos idrottslärare 
Lena Kristofferson, fanns en 
bra sparringpartner.

- Jag har ju spelat fotboll i 
många år och lovade att ställa 
upp som lagledare om Alireza 
samlade ihop folk till ett helt 
lag.

Sagt och gjort. Många 
kompisar ville vara med (och 
även brodern så småningom), 
Storfors FF vidtalades och 
J19-laget anmälde sig till se-
riespel under ledning av trä-

naren Lazgeen Ali. 
Sedan kom framgångarna.
Laget vann i stort sett 

samtliga matcher i grundse-
rien och stod som segrare. I 
slutspelet blev resultatet mer 
oklart eftersom flera lag drog 
sig ur.

Lagkapten Alireza är nöjd 
med säsongen.

- Det har varit jättekul med 

laget. Storfors är bra, men 
utan idrott blir det tråkigt, sä-
ger Alireza som spelade både 
fotboll och volleyboll i Iran.

Besmellah Ibrahimi har 
bott i Storfors i två år och vill 
absolut fortsätta att spela fut-
sal.

- Jag hoppas vi kan fortsätta 
nästa säsong också, säger han.

Lena Kristoffersson säger 

att utvecklingen gått raskt 
framåt för laget.

- De är tekniska och snab-
ba. Under säsongen har jag 
sett spelet bli bättre, de har 
blivit säkrare på att skydda 
bollen och dessutom har vi 
haft en väldigt bra målvakt, 
säger Lena, som säger att det 
finns plats för fler i laget.

EVA WIKLUND

Delar av laget deltar i säsongsavslutningen som innebär löprunda före pizzafest.  FOTO: Eva Wiklund
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Storfors - Kristinehamn 
Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 
08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
19.35, 21.35, 23.35, 01.35
Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35
Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

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

Storfors - Karlskoga 
Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 
13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.15

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

Karlskoga - Storfors
Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 
14.05, 16.10, 17.00, 19.00

Linje 400

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. 
Tabellen gäller mellan 10 december 2017 tills vidare, dock längst till och med 8 december 2018. 
För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se.

Tidtabellerna gäller från 10 dec 2017 tills vidare, dock längst till och med 8 dec 2018.

Res med oss
till och från 
Storfors

Linje 403

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

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


