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hej alla kommuninvånare!
I skrivande stund är det svårt att skriva en ledare till 
Torsby Nu utan att nämna kriget i Ukraina. Att vi skulle få 
uppleva ett fullskaligt krig i Europa var något ingen trodde 
kunde hända men nu är vi där. Torsby kommun har börjat 
inventera boende för en väntad migrationsvåg där vi med 
öppna händer vill hjälpa flyende från krigets hemskheter. 
Vi inventerar även olika typer av material och resurser.

Vi får även ta höjd för ökade priser och brist på olika varor 
framöver. Trots denna katastrof måste vi fortsätta att 
utveckla vår kommun.

2021 blev ett mycket bra år där våra nämnder har utfört 
ett mycket bra arbete med en god kvalitet. Tillsammans 
med en bra hushållning med våra medel har vi även fått 
högre skatteintäkter än vad som beräknades. Vi gör nu ett 
historiskt bra resultat med ett bruttoresultat på nästan 50 
miljoner. Ett välkommet tillskott när vi nu ska möta beho-
vet av fler bostäder och mer industrimark. 

Trots oroliga tider råder en stor framtidstro ute i kommunen  
och flera företag fortsätter sina planer på en expansion, 
och efterfrågan på bostäder är större än på många år. 
Arbetet med första etappen på nya bostadsområdet  
Björken startar och ett femvåningshus byggt helt i trä 
skjuter i höjden på tomten Enen i Aspenområdet. 

Vi ser att behovet av boende för äldre har förändrats under  
en längre tid och att lediga platser på särskilt boende 
ökar trots att socialnämnden stängt ner flera avdelningar 
och platser. Efterfrågan på senior- och trygghetsboende 
däremot har istället ökat och Mejerskan blev fullbokat på 
mycket kort tid. Det finns även en ökad efterfrågan på 
seniorboende utanför tätorten, ett behov som behöver 
mötas upp. 

Branäsområdet är kanske den enskilt största planerade 
expansionen. Den kommer att betyda många arbets- 
tillfällen för mindre och mellanstora företag i kommunen.

Vi är också inne i ett valår där vi politiker kommer att vara 
ute mer för att träffa er kommuninvånare.  
Vi ses!
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En projektor i taket projicerar färgglada bilder på ett 
bord eller direkt ner på golvet. En infraröd sändare 
känner av när personer tar på bilderna och man kan 
därmed påverka med rörelsen.  

olika sinnen stimuleras
Det är inte bara det visuella som får stimulans. Spelen 
lockar till fysisk aktivitet när man sträcker sig efter 
bollarna. Tar vi undan bordet så kan man stampa 
eller sparka på motiven, vilket gör att även benen 
får röra på sig. Vill man ha klurigare utmaning finns 
korsord, pussel och ordspråkspel.

kan också individanpassas
En Tovertafel ska användas individanpassat. Våra 
äldre har olika grader av kognitiva svårigheter och 
det finns spel för alla. För personer som har svårt 
att komma till ro finns anpassade spel som har en 
lugnande inverkan. Exempelvis finns vackra stjärn-
himlar som rör sig till musik, eller höstlöv som man 
med händerna kan fösa ihop till små högar.

mycket uppskattat
Vi har nu provat bordet under några veckor på 
Dalbygården och ser en fantastisk respons hos våra 
boende. Personalen skrattar i kapp med de äldre 
när de sitter runt bordet. En man lägger sin hand på 
bordet och en blomma växer fram i handflatan. En 
fjäril kommer flygande och landar lugnt i blomman. 
Mannen ser konfunderad men lycklig ut och kall-
lar personalen för ”tröllkärringar”. En kvinna som 
tycker om musik provar musikspelet. Hon nynnar 
till melodin samtidigt som hon plinkar på noterna 
som far runt i en cirkel.  

Anhöriga är välkomna att använda bordet tillsam-
mans med sina närstående. Det kommer ge fina 
stunder tillsammans. Vill du veta mer, fråga gärna 
personalen eller oss områdeschefer, Hanna Pollari 
på Dalbygården och Mark van Geffen på Löven-
strand.

Text: Hanna Pollari, områdeschef, 070-190 34 87 
Foto: Carolin Boman

Boende på Dalbygården 
och Lövenstrand roas av 
magiska bordet
Dalbygården och Lövenstrands särskilda boenden har köpt in varsin Tovertafel.  
Det kallas också ”det magiska bordet” och är en del av vår satsning på välfärdsteknik  
i äldreomsorgen. 
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varför en vision?
Den färdiga visionen för Torsby pekar ut riktningen 
till år 2040. Det är hit vi vill. Visionen med tillhö-
rande mål anger färdriktningen och ska ligga till 
grund för när nämnd- och verksamhetsmål sätts 
samt då handlingsplaner och strategier tas fram. Vi-
sion Torsby 2040 är ett övergripande styrdokument 
och ska ligga till grund för kommunala beslut och 
genomföranden.

vision torsby 2040 
Torsby – den välkomnande kommunen där vi med 
värmländskt hjärta och hållbar utveckling, tillsam-
mans skapar ett gott liv.

så här kan man beskriva visionen lite mer
Välkommen hit
I Torsby kommun välkomnar vi alla människor och 
här möter vi varandra med respekt. Vi har ett öppet 
och demokratiskt samhälle präglat av delaktighet, 
jämställdhet och jämlikhet. Torsby kommun genom-
syras av både sin historia och ett nytänkande och 
har ett fönster vidöppet mot världen.

Vi värderar kreativitet och entreprenörskap och här 
finns en god grogrund för både små och stora före-
tag i olika branscher att etablera sig och växa. 

Vi välkomnar med stolthet nya invånare, företa-
gare och besökare till vår kommun och vi trivs och 
utvecklas tillsammans.

Ett gott liv
I Torsby kommun lever vi ett gott liv med tillgång 
till en storslagen vildmark, ett brett kulturliv och en 
aktiv fritid som lockar till såväl äventyr som rekrea-
tion. Här får barnen ta plats och har en trygg och 
spännande miljö att utvecklas i.

Torsby kommun ligger mitt i mycket och med 
goda kommunikationer är resten av världen inte 
långt bort. Med både attraktiva livsmiljöer och 
utbildning i toppklass är Torsby kommun den själv-
klara platsen för det goda livet, i livets olika skeden.

 Här räcker tiden lite längre och till lite mer.

Hållbar utveckling
I Torsby kommun använder vi våra naturliga förut-
sättningar och utvecklar samtidigt innovativa idéer. 

Vision Torsby 2040 
är nu antagen
Nu när Vision Torsby 2040 är antaget vill vi ta tillfället i akt att tacka för det engage-
mang som ni kommuninvånare visat. Era inspel under medborgardialogen har varit 
en stor och viktig del i framtagandet av visionen och målen. Tack för ert engagemang!
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Tillsammans skapar vi spännande mötesplatser för 
såväl konkreta projekt och event, som för drömmar 
och idéer.  Vi initierar till klimatsmarta lösningar för 
att möta de globala utmaningarna. 

I Torsby kommun värnar vi om och utvecklar na-
turmiljön. Vi förvaltar naturresurser på ett hållbart 
sätt för att säkerställa att de finns kvar för komman-
de generationer.

fyra övergripande mål
Till visionen finns fyra inriktningsmål. De är kommun-
fullmäktiges mål och de ligger till grund för de mål 
som nämnder och verksamheter sedan ska ta fram.  

Bo, leva och uppleva
Torsby kommun ska vara en tillgänglig kommun 
med attraktiva livsmiljöer och hållbar livskvalitet i 
livets olika skeden.

Livslångt lärande
Torsby kommun ska vara ledande inom kompetens-
utveckling och utbildning, med hög kvalitet på olika 
nivåer.

Hållbar utveckling och samspel
Torsby kommun ska vara en del av en hållbar, kli-
matsmart samhällsutveckling som inkluderar och 
engagerar invånare. Tillsammans skapar vi en sam-
manhållen kommun.

Näringsliv och arbete
Torsby kommun ska ha ett företagsklimat som 
ligger i framkant, som inspirerar och uppmuntrar 
till entreprenörskap och service, vilket skapar fler 
arbetstillfällen.

fem horisontella perspektiv
För att nå vision och mål ska fem horisontella per-
spektiv genomsyra det arbete som bedrivs, när olika 
mål sätts samt när handlingsplaner tas fram och när 
beslut fattas. Dessa horisontella perspektiv är 
• miljömässig hållbarhet
• social hållbarhet
• ekonomisk hållbarhet
• barn och unga 
• digitalisering

arbetsprocessen och beslutet
Arbetet med att ta fram vision och de övergripande 
målen har letts av kommunfullmäktiges presidium 
tillsammans med kommunstyrelsen. Kommuninvå-
narna har engagerats i arbetet genom den medbor-
gardialog som genomfördes under hösten 2020. 
Över 3900 åsikter samlades då in via enkätsvar, 
medborgardialog samt workshops med politiker, 
tjänstepersoner och företag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 
2021 att anta Vision Torsby 2040 och här ovan kan ni 
läsa huvuddragen i dokumentet. 

vill du veta mer?
Du kan läsa hela visionen och målen på www.
torsby.se/vision2040. Har du frågor om Vision 2040 
och målen kan du kontakta: 
Zenita Bäck, kommunfullmäktiges ordförande,  
zenitha.back@torsby.se 072-206 32 20
Peter Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,  
peter.jonsson@torsby.se 073-097 66 92
Sara Johansson, samhällsplanerare,  
sara.johansson@torsby.se 073-079 96 33
Text: Sara johansson, 073-079 96 33
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Nio kommuner i Värmland deltar 
i projektet som startade den  
1 februari 2022. I Torsby kommun 
är det projektledare Maria H Jo-
nasson och arbetskonsulent Lena 
Rundin som håller i det. 

– Projektet ska stärka främst 
unga i åldern 16-20 år som av någon  
av ovanstående anledningar 
drabbades av pandemin efter 11 
mars 2020, säger Lena Rundin.

Dessa unga ingår oftast i KAA, 
(det kommunala aktivitetsansva-
ret) och har hamnat där på grund 
av avhoppade studier eller ofull-
ständiga betyg.

söker deltagare
Maria och Lena söker upp ungdo-
marna på olika sätt och erbjuder 
dem att delta.

