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sommartid framåt 
och tid för reflektion
Nu är den här, sommarens längsta dag med sommar-
solståndet och tätt därefter midsommarafton. Det känns 
skönt att vi har härliga sommarmånader framför oss och 
välförtjänta lediga stunder, glass, släktkalas eller en ensam  
stund med en bok i hängmattan.

Nu är det också tid för återblick och reflektion. Det har 
varit omvälvande år vi gått igenom och inget tyder på att 
saker och ting någonsin kommer att bli precis som förr. 
Det mörka och svarta finns där och vi påminns om det 
dagligen på olika sätt. 

Det är ändå med glädje vi kan konstatera att det vi käm-
par för varje dag faktiskt ger resultat och gör skillnad för 
dem som behöver kommunens insatser och service. Vi 
har klarat av en pandemi med snabba omställningar och 
riktigt svåra prövningar, samtidigt som kommunen har en 
ekonomi i balans.

Ett stort tack till alla vår medarbetare som gör ett fantas-
tiskt arbete. Vi vill också rikta ett innerligt och varmt tack 
till dig som sökt jobb hos oss och kommer att arbeta som 
vikarie under sommaren när vi andra har semesterledigt.

Som vanligt är tidningen som du nu håller i din hand fylld 
med intressant och informativa texter om allt som händer. 
Här kan du läsa mer om bland annat inflyttarservice, Hej 
Nordvärmland och också få mängder av evenemangstips. 
Tillsammans kan vi, invånare, företagare och besökare 
bidra till att vi har en levande och aktiv kommun som allt 
fler upptäcker.  

Det händer en massa saker så passa på att bjuda med 
dina vänner och besök alla smultronställen som finns 
runt om i kommunen, på så sätt bidrar du till att alla 
engagerade entreprenörer och föreningsaktiva fortsätta 
att producera upplevelser. Förmodligen blir dina vänner 
så imponerade att de vill flytta hit och det är helt ok. Vi 
har plats för fler. Det skapas attraktiva tomter, det byggs 
hyresrätter och planeras för fler bostadsrätter både av 
privata aktörer och kommunen. 
Det finns jobb att söka och arbets-
lösheten är låg. Fastighetspriserna 
stiger och brukar vara ett tecken 
på att inflyttningen ökar. 

Det är också så här vi tillsammans 
når upp till kommunens vision: 
”Torsby – den välkomnande  
kommunen där vi med värmländskt 
hjärta och hållbar utveckling,  
tillsammans skapar ett gott liv”. 

Med önskan om en  
solig sommar!
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•	 200	000	kr	till	fritidsbanken
•	 400	000	kr	till	föreningskortet	
•	 400	000	kr	till	föreningsbidrag

Många	föreningar	har	tappat	
medlemmar	under	pandemin	
bland	annat	på	grund	av	restrik-
tioner	som	inneburit	inställda		
aktiviteter.	Kommunens	satsning	
är	ett	sätt	att	stötta	föreningarna	
att	få	tillbaka	och	öka	antalet	
medlemmar	och	stimulera	fören-
ingarna	till	fler	aktiviteter.		
Det	saknas	också	ledare	till	

många	föreningar,	vilket	är	ett	
stort	problem,	som	tas	med	i	
denna	satsning.	
–	I	samarbete	med	RF	SISU	

kommer	vi	att	satsa	på	ledarut-
veckling	tillsammans	med	fören-
ingarna.	Utan	ledare	är	det	svårt	
för	föreningar	att	bedriva	verk-
samhet,	säger	fritidschef	Kicki	
Velander.

Fritidsbanken
På	Fritidsbanken	kan	alla,	i	alla	
åldrar,	låna	sportutrustning.	Det	

är	ungefär	som	ett	bibliotek,	det	
kostar	inget	att	låna	och	lånetiden	
är	inte	begränsad.	Det	startar	en	
ny	fritidsbank	i	Sysslebäck	och	
befintliga	fritidsbanken	i	Torsby	
byter	lokaler	och	utvecklar	sin	
verksamhet.

Föreningskortet
Ungdomar	i	åldern	6-19	år	ska	få	
möjlighet	att	bli	medlemmar	gratis		
i	en	eller	två	föreningar,	alltså	få	
medlemsavgiften	gratis.	

Föreningsbidrag
Fritidsavdelningen	och	kultur-	
avdelningen	har	fått	i	uppdrag	att	
ta	fram	riktlinjer	för	hur	bidragen		
ska	fördelas	för	att	på	bästa	sätt	
kunna	stimulera	och	stötta.	Det	
finns	många	idéer	och	planer	
redan	nu	och	de	kommer	att	fort-
sätta	att	utvecklas.
Tjänstemännen	kommer	att	ta	

kontakt	med	föreningar	runt	om	
i	Torsby	kommun	och	informera	
om	det	nya	bidraget.	Ett	sätt	att	
stimulera	barn	och	unga	att	vara	

Nytt föreningsbidrag

Torsby kommun ger  
1 miljon till föreningslivet
Torsby kommun gör en riktad satsning för barn och unga 6-19 år genom att stimulera 
föreningsaktiviteter. En miljon kronor totalt som ska fördelas under 2022.

med	i	en	förenings	aktiviteter	
kan	vara	att	föreningen	erbjuder	
”prova	på”,	vilket	kommer	att	ske	
i	sommar	och	i	höst.
Redan	planerat	är:	Sommarkul	i	

Sysslebäck	vecka	27-31,	Förenings-	
dag	i	Herrgårdparken	i	Torsby	15	
juli,	med	prova	på-aktiviteter	och	
kulturkollo	i	Sysslebäck	26-29	juli.
Ett	annat	exempel	är	”öppen	

hall”	till	och	med	vecka	44,	där	
både	idrotts-	och	kulturföreningar	
erbjuder	prova	på-aktiviteter.
–	I	våra	tankar	finns	även	värd-

skapet	med,	hur	man	på	ett	bra	
eller	bättre	sätt	kan	ta	emot	nya	
medlemmar	i	föreningarna	och	få	
dem	att	känna	sig	välkomna,	säger	
kulturchef	Annika	Wredenberg.

Vill du veta mer?
Hör	då	av	dig	till	fritidschef		
Kicki	Velander,	tfn	070-313	60	09		
kicki.velander@torsby.se	eller	kul-
turchef	Annika	Wredenberg,		
tfn	070-180	44	79		
annika.wredenberg@torsby.se
Text: Annette Lauritzen, 070-389 60 04

Illustration: Birgitta Brorson
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Ta	dig	en	sväng	och	kika	runt,	ja	gå	gärna	mer	än	en	
gång,	för	man	ser	fler	och	fler	små	figurer	och	sym-
boler	för	varje	gång	man	går	där.
Vad	är	det	som	händer	egentligen,	kan	man	ju	

tänka	kanske.	Eller	vafför	ä	det	på	detta	viset,	som	
de	säger	i	sagan.	Jo,	det	är	brukare	och	personal	på	
dagliga	verksamheten	Samverkstaden	som	under	
en	tid	jobbat	med	att	skapa,	skära	ut,	slipa	och	måla	
på	diverse	olika	figurer.	Tänkt	och	planerat,	funde-
rat	och	skapat.	Och	dessa	alster	har	nu	högtidligen	
hängts	upp	och	placerat	ut	längs	en	slinga	i	Val-
bergsskogen,	strax	bakom	Valbergsgården.

Drygt 100 figurer är utplacerade
Det	var	en	tidigare	områdeschef	inom	LSS-verksam-
heten	som	från	början	kom	med	idén,	men	den	arbe-
tades	sedan	framåt	och	tog	form	genom	personalen	
på	Samverkstaden.
Annika	Spolander,	vårdarinna	är	en	av	de	drivan-

de	bakom	Upplevelsevägen:
–	Vi	kände	vi	ville	göra	något	kreativt	tillsam-

mans,	vi	som	är	på	Samverkstaden,	brukare	och	
personal,	något	som	vi	kunde	ha	glädje	av	på	våra	
promenader,	antingen	tillsammans	i	grupp	eller	om	
man	är	ute	några	stycken.	

Välkommen till 

Upplevelsevägen
Kanske du har sett de små lustiga och underfundiga figurerna som sticker upp nosen ur 
gräset och mossan här och var eller hänger och svajar i träden bakom Valbergsgården?
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–	Något	som	vi	skapade,	var	och	en	efter	sin	förmå-
ga,	som	sedan	tillsammans	blev	en	Upplevelseväg.
Drygt	100	figurer	finns	sedan	i	början	av	maj	

utplacerade	på	underfundiga	ställen,	en	del	helt	syn-
liga,	t.ex.	i	träden,	andra	mera	dolda	och	där	krävs	
det	lite	mer	spaning	för	att	de	ska	upptäckas.
Det	var	många	leenden	och	utrop	när	man	fick	se	

något	av	sina	alster,	sittande	på	en	stubbe	eller	häng-
ande	i	en	gren.
–	Titta	där,	den	har	jag	målat,	och	titta	där,	där	ser	

du	en	till,	sa	en	av	brukarna,	påtagligt	stolt,	när	vi	
var	ute	på	en	första	promenad,	den	dagen	då	Upple-
velsevägen	invigdes,	5	maj.

Alla som vill får gå
Det	generösa	med	Upplevelsevägen	är	att	alla	kan	få	
gå	längs	den,	och	i	sin	takt	och	på	sitt	sätt	upptäcka	
de	olika	figurerna.	På	kartan	här	intill	ser	du	var	den	
finns.
–	Vi	hoppas	förstås	på	att	den	kan	glädja	många	

fler	än	bara	oss	här	på	Samverkstaden,	säger	Sören	
Jacobsson,	vårdare.

–	Det	är	också	mycket	troligt	att	det	kommer	till	fler	
figurer	allt	eftersom	inspirationen	kommer	till	oss,	
lovar	Annika	Spolander.
Vill	du	veta	mer	om	Upplevelsevägen,	kan	du	

ringa	till	Samverkstaden	på	tfn	0560-163	80.

Text och foto: Annette Lauritzen, 070-389 60 04

Samverkstaden
Samverkstan är en daglig verksamhet för 
personer med olika funktionsvariationer.

Några exempel på vad vi gör: Vi gör lite 
legojobb för några företag i Torsby. Vi håller 
på med motion i olika former, pysslar, bakar, 
spelar spel och har socialt umgänge.

På Samverkstaden finns 12 brukare och 3-5 
personal (lite olika antal personal beroende 
på dag).
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Många arbetstillfällen
Låg	arbetslöshet	och	samtidigt	
många	pensionsavgångar	har	
gjort	att	många	arbetsgivare	inom	
olika	branscher,	både	privata	och	
offentliga,	har	svårt	att	hitta	rätt	
kompetens	när	ny	personal	ska	
anställas.	
Familjer	från	både	Sverige	och	

utlandet	kontaktar	kommunen	
för	att	de	är	intresserade	av	att	
flytta	till	vårt	område.	De	önskar	
ytterligare	information	om	skol-
utbud,	arbetstillfällen,	bostäder	
och	fritidsaktiviteter	innan	de	kan	
bestämma	sig	för	att	flytta.	
Region	Värmland	har	vid	flera	

tillfällen	fått	hjälp	med	presenta-
tion	av	Torsby	kommun	när	de	
haft	rekryteringsmöten	för	att	få	
specialister	till	Torsby	Sjukhus.	
En	rundtur	i	Torsby	med	efter-

följande	information	uppskattas	
av	både	besökare,	arbetsgivare	
och	av	oss	som	har	turen	att	få	
träffa	nya	möjliga	invånare.
I	andra	fall	så	har	sambon	

erbjudits	anställning	och	för	att	
det	ska	kännas	rätt	att	tacka	ja	

och	flytta	hit,	så	behöver	part-
nern	hjälp	med	att	hitta	lämpligt	
arbete.

Vår service
I	möten	med	personer	från	olika	
instanser	får	inflyttarna	inblick	i	
livet	i	Nordvärmland	och	förhopp-
ningsvis	ger	den	personliga	kon-
takten	stöd	i	beslutet	att	flytta	hit.
Alla	förfrågningar	besvaras	

personligt	via	olika	kanaler	som	
e-post,	digitala	möten	och	besök.	
Av	de	runt	100	personer	som	vi	

under	senaste	året	haft	kontakt	
med,	har	65	vuxna	och	barn	flyt-
tat	eller	bestämt	sig	för	att	flytta	
till	Torsby	kommun	under	2022.		
Inflyttarservice	är	ett	stöd	för	

inflyttaren,	Torsby	kommuns	
olika	verksamheter	och	Region	
Värmland.	Privata	företag	är	ock-
så	välkomna	att	använda	tjänsten	
som	hjälp	i	sin	rekrytering	av	nya	
medarbetare.	

BENTE ANDREASSoN

arbetsmarknadsstrateg Tuab
070-255 52 87

bente.andreasson@torsby.se

Inflyttar-
service  
- hjälp till både inflyttare 
och arbetsgivare
Genom inflyttarservice kan du som tänker flytta till 
Torsby kommun eller nyss har flyttat hit få en personlig 
introduktion, som kan underlätta din etablering i Nord-
värmland. För arbetsgivare med rekryteringsbehov kan 
inflyttarservice vara en resurs som ger inblick av vad 
som finns förutom det attraktiva arbetstillfället.  

Vi känner oss så välkomna i kommunen! Vi valde 
att flytta till Torsby på grund av den information och 
stöttning som gavs inför och efter flytt, säger Erin 
och Yoshihiro Tsunada som startade restaurang 
Hiro Sushi i februari. 
Foto: Bente Andreasson
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Kanske	har	du	hört	om	Hej	Nord-
värmland	förut?	Det	var	en	rekry-
teringskampanj	som	startades	2021	
på	initiativ	av	Svenska	kyrkan,	
Region	Värmland	och	Torsby	
kommun	för	och	locka	kompetens	
till	Klarälvdalen,	och	nu	relanseras		
konceptet!
–	Vi	tyckte	att	idén	var	för	bra	

för	att	bara	släppa,	så	nu	utökar	
Hej	Nordvärmland	och	lyfter	hela	
det	geografiska	området	Torsby	
kommun,	säger	Anna-Lena		
Carlsson,	VD	för	Tuab.
Ansvariga	för	drift	och	ut-

veckling	av	Hej	Nordvärmland	
är	Torsby	Utveckling	AB,	Tuab,	
tillsammans	med	näringslivs-	och	

besöksnäringsavdelningen	på	
Torsby	kommun.	
Arbetet	är	bara	i	sin	uppstart,	

en	webbplats	finns,	en	Facebook-
sida	och	ett	Linkedin-sida	har	
skapats,	alla	med	namnet	Hej	
Nordvärmland.	Sidorna	samlar		
information	och	inspiration	för	
alla	som	är	nyfikna	på	livet	i	
norra	Värmland.	Sidorna	tipsar		
om	jobb	och	boende	och	ger	väg-
ledning	och	nyttiga	kontakter	
om	man	funderar	på	att	flytta	till	
Torsby	kommun
.