– De flesta är positiva direkt men 
andra får man kontakta flera 
gånger, de kan ändra sig och 
komma med till slut. Men ung-
domarna måste själva vilja och 
delta aktivt i de aktiviteter som 
erbjuds, säger Maria H Jonasson.

olika aktiviteter
Det ordnas både frukostmöten 
och enskilda möten med många 
olika typer av aktiviteter för att 
kunna få en så stor bredd i verk-
samheten som möjligt och för 
att lägga fokus på både ungdo-
marnas och arbetsmarknadens 
behov och önskemål. Lokalerna i 
Duvanhuset på Norra Ringvägen 
13 i Torsby är hemtrevliga, något 
som kan underlätta kontakten 
och skapar en avslappnad miljö.

Ungdomar som drabbats av pandemin 
är välkomna på frukostmöten hos Maria 
H jonasson och Lena rundin för att få 
hjälp att komma ut i arbetslivet.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Torsbys unga får en ny 
chans med Värmland ReAct
Under pandemin var det en del ungdomar som inte klarade av att studera på distans. 
En del fick ingen praktikplats och chansen till ett arbete försvann. Några blev till och 
med uppsagda från sitt jobb. Nu finns det en möjlighet att få hjälp med kortare utbild-
ningar, praktik eller kanske till och med ett jobb via projektet Värmland ReAct. Tanken 
är att 30 ungdomar i Torsby kommun ska delta.

Företagare kommer att bjudas  
in till informationsträffar, men 
även studiebesök kommer att 
anordnas.

– Kanske behövs det en truckfö-
rare, då kan vi hjälpa till med ut-
bildning, säger Lena som hoppas 
kunna erbjuda både utbildningar 
och praktikplatser till de unga i 
kommunen.

vill du veta mer om projektet 
react kontakta:
Maria H Jonasson, 
maria.h.jonasson@torsby.se,  
073-271 22 87 eller  
Lena Rundin,  
lena.rundin@torsby.se,  
070-180 44 43.

Text och foto: Maria Ivansson, 073-277 03 22
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Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF har 
gjort en undersökning som visar 
att bara två av tio unga mellan 
13–25 år vet hur de kan påverka 
sin lokala samhällsutveckling. 
Det vill vi försöka ändra på. 
Vårt projekt syftar till att göra 
demokratin tillgänglig för unga 
och öppna upp för deras medbe-
stämmande. Detta hoppas vi ska 
stärka de ungas delaktighet och 
förtroende för demokratin.

Förväntade effekter är att unga 
ska få en ökad känsla av egen-

ett vinnovaprojekt

Ungas rätt till inflytande
Torsby kommun deltar tillsammans med Munkfors kommun i ett projekt som har som 
syfte och mål att göra ungdomar medvetna om att de kan vara med och påverka sin 
lokala samhällsutveckling.

makt, hur man som ung kan på-
verka sin kommun vilket stärker 
förtroendet för demokratin.

Vi kommer att tillsammans 
med ungdomarna genomföra 
idéverkstäder där ungdomar får 
möjlighet att ta fram områden 
som de vill förändra. Vi kommer 
att ha möten där ungdomar och 
beslutsfattare kommer att ta fram 
förändringsförslag.

Projektet är finansierat av 
Torsby och Munkfors kommuner 
med bidrag från Verket för inno-
vationssystem, Vinova, som är 

en statlig förvaltningsmyndighet, 
som sorterar under Näringsde-
partementet.

vill du veta mer om projektet?
Kontakta någon av våra fritids-
ledare:
Elin Pedersen tel. 070-226 66 90 
elin.pedersen@torsby.se
Mikael Einarsson tel. 070-670 13 50  
mikael.einarsson@torsby.se 

Text och foto: Kicki Velander, fritidschef,  
070-313 60 09

Mikael Einarsson och Elin Pedersen 
arbetar som fritidsledare och i projektet 
Ungas rätt till inflytande



Det är inte ovanligt att Stjerneskolan har före detta 
elever som deltar i större evenemang på världselit-
nivå, och det gör ju att tävlingarna blir ännu mer 
nervkittlande än annars. Under OS hade vi med 
Linn Persson, Mona Brorsson, Stina Nilsson, Peppe 
Femling och Jesper Nelin inom skidskytte. Inom 
längdskidor hade vi Moa Olsson, Leo Johansson och 
Anton Persson. I skicross hade vi Alexandra Edebo. 

Våra fantastiska guldmedaljörer Linn och Mona 
har liksom alla våra före detta idrottselever som del-
tog i OS haft höga målsättningar. Genom hård trä-
ning och mentala förberedelser har siktet de senaste 
åren varit inställt på att pricka formen vid just rätt 
tidpunkt. Men deras resa mot framgång startade ti-
digare än så och Stjerneskolan har varit en viktig del 
av deras väg mot att bli de idrottsstjärnor de är idag. 
De har för inte allt för länge sedan tränat, pluggat 
och drömt om framgångar under Stjerneskolans tak. 
Och det gör att vi på skolan är extra berörda och vill 
så gärna att alla ska lyckas med sina målsättningar. 

Vi var många på skolan följde idrottarnas insatser 
noga under OS. Oavsett om man jobbar på skolan 
som lärare, tränare, i köket, med lokalskötsel,  

administrativt eller med våra fastigheter så känner  
man en speciell relation till just dessa idrottare.  
Personal som hade möjlighet samlades framför  
TV-apparaterna tillsammans med förväntansfulla  
elever, och var man upptagen med undervisning  
eller annat så såg man till att hålla sig uppdaterad 
på annat sätt. Tillsammans gladdes vi åt framgång-
arna och hejade fram våra stjärnor.

Totalt har vi har 150 idrottselever på Stjerneskolan,  
fördelat på sex olika idrotter. Det innebär med stor 
sannolikhet att vi har många fler spännande OS-, 
VM-, EM-, SM- och världscuptävlingar framför oss 
även för elever som finns hos oss idag. Framgångar 
som sedan inspirerar framtida elever på samma sätt 
som våra OS-stjärnor inspirerar eleverna som går 
hos oss idag.

Ett stort tack till alla ovan nämnda för detta elever för 
era insatser och kämpaglöd som ni bidrog med under OS 
och ett särskilt Grattis till Linn och Mona!

MArCUS LeCH

gymnasiechef
070-642 16 65

marcus.lech@torsby.se

Elever från Stjerneskolan i OS
För Stjerneskolans räkning vill jag skriva några rader om de fantastiska framgångar 
vi fått ta del av under OS i Bejing. Som alltid finns det stora förhoppningar inför ett 
vinterspel, men det är mycket som ska stämma om man ska ha chans på pallen.

Foto: https://skidskytte.photoshelter.com och Linda Bengtsson

Mona Brorsson 
Foto: Per Danielsson
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Var med och fira OS-medaljörerna 
Linn Persson och Mona Brorsson på 
skärtorsdagen den 14 april! 
Programmet startar 13.00 från 
scenen vid kommunhuset i Torsby. 
Konferencier Malte Hallquist leder 
firandet tillsammans med inbjudna 
gäster.

Linn Persson 
Foto: Per Danielsson

Mona Brorsson 
Foto: Per Danielsson

Peppe Femling 
Foto: Per Danielsson

Stina Nilsson 
Foto: Per Danielsson

Alexandra edebo

Anton Persson som ledare 
vid sommarskidskolan 
Foto: Linda Bengtsson

Leo Johansson 
Foto: Linda Bengtsson
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Forskare använder miljön för att testa och utveckla 
nya material, eleverna på Stjerneskolans teknikpro-
gram använder utrustning och material i sin under-
visning och företag kan till exempel skriva ut en 
3D-prototyp av en ny produkt. 

spännande när en ritning blir en produkt
På invigningen fanns representanter från bland an-
nat Torsby kommun, Region Värmland, Karlstads 
Universitet, Paper Province och elever på Stjerne-
skolans teknikprogram.

– Jag är mycket intresserad av design och när 
jag skulle välja gymnasieprogram här i Torsby så 
var det utan tvekan teknikprogrammet med 3D-
inriktning och design som ligger närmast det jag vill 
utvecklas inom. Det är spännande att se att det som 
finns i datorn blir till verklighet genom 3D-printrar. 
Vilka möjligheter det finns! säger Hiie-Marie Uibo, 
elev på teknikprogrammet på Stjerneskolan.

– Det här är en strategisk satsning som är i fram-
kant för att möta en kommande branschutveckling 
inom biokomposit och skoglig bioekonomi. 3D-tek-
niker är ett framtidsyrke och här skapas en unik mil-
jö för kompetens, teknik, innovation och näringsliv 
för eleverna på Stjerneskolan, säger Thomas Stjern-
dorff, kommundirektör.

CirCLaB 
en innovativ test- och utvecklingsmiljö  
för Stjerneskolans teknikprogram
Circklab, tidigare The Wood Region, har nu invigt sina nya lokaler i Torsby. Verksam-
heten är en test- och utvecklingsmiljö för 3D-utskrifter och nya biobaserade material, 
och syftar till att förse Stjerneskolans teknikelever, företag, forskare och andra intres-
serade med en innovativ, utvecklande och tillgänglig miljö, med fokus på 3D-teknik 
och design.

– Region Värmland har stöttat detta under hela 
resan och att det nu sker ytterligare steg där man 
intresserar fler, känns jätteroligt. För Värmland är 
detta viktigt på många sätt. Vi jobbar med testbäd-
dar på flera ställen i Värmland och syftet är att 
både företag och akademier och i det här fallet med 
Circlab i Torsby, även skolan, kan vara med och 
jobba på samma plats för att utveckla nya produk-
ter, företag och idéer. Vi jobbar ju efter visionen ”Ett 
hållbart Värmland som förändrar världen” och då 
behöver vi göra den här typen av satsningar, säger 
Stina Höök, regionala utvecklingsnämndens ord-
förande, Region Värmland.

– Det här är ett bra exempel på en hållbar och inn-
ovativ produktion i små serier. Att kunna utnyttja 
olika restprodukter för att skapa nya saker blir bara 
viktigare och viktigare. Att det dessutom stärker 
Stjerneskolans utveckling är också jätteviktigt. Vi är 
mycket stolta över vår gymnasieskola och det här 
är ytterligare ett ben att stå på, säger Peter Jonsson, 
kommunstyrelsens ordförande.

mer info om Circlab
Kontakta processledare Johan Brekke på e-post  
johan.brekke@torsby.se eller tfn 073-577 54 16 eller 
läs mer på www.torsby.se/circlab
Text: Ulrika Andersson, 070-659 60 06  Foto: Annette Lauritzen 

Tre av teknikprogrammets elever; Hiie-Mari 
Uibo, Carl Bodén och robin Zagwijn. 

Lilla My, nyss utskriven 
i 3D-skrivaren.

Kommunstyrelsens ordförande Peter jonsson, regionala 
utvecklingsnämndens ordförande Stina Höök och barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Dag Nyström inviger 
lokalerna genom att knipsa av bandet till 3D-skrivaren. 
Bandet består av en blandning av skogsbaserad råvara 
och fossilfri nedbrytbar plast. 
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Dags för renovering 
av TorsbyBadet 
När TorsbyBadet invigdes 28 juni år 2000 var det något som Torsbybon 
hade väntat och längtat efter i 30 år och drömmen om ett badhus i Torsby 
hade äntligen gått i uppfyllelse. Nu är det dags för en större renovering.

Glädjen var stor när det blev verklighet och i mitten 
av juli 2000 slog vi rekord då vi hade hela 1355  
besökare under en dag. 

Många minns säkert fortfarande hur det gick till 
när TorsbyBadet kom till. Det är ett folkets bad-
hus genom att det gjordes stora insatser för att ett 
badhus skulle bli verklighet i centralorten. Torsby 
kommun gick in med 20 miljoner och företagarför-
eningen Team Torsby samlade in 12 miljoner genom 
olika arrangemang och försäljning av tegelstenar 
som privatpersoner kunde köpa för 3 000 kr och  
därmed få sitt namn ingraverad, det var skolklasser  
som bakade och sålde och mycket mer. Bygdens 
folk ställde verkligen upp och så blev det ett bad-
hus! TorsbyBadet kostade totalt 32 miljoner.

stabil badkultur har byggts upp
Och på den vägen är det, vi har nu under närmare 
22 års tid byggt upp en stabil badkultur i Torsby 
med många stamkunder. Vi har en hög simkunnig-
het bland våra barn och ungdomar och våra grupp-
verksamheter är alltid fullbokade. 

nu är det dags för renovering
Dock betyder 21 år också en stor belastning på badet 
och därför behövs det nu fräschas upp och renoveras. 

det här behöver vi renovera:
• Renovera yttertak och måla fasad.
• Dränering och ny källaringång.
• Ny reningsanläggning och styrsystem
• Ombyggnation av värmesystem.
• Nya ytskikt i bassänger, omklädningsrum  

och WC.
• Ny café- och lekdel
• Restaurering av vattenrutschkana.
• Upprusta ventilation för gym, bad och kontor 

Vi kommer att utveckla badet med en ny lekdel  
för de minsta det är en viktig satsning som ska 
stimulera till lek och rörelseglädje som ger barnen 
vattenvana. 

En renovering och utveckling kommer att öka an-
läggningens attraktionskraft, en ökad inströmning 
av badgäster leder till stärkt folkhälsa. Ett badhus är 
en friskvårdsanläggning för alla kommuninvånare 
från minsta baby till senior. TorsbyBadet fungerar 
också som en magnet för besöksnäringen vi har 
många turister som besöker oss både sommar och 
vinter.

KICKI VeLANDer

fritidschef
070-313 60 09

kicki.velander@torsby.se

Foto: Kicki Velander
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Områdespolis är ett nytt uppdrag 
som inte funnits förut, utan kom 
nu i år. Torsbys nya områdespolis 
heter Mikael Zetterlund-Darfors, 
han är född och uppvuxen i 
Torsby och har arbetat som polis i 
snart 14 år. 

De nya områdespoliserna kom-
mer att arbeta mer aktivt med 
de lokala problembilderna, för 
att bevara tryggheten i våra små 
kommuner. Det handlar till en 
början mest om att skapa kontak-
ter och goda relationer, främst 
bland ungdomar.

– Genom områdespoliserna 
kommer samarbetet mellan polis, 
kommun och andra samverkans-
partners att stärkas och vi hoppas 
och tror att tillsammans kommer  
vi att göra LPO Torsby till en 
fortsatt trygg plats för alla att 
leva och bo på, säger Mikael och 
Henrik.

Kommunpolisen finns också 
kvar
Lokalpolisområde Torsby (LPO 
Torsby) omfattar kommunerna 
Sunne, Torsby, Hagfors och 
Munkfors. Caroline Eriksson är 

sedan 2015 kommunpolis i dessa 
fyra kommuner, och har ett mer 
strategiskt uppdrag gentemot 
kommunerna kring det brotts-
förebyggande arbetet, till skillnad 
mot de nya områdespoliserna 
som har ett mer praktiskt upp-
drag.

Kommunpolisen och även det 
Lokala Förebyggande Rådet, LFR, 
kommer förstås att ha ett nära 
samarbete med de nya områdes-
poliserna. Deras närvaro kommer 
att ytterligare stärka samarbetet 
mellan polis, kommun och övriga 
civilsamhället.

De flesta upplever nog att vår 
kommun är jämförelsevis en 
trygg och säker plats att leva och 
bo i, men det ställer förstås också 
krav på oss medborgare, om 
denna trygghet ska bestå. Nya 
områdespoliser kommer absolut 
att bidra till att tryggheten beva-
ras, men vi ”vanliga” måste också 
aktivt bidra i detta arbete. Ett bra 
exempel är att vi hjälps åt och ser 
till att våra barn och ungdomar 
trivs i skolan och att vi ger dem 
en trygg och säker uppväxt med 
en trivsam fritid.

Områdespoliser 
stärker det brotts-
förebyggande  
arbetet
Från och med 2022 har fyra områdespoliser anställts  
för SUTOHAM-kommunerna (Sunne, Torsby, Hagfors,  
Munkfors), en för varje kommun, för att ytterligare 
stärka det brottsförebyggande arbetet som kommunen 
och polisen jobbar tillsammans med.

har du frågor?
Hör gärna av dig till någon av oss:
Jörgen Johansson, ANDT- och brotts- 
förebyggande samordnare, 
 jorgen.johansson@torsby.se,   
070- 316 60 77.

Caroline Eriksson, kommunpolis, 
caroline.a-eriksson@polisen.se,   
070-609 18 83.

Mikael Zetterlund-Darfors, områdespolis,  
mikael.zetterlund-darfors@polisen.se, 
070-598 72 44.

Henri Bood, gruppchef för områdespoliserna 
i LPO Torsby, född och uppvuxen i Torsby

Mikael Zetterlund-Darfors, 
områdespolis i LPO Torsby
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Spännande 
vision över 
Klarälvdalen
Hur kan underutnyttjade platser och 
byggnader på Torsbys landsbygd använ-
das i framtiden? Ja, det har arkitekten 
Daniel Holmberg funderat kring i idépro-
jektet Framtidsvision Klarälvdalen.
Arkitekten Daniel Holmberg, född i Karlstad, har 
visioner och de visar han i ett projekt som han gjort 
på uppdrag av Torsby kommun. Han har tittat när-
mare på Klarälvdalen och gjort en framtidsvision 
som utgår från platser och byggnader som finns idag. 

– Det har varit både lättarbetat och roligt med alla 
intervjuer och de hundratalet platser jag besökt, 
säger Daniel.

återbruk
Han är intresserad av återbruk av byggnader och 
byggnadsdelar. När han ser ett knuttimrat hus tän-
ker han: ”Är det byggt här, eller har det flyttats hit? 
Vad är huset historia och, kanske viktigast av allt: 
vad är dess framtid?”

Daniel skrev under våren 2020 sitt examensar-
bete på KTH Arkitekturskola om underutnyttjade 
byggnader i Torsby centralort tillsammans med sin 
studiekamrat Petter Pustina. Fokus i skolprojektet 
var gamla Järnbolaget i Torsby (numera MJ Office). 
Byggnaden består delvis av en timrad stomme flyt-
tad från Kristinefors.

nytt liv i byggnader, leder och platser
Resultatet av landsbygdsinventeringen under den 
gångna vintern blev en utställning och i materialet 
finns hans idéer och visioner när det gäller både 
byggnader, vandringsleder och platser.

Till exempel att:
• Kvarnen i Värnäs kan användas för fiskekutbil-

ning och Malungsvägens skansområde för spän-
nande övernattning under den råa betongen.

• Spånskivefabriken i Ambjörby kan bli filmstudio 
halva året, skjutbana andra halvan, med tillhö-
rande längdspår på näset.

• Ekebo återuppstår som Folkets hus men även 
uthyrningslokal och nav för vandringsturism.

• Älgsjövallen blir forsknings- och utbildningsplats 
för fiske, dans och musik.

När det gäller leder och platser nämner han bland 
annat Nidarosleden, Munkkällan, ruiner på botten 
av Höljessjön och Älgklinten med sin skatt.

– Jag har lagt ner många timmar på det här pro-
jektet, men det är det roligaste jag vet, säger Daniel 
Holmberg.

MArIA IVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Daniel Holmbergs utställning har visats på 
biblioteken i både Torsby och Sysslebäck. 
Foto: Maria Ivansson
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– Jag känner mig hoppfull, men 
det tar många år att jobba fram en 
ansökan till ett världsarv, säger 
Ann-Katrin Järåsen, i styrgruppen 
som nyligen beslutade att jobba 
vidare med frågan.

Det var 2018 som dåvarande 
landshövdingen Kenneth Johan- 
sson tog initiativ till Finnskogen  
som världsarv. Sju aktörer i 
Värmland gick ihop för att driva 
frågan för att få med det på FN-
organet UNESCO:s lista över 
möjliga framtida världsarv. De 
sju aktörerna var Länsstyrelsen 
Värmland, Värmlands Museum, 
Torsby kommun, Värmlands 
Hembygdsförbund, Karlstads 
universitet, Region Värmland och 
Värmländska Akademien. Det 
treåriga projektet tog slut i juni 

2021 men den 30 november samma  
år beslutade Region Värmlands 
styrelse att ställa sig bakom en 
avsiktsförklaring som innebär att 
jobba vidare med frågan.

Fyra finngårdar
– Det man kom fram till var att 
det är fyra gårdar som borde 
kunna hålla för en bedömning en-
ligt riktlinjerna. Abborrtjärnsberg, 
Kvarntorp, Ritamäki och Juhola. 
Dessa gårdar med sina karaktärs-
byggnader, rökstugan, rian och 
bastun är redan skyddade genom 
olika lagstiftningar, säger Ann-
Katrin Järåsen. 