Samarbete är avgörande
Möjligheterna	är	många,	det	
gäller	att	gräva	där	man	står!	Vi	

hoppas	att	många	vill	vara	med	
på	resan	med	Hej	Nordvärm-
land!	Vi	behöver	hjälpas	åt	för	att	
lyfta	platsen	tillsammans.	Skapa	
stolthet	för	bygden	och	bjuda	in	
nya	människor	Kanske	du	har	en	
story	på	lager?	Varför	har	du	valt	
att	bo	och	leva	i	Nordvärmland?	
Tipsa	oss	gärna,	mejla	till		
kontakt@hejnordvarmland.se		
eller	ring	Bente	Andreasson	tfn	
070-255	52	87.
Adressen	till	webbsidan	är:	

www.hejnordvarmland.se	och	till	
Facebooksidan:	www.facebook.
com/hejnordvarmland	

Text: Emelie Röjeskog, 070-237 94 31

Hej Nordvärmland 2.0 
Tillsammans bygger vi platsen som skapar ett gott liv och som kan få fler att välja att 
söka arbete och flytta till vår del av världen. Hej Nordvärmland hoppas kunna vara en 
digital samlingsplats där vi tillsammans kan visa på möjligheterna i just vår kommun.
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Vi	är	glada	över	alla	som	flyttar	till	vår	kommun	och	
vi	hoppas	att	ni	ska	trivas	här.	
I	välkomstpaketet	finns	lite	olika	informations-

material	som	vi	hoppas	du	finner	intressanta.	Där	
finns	också	ett	presentkort	till	dig	och	din	familj	på	
ett	gratis	prova-på-tillfälle	att	åka	i	skidtunneln	på	
Torsby	Skidtunnel	&	Sportcenter	samt	ett	besök	på	
TorsbyBadet	eller	Sysslebäcksbadet.	Med	i	paketet	
finns	också	en	hälsning	från	vår	kommunstyrelse-
ordförande	Peter	Jonsson.
–	Vi	hälsar	dig	som	är	nyinflyttad	välkommen	till	
vår	kommun	och	hoppas	du	ska	trivas	här,	säger	
Peter	Jonsson.
Det	är	personal	vid	vårt	nystartade	kontaktcenter	

som	plockar	ihop	materialet	och	sänder	ut	välkomst-

paketet	till	alla	som	folkbokfört	sig	i	vår	kommun.	
Vi	använder	oss	av	uppgifter	vi	får	från	Skatteverket	
och	det	kan	ibland	vara	en	viss	fördröjning	på	upp-
gifterna	därifrån,	men	förhoppningsvis	får	du	ditt	
paket	inom	cirka	en	månad.	Första	välkomstbrevet	
skickas	ut	i	slutet	av	maj	till	er	som	flyttat	in.
Låt	oss	alla	ta	väl	hand	om	de	nyinflyttade	och	

hjälpa	dem	att	känna	sig	välkomna	till	Torsby.

Återigen, varmt välkommen till Torsby!

ANNETTE LAuRITzEN

kommunikationsstrateg
0560-160 04

annette.lauritzen@torsby.se

Kommunalrådet Peter Jonsson hälsar välkommen till Torsby. 
Foto: Annette Lauritzen

Välkommen till Torsby!
Alla som flyttar till Torsby kommun får ett välkomstpaket av kommunen direkt i sin 
brevlåda med en hälsning ”Välkommen till oss!”.
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Här finns kontaktcenter
Du	kan	nå	oss	på	telefon	0560-161	97,	på	e-post	
kontaktcenter@torsby.se	eller	besöka	oss.	Vi	finns	i	
Torsby	biblioteks	lokaler	på	Fabriksgatan	2	i	Torsby.

Ökad tillgänglighet och service
Torsby	kommun	arbetar	ständigt	för	att	öka	till-
gängligheten	och	servicen	till	dig	som	invånare,	ett	
kontaktcenter	är	ett	steg	i	vårt	arbete.	Du	är	varmt	
välkommen	med	synpunkter	och	idéer	på	hur	vi	på	
flera	sätt	kan	öka	vår	service.	Hör	av	dig	och	berätta	
hur	just	du	vill	att	din	kontakt	med	Torsby	kommun	
ska	vara	för	att	fungera	bäst	för	dig!	

LENA HENRIKSSoN

administratör
0560-161 97

kontaktcenter@torsby.se 

Varför ett kontaktcenter?
Syftet	med	kontaktcenter	är	att	öka	tillgängligheten	
och	ge	dig	som	kommuninvånare	bästa	möjliga	be-
mötande.	Det	ska	bli	enklare	och	smidigare	för	dig	
att	komma	i	kontakt	med	kommunen.	Det	ska	bli	
lättare	att	få	svar	direkt	vid	första	kontakten,	eller		
att	bli	guidad	till	rätt	person.

Vad kan vi hjälpa till med?
Vi	kan	hjälpa	dig	att	hitta	rätt	på	vår	webbplats,	
torsby.se,	svara	på	dina	frågor	om	kommunen	och	
hänvisa	dig	till	rätt	person.	Kontaktcentret	är	under	
utveckling	och	framöver	kommer	vi	att	kunna	hjälpa	
dig	med	mer	och	mer.		Dagar	och	tider	då	kontakt-
center	kommer	att	vara	öppet	är	till	exempel	ännu	
inte	bestämt.

Nu öppnar vi ett 
kontaktcenter
kommunstyrelsens ordförande Peter Jonsson, administratör Lena Henriksson och kommunstyrelsens vice ordförande Anna-Lena Carlsson  
vid invigningen av kontaktcenter 30 maj. Foto: Maria Ivansson

Har du frågor till kommunen? Vill du göra en felanmälan? Har du förslag på förbätt-
ringar? Kanske vill du uppmärksamma något som är bra? Du är alltid välkommen att 
kontakta oss med frågor om vår verksamhet.
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–	Då	kan	invånarna	i	Torsby	kommun	själva	välja	
när	de	vill	använda	sitt	bibliotek,	säger	biblioteks-
chef	Malin	Jansson.
Det	blir	allt	vanligare	med	bibliotek	som	har	Mer-

öppet	och	i	Värmland	finns	det	till	exempel	på	Ham-
marö,	i	Deje	och	Årjäng.	Meröppet	innebär	att	du	
kan	besöka	biblioteket	utanför	ordinarie	öppettider.	
Den	allra	största	fördelen	blir	kanske	för	biblioteket	i	
Sysslebäck	som	idag	har	öppet	tre	dagar	i	veckan.

Många fördelar 
Det	bästa	med	Meröppet	är	att	du	väljer	själv;	besök	
oss	på	kvällen,	tidiga	morgnar	eller	på	helgen,	fast	
det	är	stängt	och	personalen	gått	hem.	Det	kan	helt	
enkelt	vara	svårt	att	hinna	med	ett	besök	när	man	
jobbar,	pendlar	eller	av	andra	orsaker.
–	Så	bra,	suverän	service!	Man	kan	passa	på	att	gå	

till	biblioteket	när	man	ska	till	Sysslebäck	för	andra	
ärenden,	oavsett	tid.	Det	passar	mig	perfekt,	säger	
Renée	Magnusson,	som	får	information	av	Gun-Britt	
Modén	om	självservicen	på	Sysslebäcks	bibliotek.

Meröppet erbjuder
Utan	personal	kan	du	fortfarande	låna	och	lämna	
tillbaka	böcker	i	självbetjäningsapparater,	hämta	
reserverade	böcker,	läsa	böcker	och	tidningar	och	
skriva	ut	dokument	med	mera.	På	dessa	udda	tider	

passar	det	även	bra	att	studera	i	lugn	och	ro	inför	
tentan.	

Vem kan nyttja Meröppet?
Det	enda	du	behöver	är	egentligen	ett	bibliotekskort,	
som	du	använder	när	du	lånar	böcker	i	vanliga	fall,	
och	att	du	har	fyllt	18	år.	Sedan	skriver	du	på	ett	av-
tal	med	ordningsregler	som	är	enkla	att	följa.	
–	Vi	ser	verkligen	fram	emot	våra	Meröppna	bib-

liotek,	där	du	själv	bestämmer	när	du	vill	besöka	
oss.	Det	återstår	en	del	detaljer	men	vi	planerar	för	
en	invigning	efter	sommaren,	säger	Malin	Jansson.

MARIA IVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Hoppas fler hittar till  
biblioteket när det blir 
Meröppet. Du öppnar  
enkelt med ditt biblioteks-
kort, hälsar biblioteks- 
chef Malin Jansson. 
Foto: Maria Ivansson

MeröppeT -  
Besök ditt 
bibliotek fast 
det har stängt
Till hösten blir det Meröppet på biblioteken  
i Sysslebäck och Torsby. 

Gun-Britt Modén vid 
biblioteket i Sysslebäck 
förbereder Renée  
Magnusson för ett 
Meröppet bibliotek  
till hösten. 
Foto: Henrik Svensson.
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Det	är	viktigt	att	barn	har	ett	bra	ordförråd,	lär	sig	
läsa	och	utvecklar	en	god	läsförståelse.	I	ett	sam-
arbete	mellan	biblioteket,	barnhälsovården,	famil-
jecentralen	och	förskolorna	i	kommunen	pågår	ett	
ständigt	arbete	för	att	främja	barns	läsande.
–	Att	låta	barnen	bada	i	språket	är	den	bästa	gåvan	

du	kan	ge	dem,	säger	Anna-Lena	Olsson,	bibliotekarie.

Läsjakten
Sommarlovet	närmar	sig	och	för	att	hålla	igång	skol-
elevernas	läsande	drar	biblioteken	i	gång	med	Läs-	
jakten.	Barnen	får	ett	häfte	där	de	fyller	i	vilka	böcker	
de	läst.	Vid	åtta	böcker	får	de	välja	en	bok	som	gåva,	
och	om	de	läst	tolv	böcker	får	de	välja	en	liten	present.
Vill	de	läsa	mer	kan	de	fylla	i	ytterligare	ett	häfte.	

Efter	sommaren	sker	utlottning	av	biobiljetter	bland	
de	som	fyllt	i	hela	häften.

Många häften inlämnade
Ifjol	lämnades	det	in	drygt	110	häften	med	totalt		
1	370	lästa	böcker!	
–	Det	är	ett	jättebra	resultat	men	vi	hoppas	att	det	

blir	ännu	fler	efter	årets	sommarlov,	säger	Anna-Lena.

Läs med ditt barn
För	att	främja	de	små	barnens	språkutveckling	delar	
biblioteket	ut	häftet	Läs	med	ditt	barn.	Där	kan	för-
äldrar,	syskon	eller	annan	vuxen	fylla	i	böcker	som	
de	läst.	När	häftet	är	fullt	får	barnet	en	gåvobok.
Nu	hoppas	vi	på	en	sommar	full	av	läsning	och	

givetvis	en	sommar	med	lek,	sol	och	bad!	

MARIA IVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0561-161 01

maria.ivansson@torsby.se

I sommar ska vi fortsätta att läsa en massa roliga 
och härliga böcker. Passa på att delta i Läsjakten 
och Läs med ditt barn, säger Anna-Lena olsson. 
Foto: Maria Ivansson

Sommarlov, Läsjakten 
och Läs för ditt barn
Läs högt, sjung, rimma och ramsa för ditt barn tidigt, redan som bebis. Det är bra för 
språkutvecklingen. För att uppmuntra läsandet under sommaren ordnar biblioteket 
Läs för ditt barn för de minsta och Läsjakten, för barn som läser själva.
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Värdeskapande aktiviteter
Barn	och	unga	är	en	prioriterad	grupp	inom	kultur-
verksamhet	och	ett	av	projektets	mål	är	att	skapa	
mervärde	och	utbyte	för	barn	och	unga	i	Torsby	
kommun.	Ett	av	bibliotekets	många	uppdrag	är	att	
främja	intresset	för	kulturell	verksamhet.	Bokbussen	
har	en	tradition	sedan	1960-talet	och	den	är	en	flexi-
bel	resurs	inom	biblioteksverksamheten.	Det	är	ett	
samspel	där	platser	och	människor	binds	samman.

Uppstarten
September	2021	träffades	bibliotekspersonal	och	kul-
turaktörer	för	att	diskutera	idéer	och	möjligheter.		
Under	resans	gång	formades	tankar	om	hur	vi	prak-
tiskt	skulle	genomföra	projektet	och	vad	för	slags	ak-
tiviteter	som	skulle	arbetas	med.	Stölletskolan	tillfrå-
gades	om	de	ville	delta	och	det	gjorde	de	gladeligen.	

Workshop med berättande i slöjd och film
Vi	planerade	att	arbeta	med	slöjdande	genom	att	
skapa	en	Tillsammanskrona,	ha	filmworkshop	
med	eleverna	och	öppna	upp	ett	alternativt	spår	av	
filmskapande	som	löpte	parallellt	under	projektet.	
Vitsand	blev	den	bokbusslinje	som	valdes	att	knytas	
ihop	med	skolturen,	där	de	låntagare	som	besökte	
bussen	skapade	ett	filmmanus	åt	eleverna	på	skolan.	
Manuset	låg	till	grund	för	filmworkshopen	dagen	
efter	och	kom	att	handla	om	superhjältar	som	räddar	
världen	under	temat	Hopp	och	framtid.	
En	väska	köptes	in	för	slöjdmaterialet	och	KRAFT-	

hantverk	trio	som	fokuserar	på	hållbart	slöjdande	i	
naturmaterial,	fyllde	väskan	med	glas-	och	träpärlor,	
ulltyger,	tråd	och	mycket	mera,	allt	färgstarkt,	lock-
ande	och	inbjudande.	

Filmpremiär i bokbussen
Med	filmworkshopen	var	tanken	att	arbeta	skapan-
de	från	grundidé	till	redigering	och	slutligen	pre-
miärvisning	i	bokbussen	på	stor	skärm.	Fyra	filmer	
blev	till	och	det	var	mycket	förväntansfulla	elever	
som	fick	se	resultatet	i	av	det	de	arbetat	tillsammans	
med.	Bokbussen	bjöd	in	till	filmpremiär	med	allt	
som	hör	till;	röda	mattan,	popcorn	och	dryck.	Det	
parallella	filmspåret	involverar	personer	runt	om	i	
kommunen	i	olika	åldrar,	vilka	har	försetts	med	en	
filmkamera	för	att	skapa	ett	tidsdokument,	en	dag-
bok,	om	personers	vardag,	tankar	och	känslor.	Till-
sammans	utgör	dessa	dagboksfilmer	ett	dokument	
av	livet	i	norra	Värmland.	Det	är	en	filmprocess	som	
kommer	att	pågå	under	en	längre	tid.	

Framtida förväntningar
Vår	önskan	är	att	det	kreativa	bokbussprojektet	ska	
leda	till	ringar	på	vattnet	och	inspirera	andra	att	ar-
beta	med	skapande	aktiviteter	inom	biblioteksverk-
samheten.	Tillsammans	med	deltagarna	har	vi	lärt	
oss	mycket	och	hoppas	på	en	fortsättning	av	detta	
glädjande	och	gränsöverskridande	arbete,	som	lyfter	
både	kultur	och	människor	i	hela	kommunen.	För	
att	beskriva	processen,	tar	vi	hjälp	av	litteraturen	och	
finner	en	passande	strof	ur	Karin	Boyes	dikt,		
I	rörelse:	

ANKI YAFELE

bibliotekarie
076-643 26 17

anki.yafele@torsby.se

Nog finns det mål och mening i vår färd - 
men det är vägen, som är mödan värd

Kreativ bokbuss,  
en mötesplats i rörelse
Hösten 2021 startade projektet Kreativ bokbuss som ett led i att utforska bokbussens 
kreativa rum där nya metoder och arbetssätt testas. 
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Tillsammanskrona, även kallad takkrona, oro eller 
mobil, har sitt ursprung i allmogeslöjden. Man har 
använt sig av spillmaterial som blivit över från klä-
der, äggskal och annat för att skapa en dekorativ 
krona att binda upp för utsmyckning vid fester eller 
högtider.  Alla utgår från en tråd, girlang, som man 
fäster olika saker på. Det kan vara pärlor, tovad 
ull, klippta sugrör, etcetera. I slutändan blir det ett 
konstverk när alla girlanger har fästs fast vid en 
rund ring. Efter workshopen i mars fick tillsamman-
skronan stanna kvar i Stöllet och hängdes upp i 
skolans entré. Därefter turnerar tillsammanskronan 
med bokbussen under året. 

Projekt Kreativ bokbuss är ett samarbete mellan  
Torsby bibliotek, Region Värmland, KRAFThantverk  
och Origo Film, med slöjd och film i fokus. Projektet 
finansieras med stöd av Kulturrådet. En förstudie 
till detta projekt gjordes i Kristinehamn 2021. 

Vi gör det tillsammans på Stölletskolan 
Foto: Susanne Johansson Sadri

Foto: Susanne Johansson Sadri
Filmvisning i bussen  
Foto: Anki Yafele

Anki Yafele med slöjdväskan 
Foto: Susanne Johansson Sadri
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Fritidsbanken	i	Sysslebäck	har	smygöppnat	och	vi	
kommer	inom	en	snar	framtid	att	ha	en	officiell	in-
vigning.	Fritidsbanken	i	Sysslebäck	ligger	vid	indu-
striområdet	i	Sysslebäck	på	Industrivägen	6.	
Fritidsbanken	Torsby	kommer	inom	en	snar	fram-

tid	att	flytta	till	en	lokal	som	ligger	vid	Tingshuspar-
ken	mitt	i	centrala	Torsby,	granne	med	lekparken	
där	många	barnfamiljer	befinner	sig	ett	perfekt	läge	
och	enkelt	att	låna.	
Personalen	på	våra	fritidsbanker	är	redo	att	hjälpa	

dig	med	lån	och	utrustning	för	en	aktivare	fritid.
Fritidsbanken	är	som	ett	bibliotek	fast	med	sport-	

och	fritidsprylar.	Här	kan	man	låna	utrustning	för	
en	aktiv	fritid	som	t.	ex.	skidor,	skridskor,	snow-
board,	inlines,	fotbollsskor,	fotbollar,	freesbees/dis-
car,	flytvästar,	fiskeredskap	och	mycket	mer.	Vad	vi	
har	i	lager	beror	mycket	på	vad	vi	fått	skänkt	men	
också	på	efterfrågan.	Alla	kan	låna	och	allt	är	gratis.

Gratis att låna
Det	kostar	inget	att	låna,	vi	har	ingen	depositionsav-
gift	och	heller	ingen	förseningsavgift.	Du	kan	låna	
kortare	eller	längre	tid	beroende	på	vad	du	lånar.	
Går	något	sönder	behöver	du	inte	betala.

Fritidsbanken har tre viktiga regler
•	 Alla	får	låna
•	 Allt	är	gratis
•	 Fokus	på	miljö	genom	återbrukad	utrustning

Vill du skänka saker? 
Varmt	välkommen	att	göra	det!	Vi	söker	alla	typer	
av	sport-	och	fritidsprylar	för	utlåning	och	syftet	är	
att	uppmuntra	till	spontanidrottande	och	att	bidra	
till	en	mer	hållbar	miljö	där	vi	tar	tillvara	på	prylar	
som	andra	kan	ha	glädje	av.	Fritidsbanken	bidrar	
till	att	ge	människor	tillgång	till	lek	och	fritid	genom	
motion	och	hälsa.	Fritidsbanken	utgör	en	viktig	
hörnsten	i	kommunens	folkhälsoarbete.
Du	lämnar	in	dina	saker	till	oss	på	fritidsbanken	

under	våra	öppettider	eller	till	återvinningscentralen	
i	Torsby	och	Sysslebäck.

Öppettider
Båda	fritidsbankerna	har	öppet	för	inlämning	och	
lån:	måndag-fredag	kl.	8-15,	lunchstängt	kl.	12-13.
Fritidsbanken Torsby	tfn	070-212	99	16.		
Nu	Fabriksgatan	7,	sedan	Järnvägsgatan	13	(*)
Fritidsbanken Sysslebäck tfn	070-254	82	30.	
Industrigatan	6.	

Platschef	för	fritidsbankerna	är	Mikael	Einarsson,		
tfn	070-617	30	50,	mikael.einarsson@torsby.se.

(*)	När	tidningen	går	i	tryck	finns	inget	datum	för	
när	flytten	blir.

KICKI VELANDER

fritidschef
070-313 60 09

kicki.velander@torsby.se

Fritidsbanken öppnar i 
Sysslebäck och flyttar i Torsby
Nu har vi två fritidsbanker i Torsby kommun vilket är mycket positivt. En i Sysslebäck 
och en i Torsby.

Fritidsbanken Sysslebäck: Naesser Abraham och Bente Andreasson. Fritidsbanken Torsby: Andreas Velamsson, Mikael Einarsson, Johan olsson 
och Kristina Svensson.
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Bada och ha det skönt
Sommaren	är	här	och	det	ska	vi	fira	med	sol	och	bad.		
Vi	hoppas	att	du	får	många	sköna	sommardagar,	
och	välkommen	att	tillbringa	dem	på	någon	av		
kommunens	badplatser.
I	Torsby	kommun	finns	ett	antal	natursköna	bad-

platser	fritidsavdelningen	samverkar	med	fören-
ingslivet,	arbetsmarknadsavdelningen	och	tekniska	
avdelningen	gällande	drift	och	skötsel	av	dessa.	
Miljö-	och	byggkontoret	tar	vattenprover	regel-	
bundet	under	sommaren.

Obevakade badplatser
Kommunens	badplatser	är	obevakade,	vi	har	inga	
simskolor	i	sjöarna	längre	utan	all	simskoleverksam-
het	är	förlagd	till	TorsbyBadet	och	Sysslebäcksbadet.	
Badbryggor	finns	på	några	få	badplatser	i	kommu-
nen	på	grund	av	att	våra	badplatser	är	obevakade	
har	vi	beslutat	att	ta	bort	badbryggorna	från	de	
flesta	badplatser	i	kommunen	detta	har	gjorts	för	att	
vi	ska	ha	säkra	miljöer	och	risken	för	olycksfall	ska	
begränsas.		
Livbojar	ska	finnas	vid	alla	våra	kommunala	bad-

platser.	Vi	kontrollerar	regelbundet	livräddnings-
utrustningen	så	att	den	fungerar	som	den	ska	och	
att	den	hänger	på	plats	och	är	funktionsduglig.	Det	
är	viktigt	att	skräp	slängs	i	utställda	soptunnor,	det	
är	absolut	förbjudet	att	slänga	föremål	eller	skräp	i	
vattnet.	Vi	förväntar	oss	att	alla	respekterar	detta	och	
att	badplatsen	blir	den	trevliga	träffpunkt	som	vi	
alla	önskar.	

Kommunala badplatser
•	 Bada	(Fryken),	skötsel	Bada	IF
•	 Kollsberg	(Fryken),	skötsel	kommunen
•	 Kallnäs	(Fryken),	skötsel	kommunen
•	 Vallviken	Östmark	(Kläggen),	skötsel	kommunen
•	 Rådom	(Pankland),	skötsel	kommunen
•	 Lekvattnet	(Pägertjärn),	skötsel	Lekvattnets	SK
•	 Röjdåfors	(Röjden),	skötsel	kommunen
•	 Bograngen	(Bograngstjärn),	skötsel	Finnskoga	
Tennisklubb

•	 Kindsjön,	skötsel	kommunen

Att	bada	och	simma	är	en	härlig	upplevelse	och	bra	
för	folkhälsan	nu	ser	vi	fram	mot	sommaren	med	
mycket	sol	och	bad.

KICKI VELANDER

fritidschef
070-313 60 09

kicki.velander@torsby.se 

Sommaren är här,
bada säkert

Tänk på säkerheten
• Badplatsen är obemannad, det finns  

inga badvakter
• Bad sker på eget ansvar
• Badvakta varandra
• Vuxna ansvarar för sina barn
• Visa hänsyn
• Ring 112 i händelse av olycka

Foto: Kicki Velander
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Jag	heter	Mimmi	Adolfsson	och	arbetar	som	pro-
jektledare	för	KOMSAM	(kommun	i	samverkan).	
Jag	kommer	ursprungligen	från	Köla	i	Eda	kommun	
och	har	arbetat	i	Eda	i	30	år,	inom	skola,	fritid	och	
folkhälsa.	
Erfarenheterna	och	perspektivet	jag	har	från	att	ar-

beta	som	folkhälsosamordnare	senaste	10	åren	är	att	
vi	måste	arbeta	med	ett	brett	fokus	på	hälsa	i	kom-
munerna.	Detta	innefattar	fysisk,	psykisk	och	social	
hälsa,	med	jämlik	hälsa	i	fokus,	då	utmaningen	är	att	
vi	idag	ser	att	skillnader	mellan	grupper	ökar.

Att göra skillnad – att göra rätt sak i rätt tid!
Mitt	uppdrag	i	KOMSAM	är	att	tillsammans	med	
verksamheterna	skruva	till	där	vi	ser	behov,	samt	se	
över	om	det	vi	gör	fungerar	och	om	vi	behöver	för-
ändra	eller	förstärka.	Jag	tror	på	styrkan	i	samverkan	
och	att	göra	skillnad	genom	att	arbeta	för	att	skapa	
trygghet	inom	kommunal	verksamhet	och	för	kom-
muninvånare.	Att	göra	rätt	sak	i	rätt	tid	med	befint-
liga	resurser	är	utmaningen	och	målet.	Kommunala	
verksamheter,	Hyresgästföreningen,	Torsby	Bostä-
der	och	polis	är	samverkansparter	och	satsningen	
pågår	under	2022.
Vi	arbetar	tillsammans	med	Hyresgästföreningen	

och	Torsby	Bostäder	kring	aktiviteter	i	specifika	
bostadsområden	med	föräldrastöd	och	fritidsakti-
viteter,	som	en	del	i	integrationsarbetet	för	att	öka	
trivseln	för	alla.	

Vi satsar på att förstärka kring de tre  
viktigaste skyddsfaktorerna:
•	 Föräldrastöd	–	Växa	i	Värmland,	tematräffar	för	
föräldrar	kring	aktuella	ämnen.

•		Meningsfull fritid	–	Alla	barn	oavsett	förutsätt-
ningar	har	rätt	till	en	meningsfull	fritid.	Detta	sker	
i	samverkan	med	föreningslivet.	

•		Skoltrivsel –	Skolnärvaro,	föräldrasamverkan,	
värdegrundsarbete	och	samverkan.

Vill du veta mer om projektet, hör av dig
Marianne	Mimmi	Adolfsson,		
projektledare	KOMSAM
070-181	13	11	
marianne.adolfsson@torsby.se

projekt KOMSAM  
en satsning på det som stärker och skyddar
KOMSAM-projektet är en satsning som växte fram, då man såg behov av att förstärka 
skyddsfaktorerna kring barn och unga, utifrån skadegörelse och osämja på skolor och 
i bostadsområden. 

Foto: Elin Pedersen
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Kartläggning genomförd
Med	hjälp	av	Torsby,	Hagfors,	Sunne	och	Munkfors		
kommuner	har	vi	fått	fram	och	sammanställt	material	
kring	hus	som	troligtvis	står	tomma	och	eventuellt	kan	
få	nya	ägare.		Vi	har	haft	möten	med	de	lokala	mäk-
larna	för	att	få	mer	kunskap	kring	hur	en	fastighets-
försäljning	går	till,	vilken	hjälp	säljaren	kan	förvänta	
sig	och	vilka	kostnader	man	kan	räkna	med.	Möte	
med	Lantmäteriet	har	gett	oss	mer	kunskap	kring	
avstyckning	och	andra	delar	som	kan	bli	aktuella.	

Arbete i bygderna
Under	andra	kvartalet	kommer	vi	att	arbeta	mer	ute	
i	bygderna,	för	att	på	plats	titta	på	obebodda	hus	och	
träffa	föreningar	och	privatpersoner	med	god	lokal-
kännedom.	Vi	har	fått	klart	för	oss	att	det	finns	nästan	
lika	många	anledningar	till	att	ett	hus	står	tomt	som	
det	finns	obebodda	hus.	Att	få	veta	lite	om	husen	
och	deras	historia	är	till	stor	hjälp	när	vi	pratar	
med	fastighetsägare	och	beskriver	vad	en	eventuell	
försäljning	kan	innebära.	Det	kan	också	vara	så	att	
fastighetsägaren	själv	får	idéer	som	innebär	ett	nytt	
sätt	att	nyttja	sitt	hus.	