En världsarvsansökan handlar 
alltså inte om stora områden i 
finnskogen utan endast om dessa 
gårdar. De kan bli en turistmagnet  

Finnskogen blir världsarv?
De fyra gårdarna Abborrtjärnsberg, Kvarntorp, Ritamäki och Juhola kan uppfylla  
kraven för att bli världsarv.

Arbetet med att skapa ett världsarv fokuserar nu på de fyra gårdarna Abborrtjärnsberg, Kvarntorp, ritamäki och juhola.

och ett dragplåster för hela Värm-
land med en smart utveckling av 
turismen som håller på sikt.

Vad ett världsarv betyder kan 
man se på Lapponia, Höga kusten 
och Hälsingegårdar. Det innebär 
en ovärderlig marknadsförening, 
enligt Järåsen.

– Tillsammans med Norge  
hoppas vi kunna göra en Interreg- 
ansökan för att utveckla turismen  
i hela området på båda sidor 
gränsen. Och skulle det inte bli ett 
världsarv så har vi ändå fått till 
en utveckling. Till exempel tänker 
vi parallellt jobba med boende 
och infrastruktur längs Finn-
skogsleden, säger Ann-Katrin 
Järåsen.

Maria Ivansson, 073-277 03 22

Abborrtjärnsberg 
Foto: Lena Henriksson

Kvarntorp 
Foto: Per eriksson

Juhola  
Foto: Lena Henriksson

Ritamäki 
Foto: Lena Henriksson
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Landsbygds-
drömmar – 
obebodda hus
Vid årsskiftet påbörjades ett projekt i 
Torsby, Sunne, Munkfors och Hagfors 
kommuner där man har för avsikt att 
identifiera obebodda fastigheter. Med 
ökad närhet och dialog med fastighets-
ägare hoppas projektet skapa en möjlig-
het till positiv landsbygdsutveckling i  
hela norra Värmland.

obebodda hus
I området finns en hel del hus som står tomma eller  
som bara används i liten utsträckning. Tanken med 
projektet är att försöka komma i kontakt med dessa 
fastighetsägare och ta del av deras historia. Det 
finns en ökad efterfrågan och intresse att leva och 
bo i våra bygder. En tydlig signal på detta är att 
värdet på denna typ av fastigheter ökat kraftigt un-
der senare tid. Detta skapar möjligheter för dig som 
är fastighetsägare i området. Projektet kommer att 
kunna bidra med hjälp och kunskap. Lokala mäklare 
kommer också att vara engagerade och bidra i arbetet.

dialog och samarbete
För att lyckas i arbetet önskar projektet en bra dialog 
och samarbete med föreningar och privatpersoner 
med god lokalkännedom. Har du frågor eller inspel 
är du välkommen kontakta projektledarna Linnea 
och Lennart Leo.
Text: eva Larsson, näringslivschef, 070-212 54 57

Projektnamn: Landsbygdsdrömmar
Projektstöd inom Lokalt ledd utveckling  
genom leadermetoden: Leader Växtlust 
Projekttid: 1 januari 2022-28 februari 2023
Projektägare: Hagfors kommun, i samarbete med  
Torsby, Sunne och Munkfors kommuner
Kontaktpersoner:  Lennart Leo Larsson,  
leo.larsson@hagfors.se, tfn. 0563-187 27 och
Linnea Öjes, linnea.ojes@hagfors.se, tfn. 0563-187 26

Information 
i ett osäkert 
läge 
Sedan 24 februari pågår det ett krig i 
Ukraina, vilket har lett till ett förändrat 
säkerhetsläge i vår del av världen. När 
läget är osäkert är det viktigt att veta 
att informationen man läser är riktig 
och bekräftad. 
Sverige befinner sig inte under hot, men svenska 
myndigheter såsom Försvarsmakten ser att det 
är ett förändrat säkerhetsläge i vårt närområde. 
Som medborgare kan du se över dina bered-
skapsförberedelser och hålla dig uppdaterad om 
händelseutvecklingen. Tänk på att vara källkri-
tisk när du läser på olika medier. 

På webbplatsen www.krisinformation.se sam-
las bekräftad information från svenska myn-
digheter och dit kan du vända dig för att läsa 
information vid olika händelser, däribland kriget 
i Ukraina. Där kan du även lyssna på informa-
tionen eller få den i ett lättläst format. Nu fylls 
sidan på med information om läget i Ukraina, 
omvärldsbevakning, hur man pratar om kriget 
med barn och vart man kan vända sig om man 
känner oro och vill prata med någon. Du kan 
också ladda ner appen Krisinformation och följa 
dem i sociala medier. 

KICKI LeCH

säkerhetssamordnare
christina.lech@torsby.se

0560-160 88
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Samverkanspartner är lokala LRF-avdelningar och 
flertalet ideella föreningar samt enskilda turistentre-
prenörer. Även en rad olika myndigheters syn på 
saken har undersökts, bland annat Länsstyrelsens, 
Skogsstyrelsens, Lantmäteriets och Polismyndig-
hetens.

fler vill ut i skog och mark
Allemansrätten ger var och en frihet att ströva i skog 
och mark, men den har också sina begränsningar, 
gränsdragningar som ibland inte är helt klara. Stör-

re aktiviteter kan ge slitage och skador på mark och 
gröda. Nedskräpning är ett annat problem. Fasta an-
läggningar som vandringsleder kräver markägarnas 
tillstånd. Olika aktiviteter vid samma tidpunkt inom 
samma område, som exempelvis jakt och oriente-
ring, kan också skapa en intressekonflikt.

Ett annat ökande problem är olovlig terrängkör-
ning av motorfordon, aktiviteter som är både stö-
rande och som kan orsaka stora markskador. Enligt 
lag förbjudet, men då det inte heller blir någon 
påföljd av detta så ignoreras ofta förbuden. 

Leader-projekt finner samarbetsformer kring

Aktiviteter på annans mark
Intresset från både enskilda, föreningar och kommuner för aktiviteter utomhus och 
i skogsmark ökar stadigt, inte minst i pandemins spår. Men vad gäller när man vill 
anordna aktiviteter på någon annans mark? Hur löser man bäst om det uppstår in-
tressekonflikter mellan markägare och arrangörer eller mellan olika evenemang och 
aktiviteter? Det är frågor som ett Leader-projekt i kommunens regi nu tittar på. 

Allt fler vill ut och vandra i naturen. Foto: Olov Henriksson
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nya sätt att tänka, bättre kommunikation behövs
Men om det rörliga friluftslivet och allemansrätten 
ska kunna bestå, så måste dessa problem bli lösta på 
något sätt. Att kunna ha ett rörligt friluftsliv är vik-
tigt både för den enskilda personen och för olika nä-
ringsidkare.  I samverkan med berörda parter har vi 
i projektet utarbetar ett antal förslag att jobba vidare 
med. Det finns ett behov av någon form av en ”pa-
raplyorganisation” dit man kan vända sig. Där kan 
samordning av större aktiviteter ske, information 
om skyldigheter och förmedling av kontakter mel-
lan exempelvis markägare och aktivitets arrangörer 
kan ges. Ett förslag är att vid större arrangemang så 
läggs en deponiavgift, som återfås då städning och 
återställande av eventuella skador är åtgärdade. 

många ögon ute i naturen bidrar
För att komma till rätta med okynneskörning av 
t.ex. fyrhjulingar så är en tanke att anordna en form 
av ”grannsamverkan” men i skoglig form. 

Polisen har idag liten möjlighet att följa upp sådan 
olovlig körning, men med hjälp av vandrare, jägare, 
orienterare eller personal som jobbar i skogen, 
skulle arbetet kunna underlättas. Om det blir många 
ögon ute i markerna, och information om detta, kan 
ett förebyggande nås.

Projektet kommer att pågå under våren och som-
maren 2022. Du som är markägare eller friluftsin-
tresserade och har tankar och förslag om en samord-
ning i dessa frågor får gärna höra av dig till någon 
av oss.
Olov Henriksson, projektledare, 070-219 07 15  
Anders Olsson, projektledare, 070-585 66 24                
Per Täppers, LRF, 070-521 05 50
 

Ny cykelled mot Hovfjället. 
Foto: Olov Henriksson

Olovlig terrängkörning med motor-
fordon är ett ökande problem. 
Foto: Olov Henriksson

Populära cykelleder. 
Foto: Olov Henriksson

Anders Olsson, Per Täppers och Olov Henriksson 
Foto: Annette Lauritzen
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mot ljusare tider
Under 2020–2021 har besöksnäringen stått inför 
många utmaningar och det är fortfarande en del 
kvar tills normala nivåer men med borttagna res-
triktioner är förhoppningarna höga för framtiden. 
Värmland lockar många besökare vilket tyder på 
att det finns mycket som attraherar. 

– Det gäller att fortsätta bygga vidare och utveck-
la upplevelserna i kommunen för att skapa ökad 
attraktions- och konkurrenskraft som håller över 
tid, säger Emelie Röjeskog, destinationsutvecklare, 
Torsby kommun.

naturen lockar 
Den största reseanledningen till norra Värmland är 
naturen. Både för rekreation, men även för sportig 

Besökarna är på 
väg tillbaka
2021 års siffror för gästnätter inom besöksnäringen är ljusare läsning än vad det var 
vid samma tidpunkt förra året, + 20 % sedan mätningen 2020. Det är svenskar som 
dominerar som gäster i norra Värmland, 80 % följt av 20 % utländska gäster. Tidigare 
har norrmännen varit den utländska grupp som främst besökt oss, 2021 var det besö-
kare från Tyskland som toppade listan följt av Nederländerna. Det blir spännande att 
följa utvecklingen framåt.

aktivitet. Många av gästerna går vandringsleder, 
tar en cykeltur eller paddlar. På vintern är såklart 
skidåkningen i fokus. Vårvintern är den femte års-
tiden och en tid för njutning. Solen i ögonen vid en 
husvägg eller i ett längdspår.

Kommunen är ju också till ytan stor, vilket ger 
oss möjlighet att uppleva våren och se krokusarna 
blomma på förmiddagen, för att sedan ta en skidtur 
på skaren under eftermiddagen. Eller kanske i säll-
skap av månen på kvällen?

eMeLIe röjeSKOg

destinationsutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se



Stort som smått –  
välkommen med ditt evenemang
Planerar din förening eller verksamhet för ett evenemang nu under 
våren eller sommaren? Berätta gärna om det för oss så hjälper vi till 
att sprida informationen till fler. Vi lägger löpande in evenemang i 
evenemangskalender på visittorsby.se och det är helt kostnadsfritt 
att vara med. 