Husen får nya liv
Det	viktigaste	för	oss	är	
att	så	många	hus	som	möj-
ligt	får	ett	nytt	liv,	åter	blir	
bostad	för	någon	och	bidrar	till	
att	bygder	fortsätter	att	leva.		
I	Torsby	kommun	har	flera	fastighetsägare	kontaktat	
oss.	Ett	hus	har	redan	fått	ny	ägare	och	det	finns	
goda	chanser	att	även	fler	kan	få	nytt	liv.	Den		
senaste	kontakten,	i	mitten	av	april,	gällde	ett		
obebott	hus	som	finns	på	västra	sidan	Klarälven	i	
Likenäs,	där	vi	fotograferade	de	bilder	som	visas	i	
det	här	reportaget.

Lämna gärna tips till oss
Har	du	tips	på	hus	som	idag	är	obebodda	och		
eventuellt	skulle	kunna	bli	någon	annan	persons	
Landsbygdsdröm?	-	tveka	inte	att	kontakta	oss.		
Vi	följer	upp	alla	tips	och	ser	vad	de	leder	till!
Projektledare:		Lennart	Leo	Larsson,	tfn	0563-187	27,	
leo.larsson@hagfors.se	och	Linnea	Öjes,	tfn	0563-187	26,		
linnea.ojes@hagfors.se,	
Text: Eva Larsson, 070-212 54 57 

Landsbygds- 
drömmar  
– obebodda hus jobbar vidare
Som vi berättade i förra numret av Torsby Nu har Torsby, 
Sunne, Munkfors och Hagfors kommuner startat ett projekt 
för att identifiera obebodda fastigheter. Projektet ”landsbygds-
drömmar” har genomfört första kvartalet och fortsätter nu med 
en tid fylld av möten med människor, miljöer och framförallt 
olika hus.

Huset i Likenäs som längtar efter nya ägare.  
Foto: Lennart Leo Larsson och Linnea Öjes
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Efter	många	år	i	kommunens	tjänst,	med	olika	
arbetsuppgifter,	så	har	Jörgen	Johansson	gått	i	pen-
sion.	Under	åren	1985-2000	jobbade	han	som	fritids-
ledare,	tre	kvällar	i	veckan	på	fritidsgården	i	Torsby,	
och	åren	1988-2015	som	föreståndare.	Många	unga	
hann	passera	revy	under	den	perioden.

Stor betydelse
–	Jag	har	alltid	trivts	med	ungdomar,	om	någon	
behövde	hjälp,	att	finnas	till	hands.	De	har	betytt	
mycket	för	mig,	säger	han.
Och	tvärtom,	ganska	nyligen	träffade	han	på	en	

person	vid	bankomaten:
–	Jag	måste	tacka	dig,	du	lärde	mig	spela	pingis,	

sade	han,	berättar	Jörgen	som	känner	igen	dem	alla	
även	om	han	inte	kan	namnen.

Under	senare	halvan	av	1980-talet	bildades	fält-
gruppen	som	skulle	arbeta	förebyggande,	främst	
mot	ungdomar.	Jörgen	valdes	att	representera	fri-
tidssektorn	och	det	uppdraget	kom	till	stor	del	att	
prägla	det	fortsatta	yrkeslivet.	
–	Att	aktivt	och	i	samverkan	arbeta	för	att	våra	

ungdomar	ska	få	en	bra	uppväxt,	att	de	ska	trivas	i	
skolan	och	en	meningsfull	fritid,	är	viktigt,	säger	han.

SuToHaMu-danser och Vargnatta
I	slutet	av	1980-talet	inleddes	SuToHaMu-sam-
arbetet	(Sunne,	Torsby,	Hagfors	och	Munkfors)	
som	handlade	om	alkohol-	och	drogförebyggande	
arbete.	Det	var	träffar	fyra	gånger	per	termin	med	
representanter	ur	kommunernas	fältgrupper	för	att	
diskutera	och	planera	verksamheter.	Så	uppstod	

– Är det Jörgen på fritidsgården som kommer? Sade mannen i byggbutiken när  
Jörgen Johansson klev in där för någon vecka sedan. Ungdomarna har vuxit upp 
men Jörgen Johansson på fritidsgården glömmer de inte.

Jörgen Johansson, 
fritidsledaren som 
satte sina spår

På Järnvägsgatan har Jörgen Johansson träffat många ungdomar.
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de	populära	SuToHaMu-danserna,	som	egentligen	
innebar	så	mycket	mer	än	bara	dans.
SuToHaMu-samarbetet	pågår	framgångsrikt	än	

i	dag	och	det	handlar	fortfarande	om	att	förebygga	
alkohol,	narkotika,	dopning	och	tobak,	samt	att	det	
utökats	med	ett	brottsförebyggande	samarbete.	
1985	startades	Vargnatta,	innebandyturneringen	

med	lag	från	hela	Värmland.
–	Vi	sade	aldrig	mer	efter	första	året,	för	det	var	så	

mycket	jobb.	Men	ledaren	för	det	vinnande	flicklaget		
från	Kil	tyckte	annat	och	gjorde	ett	vandringspris	av	
priset	de	fått.

ANDT-samordnare
Slutligen	blev	det	jobbet	som	ANDT-	och	brotts-
förebyggande	samordnare,	(Alkohol,	Narkotika,	
Dopning	och	Tobak),	där	Torsby	ligger	i	framkant	
enligt	Länsstyrelsen	i	Värmland.	Jörgen	avtackades	
nämligen	med	stora	ord	när	samordnarna	i	Mellan-
sverige	hade	fördjupningsdagar	nyligen.

Fackligt uppdrag
Jörgen	har	arbetat	fackligt	i	många	år	inom	Vision.	
Från	mitten	av	1990-talet	fram	till	idag,	och	som	
ordförande	i	cirka	15	år.	
–	Jag	måste	säga	att	vi	i	Vision	haft	en	mycket	

god	relation	till	arbetsgivaren	Torsby	kommun,	inte	
minst	när	det	gäller	arbetsmiljöfrågor,	för	det	mesta	
handlar	om	arbetsmiljö	i	olika	former.	Det	gemen-
samma	mottot	har	alltid	varit	att	vi	alla	vinner	på	en	
bra	arbetsmiljö.
Men	från	den	1	april	2022	är	det	statlig	tjänst	som	

gäller	för	Jörgen	Johansson,	pensionen.	Nu	är	det	
barnbarnen	som	får	hans	tid	istället.
Text och foto: Maria Ivansson, 073-277 03 22

Dags att städa på kontoret som Jörgen Johansson haft på andra våningen 
ovanför biografen Stjärnan.



juni
20 maj-8 oktober: Vår-, sommar- och 
höstutställning med tema Gudar, hjältar 
och monster. Galleri Bovil. 
21 maj-19 juni: Akvarellutställning  
med Christina och Jaap Mollevanger.  
Sahlströmsgården.
1 juni-31 augusti: Fotoutställning om  
den stängda landsgränsen. Finnskogs-
centrum, Lekvattnet.
1 juni-11 september: Naturpasset  
Valberget. oK Fryksdalen.
4 juni-27 augusti: Finnskogscentrum 
i Lekvattnet erbjuder guidade turer  
varje lördag.
15-20 juni: Kammarmusik.  
Sahlströmsgården.
16 juni och 20 juni: Friskis & Svettis. 
Valberget. 
18 juni: Veteranfordonsutställning. 
Älgsjövallen, Bjurberget.
18 juni: Pubafton med Per i Vråa.  
Älgsjövallen, Bjurberget.
18 juni: En dag i juni, sångkvartetten 
Q, Maria Carlsson, Cecilia Björkman, 
Berit Heinemann, Sandra Albertus, 
Dalby hembygdsgård.
23 juni: Friskis & Svettis. Valberget. 
24 juni: Borejoggen & minijoggen 
Torsby centrum. SK Bore.
24 juni: Rallycross-förfest Torsby. 
Torsby kommun och Finnskoga MK.
24 juni: Midsommarfirande i Herr-
gårdsparken med midsommarstång, 
barndans, lekar & musik. Rotary Torsby.
24 juni: Trampbilsrally torget Torsby 
centrum. MK Ratten.

24 juni: Midsommarfirande Dalby  
hembygdsgård.
25 juni: Midsommarfirande på  
Hembygdsgården Kollsberg.  
Kollsbergs hembygdsförening.
25 juni: Pubafton, Älgsjövallen  
Bjurberget.
25 juni-12 aug: Naturpasset Gräsberget. 
oK Fryksdalen.
27 juni: Friskis och svettis. Valberget. 
Vecka 26-31, torsdag-söndag:  
Guidade visningar Sahlströmsgården.
Vecka 26-32: Sommarutställning på 
Sahlströmsgården.
29 juni-3 juli: Sundquist-träffen.  
Föreningen Ragnar Sundqvist vänner.
30 juni: Allsång Lusta Loge.  
Föreningen Ragnar Sundqvist vänner.
30 juni: Friskis och svettis. Valberget.

juli
20 maj-8 oktober: Vår-, sommar- och 
höstutställning med tema Gudar, hjältar 
och monster. Galleri Bovil. 
1 juni-31 augusti: Fotoutställning om 
den stängda landsgränsen. Finnskogs-
centrum, Lekvattnet.
1 juni-11 september: Naturpasset 
Valberget. oK Fryksdalen.
4 juni-27 augusti: Finnskogscentrum i 
Lekvattnet erbjuder guidade turer varje 
lördag.
25 juni-12 aug: Naturpasset Gräsberget. 
oK Fryksdalen.
Vecka 26-31 torsdag-söndag:  
Guidade visningar Sahlströmsgården.

Vecka 26-32: Sommarutställning på 
Sahlströmsgården. 
29 juni-3 juli: Sundquist-träffen.  
Föreningen Ragnar Sundqvist vänner.
1 juli: Dragspelskonsert i Fryksände 
kyrka. Föreningen Ragnar Sundqvist 
vänner.
1 juli: Vandring Skogens olika rum: 
Stora turen. Mattila natur- och kultur-
förening.
2 juli: Dans på ”Lusta Loge”.  
Föreningen Ragnar Sundqvist vänner.
2 juli: Loppis, Enartorpets prylbod.
2 juli: Vandring Skogens olika rum; Lilla 
turen. Mattila natur- och kulturförening.
2-3 juli: FIA World Rally Cross Höljes. 
Finnskoga MK.
5-6 juli: Två dagars vandring på Finn-
skogen. Mattila natur- och kulturförening.
7 juli: Smaka på Finnskogen, heldags-
tur. Mattila natur- och kulturförening.
8-10 juli: Barnteater på Kollsberg. 
Rådomscabarén. 
9 juli: Flyg- och hobbyfordonsträff. 
Finnskoga Backa Flygfält, RV62.
9 juli: Loppis, Enartorpets prylbod.
12 juli: Meditativ vandring för kvinnor. 
Mattila natur- och kulturförening.
13 juli: Smaka på Finnskogen, halv-
dag. Mattila natur- och kulturförening.
14-16 juli: Torsbykalaset med trevlig-
heter i Herrgårdsparken.
14 juli: Komikergruppen ”Småstads-
liv” gästar Torsbykalaset. iTorsby och 
Torsby kommun.
14 juli: Bandet John Lindberg Trio 
spelar på Torsbykalaset. iTorsby och 
Torsby kommun.

2022

Äntligen kan vi träffas igen – upptäck sommarens evenemang!
Här kommer ett axplock av evenemang i sommar runt om i Torsby kommun. För mer information 
om evenemangen, besök visittorsby.se eller sök information hos respektive verksamhet. 
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15 juli: Barnensdag på Torsbykalaset. 
Torsby kommun med olika lokala 
föreningar.
15 juli: Tändning av kolmila med 
kolbulleförsäljning. Åsbyvallen Östmark.  
Rännbergs IK.
15 juli: Vandring Skogens olika rum: 
Stora turen. Mattila natur- och kultur-
förening.
16 juli: Kom och lös melodikrysset på 
Torsbykalaset. 
16 juli: Dj Balla Berg och Troutmen 
spelar på Torsbykalaset. Torsby IF.
16 juli: Loppis på Åsteby bygdegård. 
Åsteby Bygdegårdsförening
16 juli: Môra Per spelar på Fröknarna 
Fräs.
16 juli: Vandring Skogens olika rum; 
Lilla turen. Mattila natur- och kultur- 
förening.
16 juli: Veteranfordonsdag, Östmark-
sparken. Östmarksbygdens allians.
16-23 juli: Östmarksdagarna.
20 juli: Kolbulleboule vid ishockey-
planen i Östmark. Rännbergs IK.
21 juli: Packmopedsturnén gästar 
Sahlströmsgården.
22 juli: Vandring Skogens olika rum: 
Stora turen. Mattila natur- och kultur-
förening.
23 juli: Dans till Black Jack på 
Östmarksparken. Östmarksbygdens 
allians.
23 juli: utmarksmusiken på Ransby-
sätern.
23 juli Vandring Skogens olika rum; 
Lilla turen. Mattila natur- och kultur-
förening.

24 juli: Avslutning Kolmila, Åsbyvallen 
Östmark. Rännbergs IK.
26 juli: Jesper Lindell spelar på  
Fröknarna Fräs.
26 juli: En kväll i juli med TLT, Tina 
Wåhlén, Leif Nygren och Torleif Styffe, 
Dalby hembygdsgård.
27 juli: Smaka på Finnskogen, halv-
dag. Mattila natur- och kulturförening.
28 juli: Smaka på finnskogen, heldags-
tur. Mattila natur- och kulturförening.
30 juli: Loppis, Enartorpets prylbod.
31 juli: Drive-in bingo i Graneviks-
parken. Västanvik AIF.

augusti
20 maj-8 oktober: Vår-, sommar- och 
höstutställning med tema Gudar, hjältar 
och monster. Galleri Bovil. 
1 juni-31 augusti: Fotoutställning om 
den stängda landsgränsen. Finnskogs-
centrum, Lekvattnet.
1 juni-11 september: Naturpasset 
Valberget. oK Fryksdalen.
4 juni-27 augusti: Finnskogscentrum i 
Lekvattnet erbjuder guidade turer varje 
lördag.
25 juni-12 augusti: Naturpasset  
Gräsberget. oK Fryksdalen.
Vecka 26-31 torsdag-söndag:  
Guidade visningar Sahlströmsgården.
Vecka 26–32: Sommarutställning på 
Sahlströmsgården. 
2 augusti: Meditativ vandring för kvin-
nor. Mattila natur- och kulturförening.
2 augusti: zimmermans Cykelorkester 
spelar på Fröknarna Fräs.

5-7 augusti: Svennis Cup.Torsby IF. 
6-7 augusti: Lekvattnets hembygds-
förening firar 100 år. Lekvattnets  
hembygdsförening.
6 augusti: Finngårdens dag Rikkenberget. 
Rikkenbergets Hembygdsförening.
6 augusti: Loppis, Graneviksparken. 
Västanviks AIF.
14 augusti: Drive-in bingo Graneviks-
parken. Västanviks AIF.
20 augusti: Eldfesten med Streaplers 
och Frippe. Älgsjövallen, Bjurberget.
21 augusti: Drive-in bingo Graneviks-
parken. Västanviks AIF.
27 augusti: Hovfjället Trail Run.  
Torsby IF.
28 augusti: Drive-in bingo Graneviks-
parken. Västanviks AIF.

septeMber 
20 maj-8 oktober: Vår-, sommar- och 
höstutställning med tema Gudar, hjältar 
och monster. Galleri Bovil. 
1 juni-11 september: Naturpasset 
Valberget. oK Fryksdalen.
4 september: Drive-in bingo Graneviks- 
parken. Västanviks AIF.
9-10-11 september: Torsby marknad. 
SK Bore, Torsby IK Handboll och  
Företagarna Torsby.
11, 18 och 25 september: Drive-in 
bingo Graneviksparken. Västanviks AIF.

 

Har din förening/verksamhet ett evenemang som ni vill  
berätta om, hör av er till turist@torsby.se, så lägger vi in  
det kostnadsfritt i vår digitala evenemangskalender.
(Listan är sammanställd av Visit Torsby med information från  
föreningar och verksamheter runt om i Torsby kommun.)

Med reservation för eventuella ändringar.



Nu har Torsby Skidtunnel 
& Sportcenter en 18-håls 
discgolfpark!
Torsby Discgolfpark Back Nine är namnet på den nya 9-håls discgolfparken,  
det är en fin skogsbana och ett perfekt komplement till den 9-hålspark som  
redan finns idag.

Så här fungerar discgolf (frisbeegolf)
Frisbeegolf,	eller	discgolf	som	det	också	heter,	är	en	
sport	som	liknar	golf	men	man	spelar	med	en	disc	
istället	för	klubba	och	boll.	Discarna	finns	i	många	
olika	typer,	plaster	och	vikter.	I	discgolf	avslutar	man	
varje	hål	i	en	korg	av	metall	som	ersätter	koppen	i	
traditionell	golf.
Sporten	går	ut	på	att	man	med	så	få	kast	som		

möjligt	ska	klara	av	alla	hål	på	banan.	Den	spelare	
som	har	kastat	minst	antal	kast	efter	sista	hålet	har	
vunnit.	Gammal	som	ung	kan	utöva	aktiviteten.	

Du behöver inte boka och det är gratis att spela
Du	behöver	inte	boka	för	att	spela	utan	det	är	bara	
att	börja	spela	och	invänta	din	tur	om	det	är	någon	
som	är	på	banan	innan.	Det	är	gratis	att	spela	på	
discgolfparkerna	och	du	kan	använda	egna	discar	
eller	hyra	för	50	kr.	hos	oss	i	receptionen.

ANNA LINDQVIST

platschef
073-812 70 04

anna@skidtunnel.se

Intresset	för	discgolf/frisbeegolf	har	ökat	och	allt	fler	
banor	byggs	runt	om	i	Sverige.	Det	är	en	perfekt	ak-
tivitet	för	familjen	eller	kompisgänget	och	ung	som	
gammal	kan	delta.
–	Även	i	Torsby	är	intresset	högt	och	man	ser	

nästan	alltid	någon	som	är	ute	och	spelar,	säger	
Anna	Lindqvist,	platschef	på	Torsby	Skidtunnel	&	
Sportcenter.	
För	att	kunna	arrangera	tävlingar	så	krävs	en	

18-hålspark	och	efter	visat	intresse	från	Torsby	
discgolfförening	så	byggde	vi	med	hjälp	av	dem	
den	nya	delen	av	parken	Torsby	Discgolfpark	Back	
Nine.	Även	Stjerneskolans	bygglinje	har	varit	med	
och	hjälpt	till	att	bygga	TeePads	(startplattorna).	

Torsby Discgolfpark Back Nine
Torsby	Discgolfpark	Back	Nine	är	namnet	på	den	nya	
discgolfparken.	Namnet	kommer	ifrån	traditionell	
golf	där	en	18-hålsbana	är	uppdelad	i	en	”front	9”	
(hål	1-9)	och	en	”back	9”	(hål	10-18).
Den	nya	parken	är	en	9-håls	skogsbana	som	star-

tar	intill	Valbergsängens	Sporthotell.	Vi	valde	att	
göra	parken	med	hjälp	av	företaget	DiscGolfPark,	
som	vi	även	anlitade	vid	byggandet	av	den	första	
parken.	De	designar	discgolfbanor	och	skyltar	så	det	
blir	professionellt	gjort.

Torsby discgolfförening
2021	bildades	Torsby	discgolfförening,	föreningen		
har	i	dagsläget	få	medlemmar	men	de	har	ett	
enormt	engagemang.	Just	nu	är	de	aktiva	i	en	Face-
bookgrupp	som	heter	Discgolfvänner	i	Torsby.	Både	
medlemmar	och	icke	medlemmar	kan	vara	med	i	
Facebookgruppen	för	att	få	uppdaterad	information	
kring	discgolfparkerna.

Receptionen & Skidtunnelns öppettider i sommar
1 juni - 21 augusti 2022
Måndag kl. 9-18
Tisdag kl. 10-19
Onsdag-fredag kl. 9-19
Lördag-söndag kl. 9-17

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



Torsby Discgolfpark Back Nine är en ny 
9-håls discgolfbana som är placerad i skogen



Nu	har	skidskyttarna	ökat	träningsmängden	igen		
eftersom	en	avgörande	del	i	förberedandet	inför	
kommande	tävlingssäsong	är	träningen	som	genom-
förs	under	sommaren.	

Stora framgångar
En	kort	tillbakablick	av	tävlingssäsongen	2021/2022	
visar	stora	framgångar	för	Stjerneskolans	idrotts-
gymnasium	där	skidskytteeleverna	presterade	väl-
digt	bra	på	flera	sätt.	Bland	annat	fick	åtta	skidskyt-
tar	från	Stjerneskolan	representera	Sverige	under	
olika	internationella	uppdrag!	Tillsammans	med	en	
representant	på	JVM	i	längdskidor	(med	resultat	
som	bäste	svensk).	
Årets	säsong	innebar	att	skidskytteeleverna	på	

Stjerneskolan	blev	placerade	högt	upp	i	den	totala	

Sverigecupen	och	inhämtade	22	individuella	SM-
medaljer	i	skidskytte	under	vintersäsongen..Ökat	
intresse	syns,	inte	minst	i	Torsbys	sommarskidskola	
som	nyligen	hade	runt	30	skidskyttedeltagare,	jäm-
fört	med	tidigare	antal	som	legat	runt	10.
–	Positiv	inställning,	engagemang	och	att	se	sin	

egen	utveckling	på	längre	sikt	utifrån	ens	egna		
förutsättningar	är	några	grundpelare	som	kan	ge		
oerhörda	fördelar	över	tid,	både	i	och	utanför		
idrotten,	säger	Tobias	Arwidson,	specialidrottslärare	
på	Stjerneskolan.	
Men	ett	förberedande	inför	elitsatsning	på	senior-

nivå	innebär	också	att	resultat	finns	närvarande	på	
olika	sätt.	När	säsongen	såg	ut	såhär	precis	efter	en	
tuff	pandemi	med	förändringar	i	struktur	och	med	
psykiska	utmaningar	så	måste	vi	självklart	stanna	upp	

Framgångar och medaljregn 
över Stjerneskolan i Torsby
Vintersäsongen för skidskyttarna, som är en av sex idrotter på Stjerneskolans  
idrottsgymnasium, avslutades för några månader sedan. 



och	uppmärksamma	delar	som	verkar	ha	fungerat	bra.	
Vi	hoppas	att	skidskyttarna	på	Stjerneskolan	förstår	
och	inser	att	en	framgång	är	allas	framgång,	fram-
förallt	när	mycket	av	träningen	både	på	lektionstid	
samt	kvällstid	sker	gemensamt	för	att	kunna	skapa	
positiv	sparring.	Självklart	finns	utmaningar	även	
här	som	kan	ändras	över	tid,	men	en	sådan	miljö	
tycks	öka	chanserna	avsevärt	till	kontinuitet	i	trä-
ningen,	säger	Arwidson.
–	Oftast	är	det	inte	så	mycket	bättre	på	andra	stäl-

len,	kanske	till	och	med	tvärt	om.	Det	handlar	snara-
re	om	fokusering	på	positiva	delar,	vara	engagerad	
och	lägga	energi	på	saker	som	tar	en	framåt.	Insikten	
kring	att	tiden	på	Stjerneskolan	var	en	period	som	
gav	mycket	och	skapade	väldigt	bra	förutsättningar	
till	att	utvecklas	kanske	blir	än	större	när	studenten	
kommer.	Vi	brukar	påminna	våra	elever	redan	när	
de	börjar	på	gymnasiet	ett	att	ta	chansen,	fyra	år	går	
snabbt	när	det	börjar	rulla	på,	avslutar	Tobias.

ToBIAS ARWIDSoN

specialidrottslärare 
0560-163 56

tobias.arwidson@edu.torsby.se

Några frågor till en elev, 
Filip Eriksson
En	av	årets	ettor	på	Stjerneskolan	är	Filip	Eriksson	
(SK	Bore)	som	fick	tävla	i	landslagsdressen	under	
säsongen	samtidigt	som	den	egna	planeringen	och	
arbetet	med	övriga	skolämnen	har	fungerat	bra.

Hur var dina förväntningar inför säsongen 
och ditt första år på Stjerneskolan?
Förväntningarna	på	mig	själv	inför	den	komman-
de	säsongen	var	inte	så	höga	eftersom	det	var	för-
sta	gymnasieåret	med	100	%	fokus	på	träningen.	
Men	det	blev	en	fantastisk	säsong	med	sex	JSM-
medaljer	och	vinst	i	Sverigecupen,	samtidigt	som	
det	också	gick	bra	att	kombinera	idrottssatsningen	
med	studierna.

Vad tror du gör att ni som grupp har gått 
fram så mycket under året?  
Jag	tror	att	förutsättningar	för	goda	framgångar	
är	att	hålla	sig	frisk,	skadefri	och	att	vara	mål-
medveten.	Vi	som	grupp	har	sporrat	varandra	till	
gemensam	framgång.

Vad tror du är viktigt att göra som elev på 
skidskyttegymnasiet för att behålla den po-
sitiva trenden även kommande säsong?
Mycket	av	framstegen	som	man	tar	hänger	på	en	
själv,	att	vara	intresserad	och	positiv,	det	känns	
som	att	det	enskilda	bygger	helheten.	Delar	som	
jag	tror	är	ett	måste	är	återblick	och	analys	av	trä-
ningen,	träna	mer	och	öka	belastningen.	
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Stjerneskolan 
skakar hand 
med Frankrike
På Stjerneskolan är samarbete med  
skolor i andra länder ett viktigt inslag.     

Så	kallad	internationalisering	har	varit	viktig	för	
Stjerneskolan	under	många	år.	Syftet	är	ökad	förstå-
else	och	kunskaper	om	andra	länder	och	kulturer.	
Under	några	dagar	i	april	var	två	lärare	från	en	

gymnasieskola	i	Gien,	Frankrike,	på	besök.	Marion	
Mondet	och	Magali	Blom	deltog	på	lektioner,	mötte	
skolledningen	och	fick	inblick	i	det	svenska	skol-
systemet.

Trygg stämning imponerade 
UF-företagen	som	drivs	av	elever	på	Ekonomipro-
grammet	i	årskurs	2	väckte	stort	intresse,	precis	som	
den	trygga	stämningen	i	Stjerneskolans	korridor.	
–	De	var	generellt	väldigt	imponerade	av	elev-

ernas	förmåga	att	jobba	enskilt.	Det	går	inte	till	på	
samma	sätt	i	Frankrike	eftersom	det	är	mer	kateder-
undervisning	där,	berättar	Christiane	Klarström,	
förstelärare	och	ansvarig	för	internationalisering	på	
Stjerneskolan.	

Flera utbyten på gång
Stjerneskolan	och	gymnasieskolan	i	Gien	har	nu	
tecknat	ett	avtal	för	fortsatt	utbyte	via	EU:s	program	
Eramus+.	Framöver	kommer	både	elever	och	lärare	
besöka	den	franska	skolan.	
Sedan	tidigare	finns	utbyte	med	vänorten	

Großkrotzenburg	i	Tyskland	och	fler	samarbeten	är	
på	gång.	
–	Efter	två	års	stillhet	på	grund	av	pandemin	är	vi	

äntligen	igång	igen.	Internationalisering	skapar	både	
utveckling	och	knyter	vänskapsband,	säger	Christiane		
Klarström.	
Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Christiane Klarström (i mitten) är förstelärare och 
ansvarig för internationalisering på Stjerneskolan. 
Här tillsammans med kollegorna Marion Mondet 
och Magali Blom från Gien i Frankrike.  
Foto: Annika Wredenberg.

Läraren Ann Svenson fick besök av Marion  
Mondet och Magali Blom under en lektion i  
engelska. Några av eleverna som undervisades 
var Ella Nord och Ellen Hedeberg.  
Foto: Christiane Klarström. 
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Ny digital lärplattform förenklar för 
föräldrar och myndiga elever

Till höstterminens start kommer du som 
är vårdnadshavare till en elev i någon av 
kommunens grundskolor, kulturskolan  
eller i Stjerneskolan att få tillgång till en 
ny digital lärplattform som heter SchoolSoft. 
Denna lärplattform kommer även du som 
är myndig elev på Stjerneskolan att få.

Plattformen	ska	förenkla	för	dig	som	vårdnads-
havare	att	hålla	kontakt	med	skolan,	få	information	
från	skolan,	kunna	följa	ditt	barns	skolgång	och	för	
de	äldre	eleverna,	följa	sin	egen	skolgång.

Vad finns i SchoolSoft?
SchoolSoft	är	ett	webbaserat	system	som	gör	att	du	
som	vårdnadshavare	eller	myndig	elev	har	lätt	att	
följa	med	i	skolans	vardag.	Som	användare	i	School-
Soft	har	du	tillgång	till	bland	annat	schema,	nyhets/
veckobrev,	omdömen,	närvaro	och	inte	minst	enkel	
kommunikation	med	skolan.
Du	kan	antingen	logga	in	via	en	webbsida	men	

givetvis	finns	även	en	app.	för	enkelt	och	smidigt	
användande.