Efter år med pandemi känns samvaro och att träffas viktigare än 
någonsin, vi hoppas nu att våren och sommaren fylls med många 
trevliga evenemang runt om i kommunen. Och du, glöm inte heller 
bort att gå in och kolla evenemangskalendern då och då – kanske 
är det något som händer just idag?

så här anmäler du ditt evenemang
Skicka information och bild till oss på e-post turist@torsby.se eller ring 
oss på telefon 0560-160 50.

Du hittar evenemangskalendern på www.visittorsby.se

Foto: jan Nilsson Foto: roger Borgelid



På Torsby Skidtunnel & Sportcenter finns alla 
förutsättningar att komma igång med din träning. 
Förutom cykelleder, cykelpark, löparbanor och 
rullskidbanor finns också discgolfpark, padelbanor, 
gym m.m.  Här kan du lära dig mer genom instruk-
tioner både på skidor och rullskidor eller varför inte 
boka en träningskonsultation i testcentret. 

torsby testcenter erbjuder mycket spännande
Ett fystest är en bra start för dig som vill utvecklas och 
optimera din träning, just efter dina förutsättningar 
och mål. Hit kommer allt från motionären som vill 
börja att röra på sig till den absoluta världseliten.

Råland Strid har genomfört testerna sedan invig-
ning 2009 och svarar här på några frågor:

Vad tycker du är det bästa med att göra ett test?
– Individuella pulszoner. Efter ett laktattröskeltest 

får man på riktigt användning av sin pulsklocka. 
Man får ut sina puls-/träningszoner och tips på hur 
man kan träna optimalt för att effektivt förbättra sig. 

I samband med ett laktattest kan man även göra 
ett VO2 max som mäter din maximala syreupptag-
ningsförmåga. 

Vad skulle du säga till dem som inte vågar ta  
steget att göra ett test? 

– Att alla kan göra ett. Det finns många sätt att 
göra test på: gång, stavgång, löpning, cykel eller 
rullskidor. Man behöver inte vara tränad för att göra 
ett test, se det som startskottet för att sedan träna på 
ett optimalt sätt för att förbättra sig.

Har du haft tester eller grupper du minns speciellt?
– Ja men det finns det ju. Tänker man motionärer 

så hade Fryksdalens Sparbank en fantastisk grupp 
som gästade labbet några gånger för ett antal år 

sedan. De var drygt 40 personer som testade sig, 
tekniktränade på längdskidor och fick träningspro-
gram inför sina olika mål som Tjejvasan och Vasa-
loppet tex.

Men även Sverigeeliten har testat sig. Färjestads 
hockey FBK gjorde laktat och VO2max tester hos  
oss under 3 år och hade även en ”kick off” här.  
Extra kul att det blev SM-guld sista året. 

Nationell och internationell juniorelit använder 
dagligen testcentret genom Stjerneskolan, Torsby 
idrottsgymnasium. Det är kul med alla olika sporter 
som representeras: längdskidor, skidskytte, fotboll, 
alpint, skicross och MTB.

Världseliter som Ebba Andersson och Frida Karl-
sson har bjudit på intervallpass i labbet så man får 
”ståpäls”. Det är verkligen fascinerade att veta att  
de är absolut topp i världen, alla sporter inräknat,  
i syreupptagningsförmåga (motor).

bokning och frågor kring torsby testcenter
Torsby Skidtunnel & Sportcenters receptionen har 
telefontid 9.00-14.00 under mars-april och hjälper 
gärna till med bokningar och frågor. På skidtunnel.se  
finns mer information och bokningsmöjligheter. 

kontakta oss
Torsby Skidtunnel & Sportcenter
0560-270 00, info@skidtunnel.se
www.skidtunnel.se
www.facebook.com/skidtunnel
Instagram.com/skidtunnel

THéreZ SöDerBerg

vik. platsansvarig
073-812 70 04 

therez@skidtunnel.se

Hitta rätt  
i din  
träning!
Nu är våren här och förberedelserna inför 
sommarens joggingrundor och rullskid-
pass börjar trappas upp. Genomför ett 
test i Torsby Testcenter och få en kick-
start och rätt förutsättningar för just din 
träning. råland Strid är testansvarig sedan invigningen 2009. Foto: Anna Lindqvist
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Så här såg det ut när Märta Andersson 
genomförde sitt kombitest. Det är en 
kombination av laktattest och Vo2 max. 
Foto: Amanda johannesson



vad krävs för en ställplats?
Enklare ställplatser för husbil ingår i begreppet 
”parkering”. Parkeringar, även korttidsparkeringar, 
för allmänt ändamål är bygglovspliktiga enligt 
plan- och bygglagen och därför behöver man söka 
bygglov. Bygglov behövs oavsett antal platser. Om 
det ska finnas ytterligare service än vad som kan 
förväntas av en vanlig parkering räknas det istället 
som camping och då ska bygglov sökas för just cam-
ping. Prövningen för camping är mer omfattande än 
för en parkering. 

– Beroende på hur många platser du ska iordning-
ställa, kan det också komma följdkrav på exem-
pelvis avfallshantering för att området ska fungera 
på ett bra sätt. Det är ofta omfattningen som avgör 
detta, säger Malin Jonsson, miljö- och byggchef, 
Torsby kommun.

vad gäller för strandskyddet?
Inom strandskyddat område (just nu 100 m från alla 
sjöar om vattendrag) är det viktigt att tänka på att 
marken ska hållas fullt tillgänglig för allmänheten, 
och att man inte rör känslig mark nära vattnet eller 

gör åtgärder i vattnet. Strandskyddet gäller även 
lika långt ut i vattnet.

ska man ta betalt?
Om eller hur avgift tas ut är inget som Torsby kommun  
reglerar, det är upp till den som har hand om ställplatsen. 

– Min rekommendation är ändå att ta betalt, män-
niskor vill betala för att stå en natt på en trygg plats. 
Det är viktigt att gästerna blir informerade vad som 
gäller inom området för ställplatsen och att det finns 
telefonnummer till ansvarig om det exempelvis blir 
eller är nedskräpat. En rekommendation är också 
att informationen finns på flera språk, säger Emelie 
Röjeskog, destinationsutvecklare, Torsby kommun. 

hör av dig till bygg- och miljökontoret
Kontakta miljö- och byggkontoret för att få råd och 
information om just dina planer innan du börjar 
anlägga att en ställplats. Du kan också läsa mer om 
ställplatser på torsby.se/stallplatser.
Miljö- och byggkontoret: mbr@torsby.se
bygglovshandläggare: 0560-160 48, eller 160 58
Text: emelie röjeskog, 070-237 94 31

anlägga en ställplats? 
Det är många som väljer att besöka Torsby och norra Värmland med husbil och det 
finns en efterfrågan på ställplatser. Att anlägga ställplats för husbilar i natursköna 
områden är attraktivt, och oftast är det intressant i områden som ligger vid sjöar,  
vattendrag eller andra ställen där det är populärt att vistas. Det är viktigt att du som 
vill ordna en sådan parkering vet vad som krävs för att driva en ställplats.

Illustration: Birgitta Brorson



Hela Sverige 
laddar
Trenden är tydlig, antal sålda laddfordon  
ökar kraftigt och under hösten 2021 har 
andelen laddbara bilar varit omkring 
hälften av nybilsförsäljningen. Det gör att 
behovet av att kunna ladda elbilar också 
ökar, främst vid hemmet eller vid arbets-
platsen men också utmed vägarna när 
sträckorna blir längre.

Laddning sker till cirka 90 procent vid hemmet eller 
på arbetsplatsen och räcker för de allra flesta, med 
rena elbilar, att ta sig till och ifrån arbetet och mer 
därtill innan laddning behövs. Många av dagens 
elbilar klarar med råge de sträckor som man i ge-
nomsnitt åker på en dag. Bra att veta är att räckvid-
den vid kyla minskar körsträckan och när tester har 
gjorts så tappar elbilar i snitt cirka 20-25 procent av 
räckvidden när det är kallt ute. Det gör att en elbil 
med en räckvidd på 25 mil, klarar knappa 20 mil en 
kall vinterdag men det kan självklart variera bero-
ende på bilmodell, körstil och inställningar i bilens 
klimatanläggning. Det kan vara bra att veta, speci-
ellt om man ska åka långt, eller om batteriet inte är 
fulladdat.

bidrag att söka
Det finns både statliga bidrag alternativt skattere-
duktion för att driva på utbyggnaden av laddinfra- 
struktur. En privatperson som vill investera i en 
laddbox kan få en skattereduktion på upp till halva 
investeringskostnaden. En bostadsrättförening eller 
ett företag kan istället söka ladda bilen-bidrag, den 
ger upp till 50 % i bidrag med ett maxbelopp på 15 
000 kr per laddpunkt. Både dessa laddalternativ 
kallas för icke-publik laddning vilka är för internt 
bruk hemma eller på arbetsplatsen. Om laddpunk-
ten däremot är tillgänglig för allmänheten och kan 
användas av vem som helst så är det en publik ladd-
punkt och då ska istället stödet Klimatklivet sökas. 
Regler och skatter ändras över tid, så vad som gäller 
i år kanske inte gäller nästa år, vilket gör det viktigt 
att kolla upp vad som gäller just nu för er. 

Det är viktigt att laddning av elfordon sker på ett 
säkert sätt och att installationen är gjord av en be-
hörig elektriker. Att ladda sitt elfordon i ett vanligt 
vägguttag kan i värsta fall ge upphov till brand, då 
ett vanligt uttag inte är gjord för laddning under så 
lång tid.

Läs mer om de olika stöden som just nu finns hos 
Skatteverket och Naturvårdsverket:
www.skatteverket.se Sök på ”Grön teknik”
www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen
www.naturvardsverket.se/klimatklivet.

vill ni veta mer så kontakta gärna oss på  
energirådgivningen
Anna Alisson och Ulrika Thorén tfn 073-910 05 99 
(Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar  
kl. 9.30-15.30.)
E-post: energiradgivning@forshaga.se
Webb: www.forshaga.se/ekr 

Torsby kommun samarbetar med Sunne, Forshaga, Munkfors, Hagfors 
och Kils kommuner och har gemensam energi- och klimatrådgivning, 
den finns i Forshaga. 

   



rådgivning och service
Behöver du investera eller anställa? Har du kommit 
till ett vägskäl i din verksamhet eller vill du öka din 
eller dina anställdas kompetens? Eller har du några 
andra planer och funderingar kring ditt företag? 
Tveka inte att höra av dig om du tror att vi skulle 
kunna hjälpa till. All rådgivning är kostnadsfri och 
vi har tystnadsplikt.

företagsbesök
Vi vill gärna träffa dig som företagare. Vi diskuterar 
era förutsättningar, idéer och framtidsplaner med 
mera. Vill du att vi besöker ditt företag, hör av dig 
till tuab@torsby.se så bokar vi in en tid.

eVA LArSSON

näringslivschef Torsby kommun
070-212 54 57

eva.larsson@torsby.se

Stöd och 
råd till  
dig som är  
företagare
Vi som jobbar med näringslivsutveckling 
i Torsby kommun vill skapa bästa möjliga 
förutsättningar för näringslivets utveckling 
och medverka till ett gott företagsklimat. 
Därför erbjuder vi rådgivning och service 
till dig som företagare. 

ANNA-LeNA CArLSSON

VD Tuab
076-816 57 42

anna-lena.carlsson@torsby.se

Björkebo Camping i Gravol med 45 
husvagnsplatser och 11 uthyrnings-
stugor ägs och drivs av Bianca och 
Stefan Pech.

Kiropraktor Jenny Skilberg startade 

Evomed AB i Torsby 2012 och med  

tre medarbetare erbjuds numera även 

fysioterapi och massage.

Moelven Byggmoduls VD Johan  
Samuelsson och fabrikschef Tord  
Andersén framför moduler som är  

klara för utkörning till en av Bygg- 

moduls byggarbetsplatser ute i landet.
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Lars Blomqvist och Kristoffer Fallgren 

äger och driver redovisningsföretaget 

IMAP Ekonomi AB i Torsby. Före-

taget har tre anställda ekonomer 

utöver företagsledarna.

Blom- och inredningsaffären Emmas Blombo intill Dalby Kyrka ägs och drivs sedan 15 år av Emma Nilsson. 

På Stensgårds Lantbruk har arrendator 

Bosse Sjökvist med medarbetare 170 nöt-

djur varav 80 mjölkkor utöver uppgifter 

med åkermark och entreprenadverk-

samhet.

Näringslivschef Eva Larsson och arbetsmarknadsstrateg Bente  Andreasson får en kort introduk-tion i svetsmetoder av Sune Olsson.

Konsthantverksaffären Stilling 
Glas och Textil i Bograngen ägs 
och drivs av Liesbeth Singeling.

På Coop Torsby träffade vi 

butikschef Fredrik Grässjö och 

flera av medarbetarna.

Komatsu Forest Torsby utför service, reservdelsförsäljning och försäljning av skogsmaskiner både från lokalerna på Vinkelvägen och ute i fält. På bilden: kommunalråd Peter Jonsson och plats-chef Jimmy Holmqvist.
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flygets tidtabell är perfekt, 
både för arbetsdagen och 
familjelivet
När Jenny och hennes kollegor  
åker på olika utbildningar i 
Stockholm, ibland över dagen 
och ibland flera dagar, använder 
de i möjligaste mån Torsbyflyget. 
Med flyget kan de på ett smidigt  
sätt ta del av det kurs- och utbild-
ningsutbud som storstaden er-
bjuder samtidigt som de kan leva 
och verka i Torsby och på lands-
bygden. Det bästa av två världar, 
enligt Jenny Skilberg, vd, Evomed.

– Att flyget går tur och retur 
mellan Arlanda och Torsby två 
gånger om dagen gör att vi kan 
vara effektiva på jobbet och få 
ihop livspusslet och den viktiga 
kvalitetstiden med familjen och 
barnen. Jag kan till exempel delta 
på en kurs eller workshop i Stock-
holm en fredag utan att missa fre-
dagsmyset hemma, det är väldigt 

värdefullt. Bil och tåg är inget  
alternativ, eftersom de innebär 
allt för lång restid. På flyget och 
på Arlanda Express kan vi jobba 
och samtidigt vara snabbt på 
plats, oavsett om vi flyger dit eller 
hit, säger Jenny.

Stockholmare ska flyga hit 
och investera i sig själva 
Evomed erbjuder kiropraktik,  
fysioterapi, privatläkare, massage- 
terapeutisk behandling och av-
slappnande massage för både 
privatpersoner och företag. I takt 
med att verksamheten har växt 
och tack vare Torsbyflyget siktar 
de nu mot nya kunder på nya 
marknader. I dag är kunderna 
främst från Torsby med omnejd, 
och om allt går enligt planerna har 
de också en hel del kunder från 
Stockholmsområdet i framtiden.

– Vi har märk att det finns ett 
intresse från folk Stockholm. 

jenny Skilberg, vd på evomed AB, kliver på planet på  
Torsby flygplats för att delta på ett seminarium i Stockholm ...

... och här kommer hon tillbaks till Torsby. 
Foton: Ulrika Andersson.

Med Torsbyflyget sparar 
vi värdefull tid
Jenny Skilberg driver sedan 2012 Evomed AB, ett stenkast från Torsby flygplats. 
Jenny har i dag fyra medarbetare och letar efter en femte, en kiropraktor, eftersom de 
planerar att utöka sitt kundupptagningsområde från lokalt till nationellt, och då främst 
från Stockholm. 

Vår ambition är att utveckla ett 
koncept där folk flyger hit över 
dagen och gör en ”helhetscheck” 
av kroppen i kombination med 
en aktivitet, till exempel i skid-
tunneln. Vi planerar också att 
arrangera flerdagarsvistelser med 
seminarier och workshops för 
företag och privatpersoner från 
Stockholmstrakten. Jag tror att 
folk från storstan gillar att inves-
tera i sig själva på det här sättet 
och samtidigt uppleva lugnet, 
naturen och tystanden som er-
bjuds här. Tack vare Torsbyflyget 
kan mina kommande kunder från 
Stockholm, och vi som bor här i 
trakterna, både äta kakan och ha 
den kvar, säger Jenny och blickar 
ut mot Valberget strax intill 
Torsby flygplats.

ULrIKA ANDerSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se
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fiberanslutning av hushåll fortsätter
Nu när tjälen släppt i backen fortsätter Telia med 
att fiberansluta hushåll och företag. Det är Bjurber-
get/Falltorp, Nordviggen, Rödjdåfors, Rännberg, 
Råbäcken, Lämbacken och södra Östmark som ska 
byggas nu. Vill du ha fiber men ännu inte tecknat 
avtal ska du gå in på www.fibertillalla.se och teckna 
avtal så snart som möjligt. Att få en anslutning i ef-
terhand kommer att bli svårt och väldigt dyrt.

nyheter från bredbandsforum
Bredbandsforum kommer under 2022 att fokusera 
mycket av sitt arbete på frågor som är viktiga för att 
regeringens bredbandsmål till 2025 ska uppfyllas.  
I flera aktiviteter kommer olika aktörer samlas runt 
frågor om utbyggnad av bredband både via fiber och 
mobilnätet, hushållens betalningsförmåga, vilka risk-
faktorer som finns i tillståndsprocessen när operatörer 
ansöker om tillstånd för att bygga master och fiber. 
Resultatet av aktiviteterna kommer ligga till grund för 
en plan för hur Sverige ska nå regeringens mål.

Torsby kommun kommer att följa detta arbete 
noga och har även poängterat att frågan om efteran-
slutningar är minst lika viktig.

pts utreder bredband via satellit
Post- och telestyrelsen, PTS, har fått i uppdrag av 
regeringen att utreda förutsättningar för att använda  
satellitlösningar för att uppnå regeringens bred-
bandsmål till 2025. 

Torsby kommun deltog under 2019/2020 i en av 
Bredbandsforums arbetsgrupper, Infrastruktur för 
mobilt bredband 2023, som kom fram till att bred-
band över satellit inte har kapacitet eller lösningar 
för att stödja regeringens mobilitetsmål 2023. Det 
ska bli intressant att se vad PTS kommer fram till 
gällande målet 2025. Resultatet ska redovisas senast 
31 mars 2022.

Regeringens bredbandsstrategi Sverige helt upp-
kopplat 2025 anger att hela Sverige bör ha tillgång 
till ”stabila mobila tjänster av god kvalitet” och att 
98 % av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång 
till bredband om minst 1Gbit/s senast år 2025. 

CeCILIA SjöDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
073-271 21 97

cecilia.sjoden@torsby.se

Våren kommer med mer fiber!
Med våren kommer grävmaskinerna och  
fiberanslutningarna igång igen. Nationellt  
arbetar Bredbandsforum och PTS med hur  
regeringens bredbandsmål ska uppfyllas.
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Olle Olsson och Bengt Arne ”Bengen” Olsson arbetar på återvinnings-
centralen i Sysslebäck och i Stöllet. Foto: Tomas Paulsson

Detta är en enkät som vår kommun, liksom många 
andra kommuner i Sverige, låter göra var tredje år. 
47 kommuner och bolag ingick i undersökningen 
denna gång. Torsby kommun placerade sig över 
medel på 31 frågor av 46. På sex frågor ligger Tors-
by kommun bäst till.

Frågorna gäller bl.a. kundernas syn på hämtning 
av hushållsavfall, på återvinningsstationerna, åter-
vinningscentralerna, såsom öppettider, framkomlig-
het, personalens bemötande, information och om 
det är rent på stationerna och centralerna. Men det 
fanns även frågor om kundernas val t.ex. att köpa 
och sälja second hand-varor, om man undviker att 
slänga mat eller undviker köpa nya plastpåsar. 