Dexter ersätts
I	och	med	införandet	av	SchoolSoft	kommer	Dexter	
att	försvinna.	Det	innebär	att	allt	du	tidigare	gjort	via	
Dexter	som	frånvaroanmälan,	ledighetsansökan	etc.	
kommer	du	istället	att	göra	via	SchoolSoft.	
Har	du	redan	sökt	ledighet	i	Dexter	för	ditt	barn	

för	höstterminen	och	fått	den	beviljad	av	skolan	
kommer	vi	dock	att	ordna	så	denna	flyttas	över	till	
SchoolSoft.

Kulturskolan i SchoolSoft
För	dig	som	har	barn	i	kulturskolan	så	kan	du	också	
följa	den	verksamheten	via	din	vanliga	skolinlogg-
ning.	Du	kommer	att	få	information	om	verksam-
heten	och	kommunicera	med	lärarna	på	samma	sätt	

som	du	gör	när	du	följer	barnet	i	grundskolan.	En-
kelt	och	smidigt	att	ha	allt	samlat	på	ett	ställe	tror	vi!

TYRA fortsätter i förskola och på fritidshem
Vi	kommer	att	fortsätta	använda	oss	av	TYRA	i	
dessa	verksamheter,	så	inga	förändringar	för	barn	i	
förskola	och	fritidshem.	

Start höstterminen 2022
Vi	startar	med	SchoolSoft	i	augusti	2022	och	det	är	
nytt	att	lära	sig	även	för	personalen	i	våra	verksam-
heter.	Vi	kommer	ha	kontinuerliga	utbildningar	un-
der	hösten	där	personalen	får	lära	sig	alla	funktioner	
i	SchoolSoft.	Givetvis	kommer	vi	från	dag	ett	ha	full	
kontroll	på	frånvaroanmälan	och	närvaro	i	skolan	
men	det	kanske	tar	några	månader	innan	vi	till	fullo	
nyttjar	alla	funktioner	på	alla	skolor.

Du får information om hur du använder 
SchoolSoft
Information	om	hur	du	går	tillväga	med	inlogg-
ning	med	mera	kommer	du	att	få	av	skolan	innan	
skolstart.	Länkar	till	manualer	kommer	vid	skolstart	
att	finnas	tillgängliga	på	vår	webbplats	www.torsby.
se/schoolsoft.	Finns	behov	kommer	vi	även	ordna	
någon	form	av	utbildning	för	er	vårdnadshavare.
Vi	hoppas	och	tror	att	du	som	vårdnadshavare	och	

myndig	elev	kommer	att	uppskatta	SchoolSoft	i	allt	
från	enkel	kommunikation	med	mentorer,	att	få	in-
formation	från	skolan	och	att	följa	ditt	barns	utveck-
ling	i	ämnena/kurserna.	

Har du frågor om SchoolSoft?
Kontakta	i	så	fall	Jörgen	Lundqvist
kvalitets-	och	digitaliseringsstrateg
073-271	21	23
jorgen.lundqvist@torsby.se

Simon Wassenberg och Isabell Israelsson 
Svedlund är två av de äldre elever som  
kommer att använda SchoolSoft nästa läsår.  
Foto: Irene Bernhardsson
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Elda inte avfall!
Enligt	miljöbalken	är	det	förbjudet	att	elda	avfall	
hemma,	både	utomhus	och	inne	i	en	panna/kamin.	
Anledningen	till	förbudet	är	att	det	vid	ofullstän-

dig	förbränning	av	avfall	i	öppen	eld	eller	i	en	vil-
lapanna	bildas	farliga	föroreningar.	Orsaken	är	den	
ofta	låga	förbränningstemperaturen	samt	bristen	på	
rökgasrening.	
Alla	typer	av	avfall	från	hushåll,	förutom	köksav-

fallet	som	ska	läggas	i	soptunnan,	kan	du	lämna	in	
på	någon	av	återvinningscentralerna.	Det	hushålls-
avfall	som	kommunens	entreprenör	samlar	in,	och	
det	brännbara	grovavfall	som	samlas	in	vid	återvin-
ningscentralerna,	förbränns	i	en	värmepanna	med	
hög	temperatur	och	rökgasrening.	Detta	minimerar	
utsläppen.
Tänk	på	att	även	spånskivor,	impregnerat	och	målat	

trä	etc.	är	avfall,	som	vid	eldning	kan	ge	upphov	till	
hälsovådliga	och	miljöfarliga	ämnen	i	rök	och	aska.	
Vad	gäller	bildäck	så	kan	de	lämnas	till	en	däck-

verkstad	som	tar	emot	dem	utan	kostnad,	eller	till	en	
återvinningscentral.	Bilverkstäderna	kan	kontakta	
RagnSells	för	hämtning.	För	alla	typer	av	däck	gäller	
s.k.	producentansvar.

Miljö- och byggkontoret informerar

Elda inte avfall

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott
Hantering	och	eldning	av	avfall	regleras	i	miljöbal-
ken,	avfallsförordningen	och	kommunens	renhåll-
ningsordning.	Den	som	eldar	är	ansvarig	för	att	
olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljön	inte	
uppstår.	Otillåten	eldning	av	avfall	är	ett	miljöbrott	
som	vid	fällande	dom	kan	ge	böter	eller	fängelse	i	
högst	två	år.
Eldningsförbudet	gäller	givetvis	även	för	företag.	

Avfall	från	företag	ska	skickas	till	återvinning,	depo-
nering	eller	destruktion.	

Trädgårdsavfall
Ett	undantag	till	förbudet	att	elda	avfall	är	eldning	
av	trädgårdsavfall,	som	torra	grenar	och	kvistar.
Eldning	av	torrt	trädgårdsavfall	är	tillåtet,		

men	bara	om	det	inte	riskerar	att	störa	någon	när-
boende.	
Trädgårdsavfall	kan	med	fördel	komposteras	på	

den	egna	tomten	istället	för	att	eldas.	Du	kan	också	
lämna	ditt	trädgårdsavfall	på	kommunens	återvin-
ningscentral	där	avfallet	sedan	antingen	flisas	och	
blir	bränsle,	eller	komposteras	och	blir	jordförbätt-
ringsmedel.
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Lämna in din skrotbil till skrotning
Låt	inte	din	gamla	skrotbil	bli	stående	på	gården	

eller	ute	i	naturen.	Den	är	en	miljöfara	p.g.a.	risken	
för	läckage	av	oljor,	bensin,	glykol	osv.	Dessutom	
kan	den	bland	annat	innebär	ett	brott	mot	bestäm-
melserna	om	nedskräpning.
En	eller	flera	skrotbilar	som	står	uppställda	på	

gården	kan	bryta	mot	bestämmelserna	i	plan-	och	
bygglagen	om	att	tomt	skall	hållas	i	vårdat	skick	och	
om	skrotbilen	står	ute	i	naturen	kan	detta	eventuellt	
anses	vara	nedskräpning	enligt	miljöbalkens	bestäm-
melser.
Det	är	du	som	bilägare	som	har	ansvar	för	att	

skrotbilen	hanteras	på	rätt	sätt	och	lämnas	in	för	
skrotning.

Bilskrotare att kontakta
Om	du	behöver	skrota	din	bil	ska	du	ta	kontakt	med	
en	auktoriserad	bilskrotare.	Lämna	inte	bort	din	bil	
till	någon	annan	som	inte	kan	avregistrera	bilen.	Då	
kommer	du	fortfarande	att	stå	som	ägare	till	den	
i	fordonsregistret	och	är	skyldig	att	betala	en	årlig	
vägtrafikregisteravgift.	Om	fordonet	saknar	väsent-
liga	delar,	t.ex.	motor	eller	växellåda,	kan	eventuellt	

en	avgift	tas	ut	då	du	lämnar	in	bilen.	Kontakta	en	
auktoriserad	bilskrotare	så	får	du	mer	information	
om	transportkostnader	mm	

Några exempel på företag där du kan lämna 
din bil som ska skrotas
•	 Styffes	Bil	och	Metallskrot	i	Ambjörby.	Tfn	070-
343	85	78

•	 TÅSAB	Transport	AB	i	Torsby	tätort.	Tfn	070-655	
86	90	och	070-674	64	36

•	 LA	Bärgningstjänst/Falck	Bilbärgning	054-203	31	00.		
Helst	ska	bilen	vara	komplett.

•	 Torsby	Bilskrot,	Torsby	tätort.	Tfn	0560-109	32	
och	070-626	30	19

•	 Munkfors	Bil	AB.	Tfn	0563-520	20	
Du	kommer	att	behöva	bilens	registreringsbevis	(del	
2)	när	bilen	ska	lämnas	in	vid	bilskroten.	Om	du	sak-
nar	detta	kan	du	beställa	ett	nytt	via	Transportstyrel-
sens	hemsida	www.transportstyrelsen.se.	

NILS SÖDERQVIST oCH MATS ERIKSSoN

miljöinspektörer
0560-160 00 växel

nils.g.soderqvist@torsby.se 
mats.eriksson@torsby.se 

Lämna in din 
bil till skrotning
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Kombinerad utbildnings- och konferensresa  
i början av sommaren
Näckåns	Energi	AB	har	22	anställda	och	sitt	huvud-
kontor	i	Sysslebäck,	de	har	dessutom	ett	kontor	i	
Torsby	för	att	finnas	nära	sina	kunder	i	södra	delen	
av	kommunen.	De	nyttjar	linjeflyget	frekvent,	bland	
annat	för	att	träffa	kunder	eller	kollegor	i	Stockholms-	
området.	Nästa	resa	med	Torsbyflyget	gör	de	redan	
nu	i	början	av	sommaren,	då	en	tvådagars	utbild-
nings-	och	konferensresa	står	på	agendan.
–	Det	är	mycket	praktiskt	att	flyga	från	Torsby	till	

Stockholm,	att	slippa	ta	bilen	är	både	tidseffektivt	
och	bekvämt	eftersom	vi	kan	fokusera	på	arbetet	
samtidigt	som	vi	är	trygga	med	att	vi	kommer	fram	
i	tid.	Ibland	gör	vi	flerdagarsresor	och	ibland	flyger	
vi	över	dagen.	Extra	smidigt	är	det	de	gånger	vi	kan	
lägga	möten	eller	utbildningar	direkt	på	Arlanda.	
Även	vid	de	tillfällen	då	vi	behöver	åka	in	till	Stock-
holm	funkar	det	fint	eftersom	Arlanda	Expresståg	tar		
oss	vidare	dit	på	ca	20	minuter,	säger	Jante	Carlsson,	
vd	Näckåns	Energi	AB.	

Miljövänlig och klimatneutral energi ska  
tillverkas och distribueras
Näckåns	arbetar	just	nu	med	att	bygga	ut	solcells-
parken	i	berget	ovanför	kontoret	i	Sysslebäck.	
Solcellsparken	är	en	del	i	Green	Power	Valley,	som	
syftar	till	att	bereda	ett	markområde	för	produktion	

och	distribution	av	miljövänlig	och	klimatneutral	
energi.	De	senaste	fem	åren	har	de	dessutom	install-
erat	laddstationer	för	elbilar	på	hela	21	platser	runt	
om	i	kommunen	och	de	arbetar	fortsatt	med	att	ta	
fram	flera	laddstationer,	även	för	lastbilar	och	större	
fordon.
–	Det	skulle	vara	häftigt	om	vi	i	framtiden	också	fick	
vara	med	att	installera	en	laddstation	för	Torsbyflyget,	
säger	Jante	Carlsson,	vd	Näckåns	Energi	AB.

Spännande och viktig energiutveckling
I	och	med	att	Näckåns	medverkar	i	flera	olika	natio-
nella	projekt	och	samarbeten	för	att	utveckla	miljö-
vänlig	energi,	har	de	ett	av	arbetet	styrt	behov	att	ta	
sig	ut	i	landet	och	ibland	vidare	ut	i	världen,	på	ett	
snabbt	och	smidigt	sätt.
–	Ja,	utan	flyget	skulle	det	bli	väldigt	omständligt	

och	tidskrävande	för	oss	att	delta	i	den	här	viktiga	
utvecklingen,	som	idag	faktiskt	hör	till	vår	kärnverk-
samhet.	Vi	skulle	behöva	lägga	till	minst	ett	dygn	till	
varje	resa,	vilket	skulle	var	kostsamt	på	många	olika	
sätt.	Tack	och	lov	för	Torsbyflyget,	säger	Dan	Lewin,	
marknadsansvarig	på	Näckåns	Energi.

uLRIKA ANDERSSoN

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Tidseffektivt och bekvämt 
med Torsbyflyget
De använder Torsbyflyget cirka tio gånger per år för bland annat kundmöten,  
konferenser, utbildningar och marknadsevent och ser naturligtvis fram emot att  
även flyget utvecklas till ett mer miljövänligt transportmedel.

Flygplatsman Pär Göransson checkar in 
Jante Carlsson och Dan Lewin snabbt och 
smidigt innan avresa.

Solen skiner på Jante och Dan 
när de återkommer till Torsby. 

Foto: ulrika Andersson

För drygt en timme sedan lyfte de från Arlanda. 
Kapten Edward Bauling och styrman Joost Van 
Rookhuyzen hälsar dem välkomna tillbaka till 
Torsby.
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Finns lösningen hos andra länder i EU?
Behovet	av	ett	väl	utbyggt	bredband,	både	fiber	och	
mobilt,	är	oerhört	viktigt	för	lands-	och	glesbyg-
den	framförallt.	Ju	längre	bort	från	storstäder	och	
huvudorter	man	bor	desto	viktigare	är	tillgången	
till	bredband	för	att	leva,	bo	och	verka	på	lands-	och	
glesbygden.	En	studie	som	Region	Värmland	har	
gjort	visar	att	digitalisering	har	gått	från	att	vara		
viktig	för	de	värmländska	företagen	till	att	vara	
verksamhetskritisk	i	alla	branscher.	Digitalisering	
och	bredbandsutbyggnad	hänger	tätt	ihop.
PTS	har	nyligen	fått	i	uppdrag	av	regeringen	att	se	

på	hur	andra	länder	inom	EU	har	satsat	på	bred-
bandsutbyggnaden	och	om	någon	av	de	lösningarna	
kan	användas	i	Sverige.	Resultatet	ska	redovisas	
senast	22	december	i	år	till	Regeringskansliet.	Det	
ska	bli	intressant!