Torsby kommuns avfallshantering får mycket bra 
betyg av sina kunder. Några exempel:

återvinningsstationerna får högsta betyg
När det gäller kundernas syn på återvinningsstatio-
nerna (det finns 16 sådana runt om i kommunen) så 
finns fyra frågor där Torsby får högst betyg av alla 
kommuner i undersökningen. (”Medel” avser med-
elvärdet bland samtliga kommuner i enkäten):
• Tillgänglighet: 89 (medel 80)
• Tömning av kärl: 77 (medel 48)
• Rent: 81 (medel 37)
• Samlat omdöme: 92 (medel 64)

återvinningscentralerna får med beröm  
godkänt
Kunderna ger också bra betyg till återvinningscen-
tralerna (det finns tre sådana i Torsby kommun) när 
det gäller:
• Närhet: 87 (medel 74)
• Personal: 92 (medel 85)
• Att lämna avfall: 89 (medel 79)
• Samlat omdöme: 96 (medel 91)

avfallshantering i övrigt
• Hämtning av hushållsavfall: 92 (medel 88)
• Enkelt att hantera avfall: 91 (medel 86)
• Förtroende för avfallshanteringen: 88 (medel 84)
• Samlat omdöme: 91 (medel 86)

– Vi är glada och tacksamma för de fina betygen 
vi har fått från Torsbys invånare, säger Sune Eriks-
son. Vi jobbar aktivt för att kunna ge en bra service 
och det känns därför extra bra när resultatet från 
enkäten visar att det uppskattas.

vill du veta mer?
Mer information om källsortering finner du på: 
• www.torsby.se/sopsorteringsguide
• www.torsby.se/avc  
 (våra tre återvinningscentraler)
• www.torsby.se/avs  
 (våra 16 återvinningsstationer) 
Vill du prata renhållning och återvinning, så hör av 
dig till renhållningschef Sune Eriksson på tfn 0560-
160 32 eller förman på Torsbys återvinningscentral 
Lars Eriksson på tfn 0560-162 31.

Högt betyg  
till Torsbys  
avfalls- 
hantering
 
I en enkät gjord av företaget Prifloat 
under hösten 2021 ger kommunens 
invånare mycket högt betyg till Torsby 
kommuns avfallshantering.
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Är du anhörig 
och behöver 
stöd?
Kommunens öppenvårdsenhet erbjuder 
stöd i form av gruppsamtal med möjlighet 
till tre inledande enskilda samtal.
Anhörigstödet vänder sig till dig som är anhörig till 
en eller flera personer med någon form av beroende 
exempelvis alkohol, droger, sex eller spel. Samt 
till dig som oroar dig för närstående med psykisk 
ohälsa, eller levt eller fortsatt lever i dysfunktionella 
relationer.

Gruppsamtal samt de enskilda samtalen kostar 
ingenting och vi har tystnadsplikt.

Självhjälpsgruppen är sluten med syftet att skapa 
en trygg och tillitsfull miljö där man kan få stöd av 
andra i liknande situationer.

Som anhörig till beroende och psykisk ohälsa kan 
känslan av maktlöshet vara stor. Men du är inte en-
sam, det finns stöd att få. I vilken situation du än be-
finner dig och vilka frågor du än kan ha, är du alltid 
välkommen att kontakta någon av våra anhörigtera-
peuter på socialförvaltningens öppenvårdsenhet:

Sophie Karlsson 070-249 98 43, Erica Johansson 
073-280 73 03. Vi finns på Östmarksvägen 7 i Torsby.

Hög tid att söka 
medel ur lands-
bygdspotten
Nytt för i år är att vi har tre beslutstillfällen.  
För att komma med i nästa ansöknings-
omgång ska kommunen ha fått in er 
ansökan senast 6 maj.
vad är landsbygdspotten?
Landsbygdspotten bildades 2021 för att stimulera 
den lokala utvecklingen och föreningslivet i kom-
munen. Landsbygdspotten kan sökas för utveck-
lingsinsatser på landsbygden och tätorter i hela 
Torsby kommun. Ideella föreningar med sin fasta 
hemvist i kommunen kan söka.

tre beslutstillfällen under 2022
Nytt för i år är att vi samlar ihop ansökningarna till 
tre beslutstillfällen. Sista ansökningsdag är ca en 
månad innan respektive beslutstillfälle. När denna 
tidning kommer i brevlådan har vi redan passerat 
första ansökningstillfället.

två ansökningstillfällen återstår  
• Sista ansökningsdag fredag den 6 maj  

(inför beslut den 13 juni).
• Sista ansökningsdag fredag den 2 september  

(inför beslut den 10 oktober).

mer information och ansökningsblanketter
Ansökningshandlingar och information om stödet 
hittar du på Torsby kommuns webbplats  
www.torsby.se/landsbygdspotten

Har du frågor om stödet kan du kontakta:  
Elisabet Olsson mobil: 073-271 22 07,  
e-post: elisabet.olsson@torsby.se

Välkommen att höra av dig hälsar (från vänster) 
Sophie Karlsson och erica johansson.
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vad är en digital brevlåda?
Med en digital brevlåda får du post från Torsby 
kommun, andra myndigheter och i vissa fall även 
företag digitalt i stället för på papper. Med en 
digital brevlåda har du alltid tillgång till din post 
och du tar emot den snabbt och miljövänligt. Till 
skillnad från vanlig e-post är den digitala brevlådan 
säker eftersom inloggning sker med e-legitimation, 
till exempel Mobilt Bank-id.

välj en digital brevlåda
Oavsett vilken brevlåda du väljer får du din post från 
kommunen och myndigheter till vald brevlåda.  
I några av brevlådorna får du även post från företag. 

vilka brev får jag till den digitala brevlådan?
Alla pappersbrev från Torsby kommun som du 
idag får i din vanliga brevlåda men även brev från 
andra anslutna avsändare. Vissa försändelser kom-
mer även framöver skickas som pappersbrev till din 
vanliga brevlåda men målet är att så många brev 
som möjligt ska skickas digitalt.

hur är det med fakturorna från kommunen?
Får du dina fakturor från Torsby kommun som 
pappersfaktura i din vanliga brevlåda? Då kommer 
du får dessa i din digitala brevlåda från och med 
maj. Har du valt Kivra som brevlåda, kan du även 
använda Kivra’s betalfunktion.

Kommunen skickar 
snart digital post
Torsby kommun inför digital post till dig som har anslutit sig eller vill ansluta sig till 
en digital brevlåda. Från och med maj får du hålla utkik efter brev eller fakturor från 
kommunen i din digitala brevlåda.
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Återhämtning 
i ekonomin har 
gett överskott
För andra året i rad är det samlade 
ekonomiska resultatet för kommuner 
och regioner rekordstort. Det beror 
främst på en oväntat snabb återhämt-
ning av den svenska ekonomin med 
ökade skatteintäkter.
Torsby kommuns resultat för 2021 blev mycket 
starkt. Mot en budget på 18 miljoner kunde vi 
stänga böckerna med ett nettoresultat på 43,8 
miljoner kronor, pengar som kommer väl till 
pass med tanke på de stora investeringar kom-
munen behöver finansiera. Varje krona i resultat 
gör att den inte behöver lånas. Dessutom är det 
viktigt att stärka kommunens ställning även med 
tanke på de utmaningar vi står inför. 

De senaste åren med pandemin, de viktiga 
åtgärder för att komma tillrätta med klimatför-
ändringen och nu även den ryska invasionen i 
Ukraina kommer att ge stora ekonomiska effek-
ter vi redan har fått känning av. En fallande börs, 
ökade räntor och stigande kostnader för olja, gas, 
livsmedel och andra förnödenheter gör kravet på 
en stabil ekonomi allt viktigare.

ANgeLA BIrNSTeIN

ekonomichef
070-706 97 94 54

angela.birnstein@torsby.se

Får du dina fakturor från Torsby kommun som  
e-faktura eller e-postfaktura? Då kommer du även 
fortsättningsvis få dessa den vägen.

Måste jag skaffa en digital brevlåda?
Nej, du behöver inte skaffa en digital brevlåda om 
du inte vill. Då får du alla brev från kommunen till 
din vanliga brevlåda - precis som idag.

vill du veta mer?
Kolla på kommunens webbplats: www.torsby.se/ 
digitalpost eller så kan du mejla till oss på  
digitalpost@torsby.se.

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning har 
mer information om digital post på sin hemsida:  
www.digg.se/digital-post/privatperson

Även Skatteverket har bra information på sin  
hemsida: www.skatteverket.se/privat/etjansteroch-
blanketter/digitalbrevlada.

DANIeL BüCKe

ekonom
0560-160 30

daniel.bucke@torsby.se 

De här brevlådorna kan du välja mellan:
Digimail: https://digimail.se
Eboks: https://www.e-boks.com/sverige/sv
Kivra: https://kivra.se
Min Myndighetspost: https://minmyndighetspost.se

Skaffa den brevlåda du gillar bäst.

Illustration: Birgitta Brorson
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besöksadress
Kontaktcenter, Västra Torggatan 26, 
Karlstad

postadress och telefon
Konsumentrådgivningen Köprätt
Kontaktcenter  
651 84 Karlstad  
Tfn. 054-540 46 90

e-post och webb
konsument@karlstad.se,  
www.karlstad.se/konsument

Torsby kommun köper tjänsten av 
Karlstads kommun för våra invånares 
räkning, så du som bor i Torsby kommun 
kan kostnadsfritt få hjälp från KöpRätt 
(konsumentrådgivningen i Karlstad).

Tyvärr händer det att konsument-
rådgivningen blir kontaktad av 
personer som har fastnat i dyra 
avtal efter att ha fått vilseledande 
information av en försäljare. 
Det kan till exempel handla om 
att försäljaren vill hjälpa till att 
sänka dina mobilkostnader och 
på köpet får du gratis produkter. 
I själva verket händer inget med 
ditt mobilabonnemang, men du 
köper dyra produkter. 

Hur kan detta gå till? Försälja-
ren är övertygande, erbjudandet 
gäller begränsad tid så man måste 
bestämma sig snabbt. Kunden 
skriver på utan att läsa igenom 
avtalet för man litar på vad för-
säljaren sagt. Men det är aldrig 
bråttom. Vad säljaren säger och 
vad som står på avtalet kan skilja 
sig åt. Läs alltid igenom avtal 
innan du skriver på. 

ångerrätt
Om du har ingått ett avtal utanför 
affärslokal och ångrar dig, kan du 
troligen använda dig av ångerrät-

ten. Du har rätt att ångra ett köp 
i fjorton dagar. Har företaget inte 
informerat om ångerrätten vid 
köpet, eller gett bristfällig infor-
mation, förlängs ångerfristen med 
ett år. Du behöver bara betala re-
turfrakten om du ångrar ditt köp. 
Fotografera gärna varan innan 
du skickar tillbaks den så du har 
bevis för att den är i bra skick. 
Du har rätt att göra en enklare 
undersökning av varan men ifall 
företaget anser att varan blivit 
mindre värd efter att du haft den, 
till exempel att det blivit märken 
på varan, kan du få betala för vär-
deminskning också. 

klaga på felaktig faktura
Får du en faktura utan att du har 
skrivit på något avtal ska du kon-
takta företaget, gärna via mejl. 
Skriv att du inte har ingått något 
avtal och bestrid fakturan. Det är 
företaget som ska bevisa att du 
har ingått ett avtal. Får du krav 
från ett inkassobolag ska du be-
strida kravet dit också. Du är inte 

skyldig att betala returfrakten för 
något du inte beställt.