Torsby ligger bra till i tillgång till bredband
Varje	höst	tar	PTS	in	siffror	från	alla	operatörer	på	
hur	många	hushåll	och	arbetsställen	som	är	anslutna	

till	fiber	eller	har	fiber	i	direkt	närhet.	Siffrorna		
publiceras	sedan	i	mars	månad	året	därpå.
Enligt	PTS	kartläggning	av	utbyggnaden	av	fiber	

så	har	Torsby	kommun	ökat	ordentligt.	År	2020	var	
86	%	av	hushållen	i	kommunen	anslutna	till	fiber	
eller	hade	fiber	i	närheten,	år	2021	hade	den	siffran	
ökat	till	93	%,	verkligen	glädjande!	Och	med	tanke	
på	att	det	fortfarande	byggs	så	kommer	den	siffran	
att	öka	ytterligare	när	siffrorna	för	2022	kommer	om	
knappt	ett	år.	Statistiken	visar	bara	hushåll	där	det	
finns	folkbokförda	personer	så	inga	fritidshus	är	
medräknade.
Nu	ser	jag	fram	emot	sol	och	bad	och	jag	önskar	

dig	en	riktigt	skön	sommar!

CECILIA SJÖDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se

Har länder i eU lösningen 
på bredbandsfrågan?
Bredbandsprojektet går mot sitt slut men bredbandsfrågan är och kommer fortsätta 
vara högaktuell. Efteranslutningar till fiber och mobiltäckning ligger i fokus. PTS letar 
lösningar och i Torsby är anslutningsnivån hög.

Foto: ulrika Andersson
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Fram	till	och	med	söndag	den	21	augusti	tar	vi	emot	
dina	förslag	till	den	eller	de	du	vill	se	vinna	årets	
pris.	Det	årliga	Skillnadpriset	togs	fram	för	fyra	år	
sedan	av	Torsby	kommun,	Tuab	och	näringslivs-
föreningen	iTorsby	i	syfte	att	premiera	och	lyfta	det	
värdefulla	i	att	göra	positiv	skillnad.	Priset	delas	ut	
under	festliga	former	på	Syssleträffen	i	GA-hallen	i	
november.

Nominera senast 21 augusti 
Vi	ber	dig	och	allmänheten	att	nominera	en	förening,		
ett	företag,	en	organisation,	en	grupp	människor		
eller	en	individ	som	gjort	positiv	skillnad	i	stort	eller	
smått,	för	dig	eller	någon	annan.	Den/de	du	nomi-
nerar	ska	verka,	eller	ha	verkat,	i	området	Torsby	
kommun.	Din	nominering	ska	innehålla:	
•	 Den/de	nominerades	namn.	
•	 En	förklarande	motivation	(cirka	50-100	ord).	
•	 Ditt	namn	och	telefonnummer/e-postadress.

Så här kan du skicka in din nominering
•	 Formulär	på	torsby.se/skillnadpriset	
•	 E-post	till	skillnadpriset@torsby.se	
•	 Skicka	med	vanlig	post	till:	Torsby	kommun,		
1.	Kommunkansliet,	685	80	Torsby.

•	 Lämna	till	receptionen,	kommunhuset	i	Torsby	
eller	till	samverkanskontoret	i	Sysslebäck.	Du	kan	
lägga	ditt/dina	nomineringsbidrag	i	brevlådan	
vid	någon	av	entréerna.	

–	Det	är	så	roligt	att	priset	blivit	så	uppskattat	och	
att	vi	kan	hylla	någon	eller	några	människor	som	
gjort	positiv	skillnad	på	det	här	sättet.	Vi	behöver	
fortsätta	ta	fasta	på	positiva	företeelser	och	gärningar,		
de	inspirerar	och	gör	gott	hos	oss	alla,	och	det	känns	
viktigt	att	synliggöra	dem.	Skillnadpriset	går	nu	in	
på	sitt	fjärde	år	och	vi	växlar	upp	och	förnyar	själva	
priset,	som	delas	ut	på	Syssleträffen	till	hösten.		
Vinnaren	får	då,	förutom	äran,	en	ny,	fin	och	lokalt	
skapad	minnesgåva	tillsammans	med	ett	present-
kort	på	5000	kronor,	säger	Anna-Lena	Carlsson,		
vd	på	Tuab.

Från nominering till prisutdelning 
• Nomineringsperioden pågår t.o.m. söndag den  

21 augusti. Därefter överlägger juryn de inkomna  
nomineringarna och finalisterna tas fram. Juryn består  
av representanter från Torsby kommun, Tuab:s styrelse 
och näringslivsföreningen iTorsby.

• Vecka 38 offentliggörs de utvalda finalisterna i Torsby- 
Bladet, på torsby.se och på kommunens Facebook.

• Under perioden 22 september-30 oktober är det dags 
för allmänheten att rösta fram årets vinnare, som  
koras på Syssleträffen under festliga former på kvällen 
den 5 november. 

Nominera till 
Skillnadpriset 
2022

Läs	mer	om	priset	på	torsby.se/skillnadpriset
uLRIKA ANDERSSoN

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Skillnadpriset 2022

Hej,
Här är ytterligare fyra element/detaljer som Birgitta kan ta 
rakt av och förstora eller förminska eller härma så att de 
passar in till artikeln om Nominera till Skillnadpriset 2022. 
//Ulrika

Lämna in 

 nomineringarna 

senast söndag  

21 augusti!

Skillnad-
priset består av 

en fin, och från och med i år, 
ny lokalt skapad minnesgåva 
som symboliserar äran och det 

värdefulla i att göra positiv skillnad,
och ett presentkort på 5000 kr, giltig 

hos butikerna som är anslutna till  
näringslivsföreningen iTorsby.

Nytt fint

pris!

Det ärofyllda 
Skillnadpriset 

delas ut under festliga former på  
Syssleträffen 

på kvällen 
lördag 5 november 

i GA-hallen,
Sysslebäck  
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Viktiga  
länkar i 
räddnings-
tjänstens  
maskineri
De är fyra till antalet, de brinner för sin 
uppgift och de gör det lilla extra för  
stationen och sina arbetskamrater. 

Brandstationerna	i	Sysslebäck,	Stöllet,	Östmark	
och	Vitsand	har	allihop	varsin	stationssamordnare	
med	uppdraget	att	vara	den	aktiva	länken	mellan	
byns	station	och	ställföreträdande	räddningschef	i	
Torsby.	
–	Det	lilla	extra,	säger	Arne	Nyberget	(Sysslebäck),	

det	är	att	se	till	att	det	finns	bemanning	för	jour	och	
att	stationen	och	utrustningen	är	i	ordning	när	larmet	
går.	
Malin	Jonsson	(Stöllet)	tillägger	att	uppdraget	

även	innebär	administrativa	uppgifter	som	att	sam-
manställa	olika	rapporter	i	slutet	av	månaden,	följa	
upp	särskilda	händelser	och	se	till	att	alla	på	statio-
nen	har	det	bra.	
–	Det	är	en	jätteviktig	uppgift	vi	har,	säger	Roland	

Nilsson	(Vitsand)	att	skapa	en	trivsam	miljö	så	att	
alla	mår	gott.	Då	blir	arbetsresultatet	det	samma.
Thomas	Haraldsson	(Östmark)	inflikar,	för	att	vi	

ska	nå	de	uppsatta	målen	i	Handlingsplanen	så	gör	
vi	även	ett	övningsupplägg	för	året	tillsammans	
med	stf	chef.	Sen	planerar	vi	övningarna	i	detalj	med	
respektive	styrkeledare	och	genomför	detta	med	
varje	grupp	på	stationen.	
–	Att	få	leda	en	grupp	som	tillsammans	lyckas	och	

se	alla	lämna	övningen	med	ett	leende,	det	gör	mig	
nöjd.	Alla	ska	må	bra,	avslutar	Thomas.

Att få medverka i beslut
Alla	fyra	är	överens	om	att	de	kan	påverka	beslut	
som	tas	i	verksamheten.	De	är	spindeln	i	nätet	som	
förmedlar	information	åt	båda	håll.	Detta	effekti-
viserar	arbetet	för	ledningen	och	gör	den	enskilde	
deltidsbrandmännens	röst	hörd.	
–	Den	viktiga	länken	i	maskineriet	kommer	även	

till	sin	rätt	när	det	gäller	att	hålla	ordning	på	station-	
ens	fordon	och	material,	säger	Niclas	Haraldsson	
som	är	materialansvarig	för	samtliga	stationer	i	
kommunen.	
I	samarbetet	förmedlar	vi	erfarenheter	och	bollar	

idéer	med	varandra.	Allt	för	att	utveckla	verksam-
heten,	intygar	stf	chef	Johan	Westh.	Johan	sätter	
ett	stort	värde	på	stationssamordnarna	och	deras	
arbete.	Utan	dem	skulle	Räddningstjänsten	få	svårt	
att	uppnå	målen.	
Med	stolthet	i	rösten	säger	Thomas
–	I	norra	Värmland	jobbar	nästan	100	deltids-

brandmän.	Det	är	vi	tillsammans	som	utvecklat	
verksamheten	till	vad	den	är	idag.

Vill du veta mer? 
Kontakta	stf	räddningschef	Johan	Westh	på	e-post:	
johan.westh@torsby.se	eller	tfn	0560-161	23.

Text: Ann Rundqvist tfn 0560-161 20

soMMarens 

viKtigaste 

SÄKERHETSTÄNK

Se till omgivningens  

bästa och tänk efter före!

Hälsar stations-

samordnarna

Från vänster Malin Jonsson, Roland Nilsson, 
Thomas Haraldsson och Arne Nyberget 
Foto: Tore Karlsson



Många	av	er	har	säkert	varit	inne	på	Myndigheten	
för	samhällsskydd	och	beredskaps	(MSB)	skydds-
rumskarta	och	sett	att	det	endast	finns	ett	aktivt	
skyddsrum	i	Torsby	kommun	och	i	det	finns	det	
plats	för	cirka	100	personer.	Men	varför	är	det	så	och	
vad	ska	alla	andra	göra?

Kort bakgrund om skyddsrum
Skyddsrum	har	byggts	i	Sverige	sedan	slutet	av	
1930-talet	utifrån	de	då	gällande	försvarsinriktning-
arna	och	besluten.	Planeringen	av	skyddsrum	i	har	
sedan	dess	styrts	utifrån	den	rådande	hotbilden,	
vilka	risker	som	den	aktuella	orten	stått	inför	samt	
möjligheten	till	utrymning.	Tidigare	kunde	fastig-
hetsägare	söka	statligt	bidrag	för	att	ställa	i	ordning	

skyddsrum	i	privata	bostäder,	vilket	innebär	att	en	
del	villor	än	idag	har	egna	skyddsrum.	Den	möjlig-
heten	finns	tyvärr	inte	nu	och	det	finns	inget	register	
över	vilka	bostäder	som	har	skyddsrum.	Sedan	2002	
har	inga	skyddsrum	byggts	i	Sverige.
	

Skyddsrum i Torsby kommun
I	Torsby	kommun	finns	det	endast	ett	aktivt	skydds-
rum.	Det	ligger	på	Levgrensvägen	4	i	Torsby	tätort	
och	har	möjlighet	att	ta	emot	cirka	100	personer.		
Anledningen	till	att	det	inte	finns	fler	aktiva	skydds-
rum	är	att	ansvariga	myndigheter	bedömt	att	risken	
för	att	Torsby	skulle	anfallas	som	låg,	samtidigt		
som	det	finns	en	stor	möjlighet	att	skydda	sig	i	egna		
bostäder	och	utrymma	tätorterna.	

Under våren 2022 har frågor om bland annat krisberedskap, skyddsrum och varnings-
system aktualiserats i samband med kriget i Ukraina. Frågorna har diskuterats av 
många, både på både lokal och nationell nivå. Men hur ligger det till i just vår kommun?  
Finns det skyddsrum och hur hör vi varningar här hos oss?

Hur står det till med 
SKyddSrUm och  
hESa FrEdriK 
i Torsby kommun?
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Var söker man skydd?
Risken	för	att	något	skulle	hända	som	gör	att	främ-
mande	makt	anfaller	Torsby	kommun	är	väldigt	låg.	
Anfall	av	militär	karaktär	riktas	oftare	mot	militära	
mål	eller	där	de	gör	störst	skada	såsom	mål	och	stä-
der	av	strategisk	betydelse.	
MSB	hänvisar	dig	som	inte	har	tillgång	till	skydds-

rum	till	att	söka	skydd	i	källare	eller	liknande	ut-
rymmen.	Många	villor	i	Torsby	kommun	har	egen	
källare,	det	finns	även	utrymmen	såsom	jordkällare	
som	kan	fungera	som	skydd.	Om	en	sådan	här	hän-
delse	skulle	inträffa	är	det	viktigt	att	vi	alla	agerar	
som	goda	grannar	och	medmänniskor,	och	erbjuder	
varandra	möjlighet	att	söka	skydd	om	det	går.	Det	
kan	också	vara	en	bra	idé	att	utrymma	tätorter	och	
söka	skydd	på	landsbygden,	där	hotbilden	är	ännu	
lägre.	

Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik
Om	regeringen	skulle	behöva	meddela	befolkningen	
om	höjd	beredskap	kan	de	göra	det	via	utomhus-
varningssystemet	Hesa	Fredrik.	Ljudsändarna	som	

sänder	larmet	finns	på	de	flesta	större	orter	samt	
runt	Sveriges	kärnkraftverk.		
Fler	än	50	kommuner	i	Sverige	saknar	utomhus-

varningssystem,	Torsby	är	en	av	dessa	kommuner.	
Av	Sveriges	befolkning	bor	cirka	50	%	inom	hörbart	
avstånd	från	en	ljudsändare.	Därför	måste	medde-
landet	även	gå	ut	via	andra	kanaler	och	vi	som	inte	
omfattas	av	utomhusvarningssystemet	kommer	på	
så	vis	inte	bli	utan	varning.			
Vid	eventuellt	meddelande	om	höjd	beredskap	

kommer	regeringen	att	meddela	det	via	radio	och	tv.	
Det	kommer	även	att	synas	i	några	utpekade	appar	
till	mobiltelefoner.	Även	vi	som	bor	på	i	orter	utan	
utomhusvarningssystem	kommer	alltså	att	nås	av	
informationen.	Det	du	kan	göra	för	att	förbereda	dig	
är	att	ladda	hem	någon	av	eller	alla	apparna	Kris-
information,	112	och	Sveriges	Radio.	

KICKI LECH

säkerhetssamordnare
0560-160 88

christina.lech@torsby.se
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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).

Om det blir fel på varan
En	nyhet	i	lagen	är	att	du	kan	
klaga	längre	på	fel.	Numera	är	
reklamationstiden	tre	år	och	två	
månader.	Fortfarande	gäller	att	
du	ska	klaga	på	fel	så	snart	du	
upptäcker	det.	Har	man	klagat	
inom	två	månader	från	att	felet	
upptäckts	anses	det	vara	inom	
skälig	tid.