Slutligen, när det dyker upp ett 
fantastiskt erbjudande, låter det 
för bra för att vara sant? Då är det 
nog så också!

Få ett fantastiskt  
erbjudande –  
som blir dyrt

Text: Ina johansson 
Foto: elisabeth eklo

Dyker det upp en försäljare utanför matbutiken som säger att du kan få hjälp att sänka 
dina kostnader? Kanske erbjuder någonting på köpet? Ett erbjudande kan verka billigt 
och bra men bli dyrt om du inte ser upp. Plötsligt har du hamnat i ett kostsamt avtal.



Det är sista året som det finns 
pengar kvar att söka från fonden. 
Så passa på att söka!

Hur stort belopp det finns att 
dela på är inte klart än när den 
här tidningen går i tryck. 

vem kan söka?
Fonden heter samstiftelsen för 
Torsby kommuns grundskolor. 
Utdelning ska ges till elever i 
Torsby kommuns grundskolor i 
form av:
• Belöning och uppmuntran åt 

elev som visat berömvärd flit.
• Stipendier för fortsatt utbild-

ning efter genomgången obli-
gatorisk skola.

• Hjälp åt elev för studier eller 
studieresa inom Sverige eller 
utomlands.

Grattis till 
vinnarna
I Torsby Nu nr 4, 2021 hade 
vi ett korsord och den som 
önskade kunde sända in 
lösningen och vara med i 
dragningen. Tre vinnare har 
dragits, och meddelats.
Grattis till vinnarna:
Ewa Edmark, Bograngen
Karin Norström, Likenäs
Vanja Frammé, Torsby

Denna gång är vinsten boken  
”Dokumentation Nordvärmland”. 
Den innehåller många intressanta 
och spännande berättelser och  
betraktelser från norra Värmland.
Den är gjord av elever vid Klarälv-
dalens folkhögskola.

Tack till alla som var med   
i korsordstävlingen!

Text: Annette Lauritzen, 070-389 60 04

• Gemensamt ändamål för elev-
erna såsom fritidsverksamhet 
och kulturell verksamhet.

• Max 5 000 kr/elev får delas ut.
• Det är tillåtet att söka ur fonden  

högst två år i följd.

hur söker man?
E-tjänst/ansökningsblankett finner 
du på torsby.se/skolfonder.  
Du kan också få blanketten av 
förvaltningssekreteraren på tfn 
0560-162 92. Välkommen med  
din ansökan senast 18 maj 2022.

sänd din ansökan till:
Torsby kommun
50. Barn- och utbildningskansliet
685 80 Torsby

Välkommen med din ansökan!

Skolelever 
- sök ur vår fond!
Barn- och utbildningsnämnden har en fond som  
kommer att dela ut pengar under våren 2022.



vem får rösta?
I Sverige är grundregeln att alla som fyllt 18 år senast 
på valdagen får rösta.

För att få rösta i valet till riksdagen måste du vara 
svensk medborgare, bosatt i Sverige eller i ett annat 
land. Du som bor i ett annat land måste vara eller nå-
gon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

För att få rösta i valet till kommun- och region-
fullmäktige behöver du vara folkbokförd i kommu-
nen respektive regionen. Du ska också vara antingen 
svensk medborgare eller medborgare i något av EU:s 
medlemsländer, i Norge eller Island. Är du inte med-
borgare i de länder som räknats upp men har varit 
folkbokförd i Sverige i tre år i följd får du rösta om du 
är folkbokförd i kommunen/regionen. 

En tid före valet får du ditt röstkort och där kan du 
tydligt se vilka val du har rätt att rösta i. 

du röstar anonymt
När du röstar så röstar du anonymt. Det innebär att 
ingen annan behöver veta vad du röstar på och du be-
höver aldrig avslöja det om du inte vill. Rösterna läggs 
i anonyma kuvert som sedan läggs i valurnor. När vi 
sedan räknar rösterna efter valet framgår det inte vem 
det är som har röstat.

du kan också förtidsrösta
Även om valdagen är den 11 september, så kan du 
rösta tidigare, det kallas att förtidsrösta och det kan 
du göra från 24 augusti ända fram till valdagen. I vår 
kommun har vi förtidsröstning i flera lokaler, både i 
Torsby och i Sysslebäck. Om man har svårt att ta sig till 
en röstningslokal kan man också rösta via bud under 

förtidsröstningsperioden. På valdagen röstar man van-
ligen i den vallokal som är angiven på röstkortet man 
får hemskickat från Valmyndigheten. Om man är på 
resande fot på valdagen, så går det också bra att förtids-
rösta på valdagen, men då gör man det i en röstnings-
lokal. När man förtidsröstar så spelar det ingen roll var 
man går och röstar, man kan till exempel vara folkbok-
förd i Torsby kommun men förtidsrösta i Göteborg. 

att tänka på
• Genom att gå och rösta är du med och påverkar hur 

vårt land ska styras.
• Alla som fyllt 18 år senast på valdagen har möjlighet 

att rösta, även om förutsättningarna varierar lite för 
de tre olika valen.

• Vad du röstar på är din ensak. Valhemligheten är 
viktig.

Har du funderingar om valet får du gärna höra av dig 
till valnämndens kansli 0560-160 66.

Text: johanna Lundkvist

 
 

Nu är det snart 
dags för val
Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige och 
tiden går fort, så snart är vi där. Att rösta är viktigt för på så sätt kan du vara med och på-
verka hur politiken ska se ut de närmsta fyra åren.

vill du arbeta som röstmottagare  
på valdagen? 
Vi behöver ha fler röstmottagare och även ersättare 
som ska vara beredda att hoppa in vid eventuell sjuk-
dom. Om du är intresserad så kontakta kommun- 
kansliet på telefon 0560-160 00, eller via mejl på  
valnamnden@torsby.se alternativt valhandläggare  
Johanna Lundkvist på telefon 0560-160 66 eller via 
mejl till johanna.lundkvist@torsby.se.
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I mars 2020 infördes de första restriktionerna som inne-
bar att alla med symtom på covid -19 skulle stanna hem-
ma från arbete och skola. Sedan dess har restriktionerna 
utökats med fler, minskats och utökats igen beroende på 
smittläget, belastningen på sjukvården och vaccinations-
graden i samhället. Nu har regeringen och Folkhälso-
myndigheten meddelat att de allra flesta restriktionerna 
tas bort från och med 9 februari. Det innebär bland annat 
att symtomfria hushållskontakter får gå till skola och 
arbete, att begränsningarna inom affärer, idrottsarrange-
mang och andra verksamheter tas bort tillsammans med 
begränsningarna för allmänna sammankomster. 

Anledningen till att myndigheterna valt att ta bort 
restriktionerna nu är att omikron (den variant av viru-
set som sprids mest nu) inte orsakar så svår sjukdom, 
att belastningen på sjukvården minskat och att vi har en 

bra vaccinationsgrad i vårt land. Tillsammans med vå-
ren kanske det också kommer en återgång till normala 
förhållanden, så som vi hade det före 2020. 

Fortsatt gäller det dock att alla som har symtom ska 
stanna hemma från arbete och skola tills man känner 
sig frisk. Ovaccinerade personer ska även fortsättnings-
vis hålla avstånd till andra och undvika trängsel och 
folksamlingar inomhus.  Alla uppmanas att fortsätta 
vaccinera sig eftersom vaccinet skydda mot svår sjuk-
dom och död. För att hålla dig uppdaterad över vad 
som gäller bör du ha lite koll på webbplatsen www.
krisinformation.se där bekräftad information från våra 
svenska myndigheter finns att läsa.

KICKI LeCH

säkerhetssamordnare 
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

Restriktionerna upphörde  
9 februari. Vad gäller nu?
Under närmare två års tid har vi levt med restriktioner och begränsningar med anledning 
av pandemin. Nu har regeringen och Folkhälsomyndigheten bestämt att de ska upphöra. 
Varför är det så och hur blir det nu?

Illustration: Birgitta Brorson
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BK Fryken och BK Torsby-Pantrarna, som här presenterar sig.

bowlingklubben fryken
Bowlingklubben Fryken bildades 
år 2005 men då under klubbnamnet 
BK Hovfjället. År 2009 ändrades 
klubbnamnet till BK Fryken.
Vi tränade och spelade våra hemmamatcher i 
Bowlinghallen i Torsby fram till och med hösten 
2020 då hallen stängdes. Vi flyttade då över till 
bowlinghallen i Hagfors och tränar och spelar 
våra hemmamatcher där. Vi spelar i seriespel i 
division 3 Västra Svealand.

Från och med hösten 2021 har vi ett samarbets- 
avtal med BK Bågen i Hagfors som har ett lag  
i allsvenskan och ett lag i division 2. Detta 
betyder att spelarna i BK Fryken och BK Bågen 
har möjlighet till spel i tre lag.

BK Fryken har idag cirka 30 medlemmar. Tyvärr 
är det svårare att rekrytera nya medlemmar/  
spelare och då främst ungdomar så länge som 
vi saknar en bowlinghall i Torsby.

Medlemsavgiften för BK Fryken är 200 kr för 
seniorer och 50 kr för juniorer/ungdomar. För 
att var med och spela seriematcher och andra 
tävlingar tillkommer licensavgift på 430 kr för 
seniorer, 300 kr för juniorer och 200 kr för 
ungdomar.

Tycker Du att det låter intressant att spela  
bowling ring gärna gunde Haglund,  
tfn 070-335 06 70 så berättar han mer.

bowlingklubben 
torsby-pantrarna
Det finns även en bowlingklubb för pensionärer; 
Bowlingklubben Torsby-Pantrarna. Vi tränar 
och spelar våra hemmamatcher i Bowlinghallen 
i Hagfors. Vi spelar i Värmlandsserien, div 2. 
Träningen sker på tisdagar kl 10.00-12.00

Klubben har cirka 15 medlemmar och medlems- 
avgiften är 200 kr/år.

Vill du veta mer om Torsby-Pantrarna, kontakta 
gärna Ann-Britt Persson, tfn 070-861 03 35.