Bevisa att det är fel
En	annan	förändring	är	den	så	
kallade	omvända	bevisbördan	för	
ursprungligt	fel,	som	har	för-
längts	från	sex	månader	till	två	
år.	Omvända	bevisbördan	bety-
der	att	fel	som	visar	sig	inom	två	
år	anses	ha	funnits	vid	köpet	om	
säljaren	inte	kan	bevisa	motsat-
sen	eller	att	det	är	oförenligt	med	
felets	art,	till	exempel	normalt	
slitage.	
På	en	begagnad	bil	kan	det	till	

exempel	uppstå	brister	som	man	
inte	kan	klaga	på	när	man	tar	
hänsyn	till	ålder,	körsträcka	och	
pris	=	normalt	slitage.		

Fel som du har godkänt är 
inte något fel
Om	det	finns	ett	avtal	där	fel	på	
varan	beskrivs	och	du	har	fått	
kännedom	om	detta	samt	god-
känt	avvikelserna	kan	du	inte	
klaga	på	de	felen.		

Garanti
Om	du	fått	garanti	vid	köpet	kan	
du	välja	om	du	vill	kontakta	före-
taget	där	du	köpt	varan	eller	till	
företaget	som	gett	garanti.	

Om du köper djur
Vid	köp	av	djur	finns	det	speci-
alregler.	Den	omvända	bevisbör-
dan	är	6	månader	och	kan	avtalas	
bort	om	djuret	kostar	mer	än	un-
gefär	5000	kr.	Som	köpare	har	du	
även	en	skyldighet	att	undersöka	
djuret	innan	köp.	

Digitala varor och tjänster
När	det	gäller	digitalt	innehåll	är	
den	som	tillhandahåller	tjänsten	
skyldig	att	göra	uppdateringar	
och	liknande	under	en	viss	tid.

Bättre 
skydd när 
du handlar

Text: Ina Johansson 
Foto: Elisabeth Eklo

Den 1 maj fick vi en uppdaterad konsumentköplag med 
förbättringar för konsumenter. Lagen är mer anpassad till 
de varor och tjänster som erbjuds och hur vi ingår avtal 
nu för tiden. 

Glöm	inte	bort	att	för	saker	du	
köpt	innan	1	maj	gäller	den	gamla	
lagstiftningen.
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Inget	tidigare	år	har	det	varit	så		
svårt	att	beräkna	intäkts-	och	
kostnadsutvecklingen	som	nu.	
Trots	det	jobbar	vi	på	och	tar	fram	
en	budget	för	2023	och	en	plan	för	
kommande	år.
Pandemin,	klimatförändringar		

och	Rysslands	invasion	av	Ukraina		
leder	till	prisökningar,	leverans-
problem	och	höjda	räntor.	Med	
tanke	på	den	rekordstora	infla-
tionen	hittills	i	år	samt	att	de	höga	
energipriserna	väntas	bestå	året	
ut	beräknas	inflationen	öka	till	

över	fem	procent	i	år.	Förutom	
inflationen	är	det	stigande	räntor	
som	i	hög	grad	präglar	de	makro-
ekonomiska	utsikterna.	Även	här	
har	vi	inte	sett	allt	än.	En	fortsatt	
ränteuppgång	är	oundviklig.	
Både,	ränte-	och	inflationsupp-
gången	kommer	att	ha	stor	effekt	
på	världsekonomi	de	närmaste	
åren	och	så	även	på	oss.	

Stark budget för 2023
Med	tanke	på	alla	utmaningar	
är	vi	särskild	nöjda	att	vi	kunnat	

ekonomichefen 
rapporterar
Fler frågetecken än utropstecken när det gäller de kommande åren.

presentera	en	stark	budget	för	
2023.	Trots	en	förstärkning	av	den	
kommunala	driften	har	vi	kunnat	
budgetera	för	ett	resultat	i	nivå	på	
tre	procent	av	våra	intäkter.	Detta	
är	särskild	viktigt	för	att	kunna	
fortsätta	den	goda	utvecklingen	av	
kommunens	ekonomiska	ställning	
och	för	att	säkerställa	att	det	finns	
medel	att	investera	i	framtiden.

ANGELA BIRNSTEIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

Illustration: Birgitta Brorson
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Information 
inför valet  
i höst
Alla röster är viktiga 
Valet	den	11	september	närmar	sig	med	stormsteg,	
har	du	bestämt	vad	du	ska	rösta	på?	Från	24	augusti	
kan	du	börja	förtidsrösta.
Vad	du	röstar	på	är	helt	och	hållet	din	ensak	och	

du	röstar	helt	anonymt.	Du	kommer	att	få	ett	röst-
kort	från	Valmyndigheten	några	veckor	innan	valet	
och	på	röstkortet	står	det	vilka	val	du	har	rösträtt	i	
(kommunval,	regionval	och	riksdagsval).	

Nio valdistrikt
Torsby	kommun	är	indelad	i	nio	valdistrikt	och	om	
man	vill	rösta	på	valdagen	går	man	till	vallokalen	i	
det	distrikt	man	bor.	Vilken	vallokal	du	ska	rösta	i	
står	på	ditt	röstkort,	glöm	inte	legitimation.	
På	torsby.se/val	finns	information	om	kommunens	

olika	valdistrikt	och	vallokaler.

Förtidsrösta från 24 augusti
Fler	och	fler	väljer	att	förtidsrösta,	det	kan	du	göra	
redan	från	den	24	augusti	i	särskilda	förtidsröst-
ningslokaler.	Då	behöver	du	ha	med	dig	ditt	röstkort	
samt	legitimation.	Om	du	skulle	ha	tappat	bort	ditt	
röstkort	så	kan	röstmottagarna	i	lokalen	hjälpa	dig	
att	skriva	ut	ett	nytt.	

Du kan förtidsrösta vart som helst i Sverige
Förtidsröstning	går	bra	att	göra	i	vilken	förtidsröst-
ningslokal	som	helst	som	finns	i	Sverige,	du	kan	
alltså	bo	i	Vitsand	och	förtidsrösta	i	Luleå	eller	för	
den	delen	på	biblioteket	i	Torsby,	mer	information	
finns	på	kommunens	hemsida.

Har du svårt att ta dig till en förtidsröstnings-
lokal eller din vallokal?
Då	finns	det	möjlighet	att	använda	sig	av	ambule-
rande	bud.	Då	hör	du	av	dig	till	valnämndens	kansli	
i	Torsby	tfn	0560-166	35	och	gör	upp	en	tid	och	så	
kommer	två	ambulerande	bud	hem	till	dig	och	tar	
emot	din	röst.	Det	är	även	möjligt	att	budrösta,	då	
med	hjälp	av	ett	bud	och	ett	vittne.	Du	som	bor	utan-
för	tätorten	kan	också	förtidsrösta	genom	lantbrev-
bäraren	som	agerar	bud.

Det är viktigt att rösta
Det	är	viktigt	att	rösta,	genom	att	rösta	är	du	med	
och	påverkar	hur	Torsby,	Region	Värmland	och	hur	
Sverige	ska	styras	de	kommande	fyra	åren.	Ett	högt	
valdeltagande	är	viktigt	för	vår	demokrati	och	ger	en	
mer	rättvis	bild	över	hur	folket	anser	att	kommunen,		
regionen	och	Sverige	ska	styras.
	

Text: Johanna Lundkvist, 0560-160 66

Har du frågor om valet  
i Torsby kommun?
På www.torsby.se/val finns mer  
information. Du kan också  
ringa till valnämndens kansli  
i Torsby på tfn 0560-166 35.
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Covid-19
Läget	med	covid-19	har	förbättrats	i	Sverige.	Men	
pandemin	pågår	fortfarande.	Utan	skydd	riskerar	
du	att	bli	allvarligt	sjuk.	Vaccinera	dig.	Ta	alla	doser	
du	rekommenderas.	Stanna	hemma	om	du	känner	
dig	sjuk.	Detta	är	något	som	Folkhälsomyndigheten	
och	Region	Värmland	poängterar.

Skydda dig med vaccination
Att	vaccinera	sig	är	det	bästa	sättet	att	undvika	att	
bli	allvarligt	sjuk	i	covid-19.	Folkhälsomyndighe-
ten	rekommenderar	att	alla	som	är	12	år	eller	äldre	
vaccinerar	sig	mot	covid-19.	Folkhälsomyndigheten	
rekommenderar	också	en	påfyllnadsdos	(dos	3)	till	
alla	som	är	18	år	eller	äldre	samt	ytterligare	en	på-
fyllnadsdos	(dos	4)	till	alla	som	är	65	år	eller	äldre.
Boka	vaccination	gör	du	via	www.1177.se/varm-

land	eller	så	kan	du	ringa	till	010-831	80	70,	telefon-
tid	vardagar	kl.	8-16.
Du	som	inte	är	vaccinerad	mot	covid-19	behöver	

vara	försiktig	för	att	undvika	att	bli	allvarligt	sjuk.	
Håll	avstånd	och	undvik	platser	där	det	kan	bli	
trängsel.	Risken	att	bli	allvarligt	sjuk	i	covid-19	ökar	
om	du	är	ovaccinerad	och	dessutom	är	över	70	år,	
gravid	eller	om	du	har	vissa	tillstånd	eller	sjukdo-
mar.	Källa:	1177.se

Tack för att du 

vaccinerar dig!

Flyktingar från Ukraina

Torsby är redo
Kriget pågår för fullt i Ukraina. Människor 
är på flykt. Sverige är redo att hjälpa. Så 
också Torsby och Värmlands kommuner.
Migrationsverket	har	gjort	en	fördelning	mellan	
Sveriges	kommuner	av	hur	många	bostäder	som	be-
hövs,	enligt	en	fördelningsnyckel	med	flera	parame-
trar,	bland	annat	folkmängd	i	kommunen	och	hur	
mycket	personer	man	tagit	emot	i	tidigare	flykting-
vågor.	Fördelningen	till	Torsby	är	121	personer.
–	Kommunen	och	våra	verksamheter	har	en	bered-

skap	för	att	ta	emot	människor	från	Ukraina,	ifall	de	
skulle	komma	till	oss,	säger	Gösta	Kihlgren,	chef	för	
arbetsmarknadsavdelningen,	den	avdelningen	inom	
kommunen	som	samordnar	flyktingmottagandet.
Hotellboenden	blir	inte	aktuellt	enligt	de	direktiv	

som	Migrationsverket	gett.	Det	ska	vara	lägenheter	
med	självhushåll	som	erbjuds	de	som	kommer.	Om	
det	kommer	så	många	människor	till	Sverige	och	
Värmland	från	Ukraina	enligt	det	sk.	massflykting-
direktivet,	så	kommer	Migrationsverket	att	ta	kon-
takt	med	kommunen,	i	vårt	fall	med	Gösta	Kihlgren,	
och	kommunen	ställer	då	iordning	lägenheter	och	
förbereder	plats	i	förskola	och	skola	och	annat	som	
kan	behöva	göras,	t.ex.	stödverksamhet	tillsammans	
med	frivilligorganisationer.

Text och foto: Annette Lauritzen, kommunikationsstrateg, 0560-160 04.

Från hösten 2022
Fler	doser	till	hösten?	Tisdagen	den	24	maj		
presenterade	Folkhälsomyndigheten	rekommen-
dationerna	som	gäller	från	den	1	september.	Än	
kan	du	inte	boka	tid	för	dessa	doser.	Mer	infor-
mation	kommer	från	Region	Värmland	inför	den	
1	september.
Text: Annette Lauritzen, kommunikationsstrateg, 0560-160 04.

Har du koll 
på dina doser?

Ålder

12–17

18–64

65+

Doser
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Torsby Rotaryklubb, som här presenterar sig.

Torsby Rotaryklubb
Torsby Rotaryklubb är del av ett opolitiskt 
internationellt nätverk som verkar för fred och 
samarbete. Organisationen finns för män och 
kvinnor i alla yrkeskategorier världen över.
Torsby Rotaryklubb bildades 1985 och har klubbträff en gång i 
veckan, för att gemensamt planera lokala aktiviteter, ta del av  
föredrag och umgås. Vi samlas på torsdagarna på Sahlströms-
gården kl. 12 och de som vill äter gemensam lunch före klubb-
mötet kl. 12.30 uppe på undantaget eller Höloftet.

Klubben ordnar också med studiebesök på företag och i orga-
nisationer. Vi har utbyte med andra rotaryklubbar i närliggande 
orter och i Grue, Norge. Ibland blir det kvällsmöten.

Vår organisation
Klubben leds av presidenten, för närvarande Frank Feuker, och 
byte av styrelseposter sker årligen, enligt ett rullande schema, 
den 1 juli. Ny president blir Lena Bull. För närvarande har klub-
ben 13 aktiva medlemmar och 5 hedersmedlemmar. 

Vi ingår i ett distrikt som omfattar Värmland, Närke och Västman-
land. Distriktet leds av en guvernör som också väljs för 1 år.  
Idag är Anna Mohlén Lauridsen från Sunne Rotaryklubb  
distriktets guvernör.

Något av det vi gör
Målet med verksamheten är att medlemmarna trivs med att göra 
gott i det lokala samhället och i världen. Klubben samlar in bidrag 
till Rotary Foundation för världsprojekt som Polio Plus, Peace 
Centers med masterstudier kring freds- och konflikthantering 
vid sex universitet och Shelter Box, en katastrofhjälpsorganisa-
tion för nödboende till hemlösa. Klubben samlar in bidrag lokalt 
genom att anordna ett stort lotteri; ”Sommarlotten” ihop med  
SK Bore.

I samverkan med kommunen och andra föreningar kan vi ordna 
med ett traditionellt midsommarfirande i Torsby. Från i år blir 
firandet i Herrgårdsparken istället för på torget. I många år har 
klubben ordnat med Trampbilsrallyt för 6-åringar, som har en 
egen hemsida. Jonnybilen har fått sin egen minnesplats i Tings-
husparken och en jubileumskortlek, med 50 års vinnare, har 
tagits fram av klubben. Från i år svarar MK Ratten för rallyt.

Stipendier
För att uppmuntra ger vi ut stipendier på examen till ”Årets 
Kämpe” på högstadier och gymnasiet. Sedan 1986 delar vi  
även ut Rotarystipendiet för förtjänstfull gärning till en person i  
en förening eller ett företag. År 2021 fick Kurt Eide, Mattila och 
2020 Jan-Anders Carlsson, Näckåns Energi stipendiet. unga 
företagare erbjuds årligen stipendium till ett ledarseminarium i 
distriktet under två dagar.

Är du intresserad av att vara med?
Torsby Rotaryklubb vill gärna bli flera i klubben och våra klubb-
möten är öppna för besök. Välkommen om du blivit nyfiken på 
vår verksamhet! Hemsida: www.torsby.rotary2340.se. om du 
trivs med oss och våra projekt väljs du in som medlem.

Foto: Torsby Rk


