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Året närmar sig sitt slut och
mycket spännande har hänt

När det gäller barn och unga vill jag gärna lyfta fram några
händelser. Vi har invigt den nya lekplatsen vid Tingshuset och
glädjande nog har vi positiva kommentarer från både föräldrar
och barn men också, lite otippat, från handlarna i centrum som
uppskattar en länge efterfrågad aktivitet för barnen. Läs gärna om
del 2 av medborgarbudgeten som är en fortsättning på aktiviteter
som är tänkta att öka ungas delaktighet i kommunens utveckling.
Alla kommunens verksamheter jobbar på med att sätta upp nya
mål utifrån kommunens hållbarhets- och miljöpolicy. Det är glädjande att se att var och en tar det uppdraget på största allvar och
i årets bokslut kommer vi att få en delrapport på hur långt man
kommit i det jobbet.
Men det är inte bara kommunen som jobbar med hållbarhetsfrågan. I detta nummer av Torsby Nu beskrivs hur jobbet med
uppsättning av laddstolpar för elbilar framskrider och det kommer
att vara till nytta för såväl kommuninvånare som för besökande
och inte minst för miljön sett på sikt.
Även om jag tror att vi berört det tidigare tror jag att det drogförebyggande arbetet som kommunen bedriver behöver informeras
om återkommande. Den gruppering som tidigare kallades för
TOSAM har ombildats och heter numera Lokala Förebyggande
Rådet (LFR) och i den arbetsgruppen pågår ständigt ett arbete
för att informera om risker och förebygga användandet av tobak,
alkohol och andra droger. Arbetsgruppen består av skolans kuratorer, fritidsledare, personal från socialförvaltningen, säkerhetssamordnare och kommunpolis. Deras arbete med att förebygga
droganvändning och därmed tillhörande kriminalitet är viktigt.
Men det kan dock inte nog poängteras att detta arbete absolut
inte kan ersätta det ansvar som föräldrar och övriga medborgare
i lokalsamhället har för att motverka att unga hamnar i drogberoende. Vi kan alla dra vårt strå till stacken och jag rekommenderar
att ni tar en extra titt på de sidor som behandlar dessa frågor i
detta nummer.
Som avslutning vill jag slå ett slag för fritidsbanken. Vinterns aktiviteter kräver inte inköp av ny utrustning som riskerar att hamna
oanvänt i ett förråd – utan ta chansen att låna och pröva på innan
ni köper!
Till sist från Torsby kommun till alla
läsare önskar vi en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!

Ann-Katrin Järåsen (S)
kommunstyrelsens ordförande
0560-160 17, 073-271 22 03
ann-katrin.jarasen@torsby.se

Det är viktigt att förbereda sig för kriser som tex. strömavbrott. Det berättar Johan Westh, säkerhetssamordnare i Torsby kommun.

Är du redo för vintern?

Säkerhetssamordnare Johan Westh tipsar om hur du förbereder både dig och bostaden.
Vi är vana med att det mesta fungerar – men stormar,
snökaos och liknande blir allt vanligare och det kan
påverka samhället i flera dygn.
– Det är viktigt att vara förberedd. Om elen slås ut
tar exempelvis mobilbatteriet slut väldigt snabbt, säger
Johan Westh.
– Tro inte att det aldrig kan hända något som gör att
du måste klara dig själv en tid. Ha ljus och tändstickor
hemma, skaffa hemmaapotek, mat med lång hållbarhet
och gärna några flaskor vatten, fortsätter han.
Det är också hög tid att se om ditt hus inför vintern
så att du inte drabbas av kostsamma skador i onödan.
En enkel åtgärd är att koppla bort trädgårdsslangen
från vattenutkastaren så att eventuellt vatten kan rinna ur.
– Många lämnar kvar slangen ute och det kan göra
att vattenrör i väggen fryser sönder. Men det kanske
man inte märker förrän man sätter på kranen till våren
och det låter konstigt när vattnet sprutar inne i väggen,
säger Johan Westh.
När det blir kallare vill många elda i kaminen. Men
låt en sotare kontrollera eldstaden innan den tas i bruk
om du är osäker på statusen.
Till exempel är det viktigt att ta bort sot och tjära i
skorstenen eftersom det medför en betydlig brandrisk.
Elda gärna med torr blandved och se till att ha bra
drag i eldstaden.
– Överhettning i rökröret och i rökkanalerna är en
stor risk. Det kan också uppstå något som kallas soteld.
Då är risken stor att gnistorna gör att träkonstruktioner
på vinden eller i väggar fattar eld. En gammal skorsten

av stenmaterial kan också spricka av den enorma värmen, säger Johan Westh.
Om olyckan ändå är framme - stäng dragluckan till
eldstaden och ring 112.

Bra att ha hemma i händelse av elavbrott:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficklampa och extrabatterier
Stearin-/värmeljus och tändstickor/tändare
En batteridriven radio
Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen
Ett campingkök eller matvaror som inte behöver til�lagas eller förvaras i kylskåp
Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera samt soppåsar att trä över
toalettstolen om det inte går att spola
Några PET-flaskor med vatten i frysen så att du kan
ta fram och tina dessa om du behöver dricksvatten
eller vatten för matlagning
Sovsäck och filtar
Reservkamin och bränsle

Källa: Energimyndigheten

Text och foto: Linda Bengtsson 070-235 02 20

Viktiga telefonnummer vid kris

113 13 Det är samhällets informationsnummer
vid större olyckor och kriser.
112
SOS Alarm.
I radio P4 kan du ofta få information om
till exempel elavbrott.
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På Fritidsbanken i Torsby kan du låna idrottsutrustning alldeles gratis. Här provar Zeena Raee slalompjäxor och kollar in slalomskidor.
Foto: Morgan Bäckvall

Fritidsbanken
fylld med vintergrejer

Nu är det vinter och på fritidsbanken finns massor med vintersportutrustning som väntar
på att du ska komma och låna.
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och
fritidsprylar. Här kan du låna utrustning för en aktiv
fritid som t.ex. skidor, skridskor, inlines snowboards
och mycket mera.

Allt är gratis

Utlåningstiden är 14 dagar och alla kan låna. Det
kostar inget att låna, vi har ingen depositionsavgift
och heller ingen förseningsavgift och går något sönder
behöver du inte betala.

Prova olika idrotter

Fritidsbanken ger dig möjlighet att prova på olika
idrotter och aktiviteter låna på fritidsbanken och få en
rolig vinter med många härliga upplevelser du kanske
hittar din sport som du känner att du vill syssla med
4 TORSBY NU NR 4 - 2017

och gå med i någon förening fritidsbanken hjälper dig
att upptäcka nya idrotter och fritidsintressen.

Här finns fritidsbanken

Fritidsbanken finns i samma hus som JobbCenter Möbelreturen på Södra Industrigatan 13 i Torsby. Fritidsbanken är öppen för utlåning mån-ons 7-16, tors 8-17,
fre 7-15.30.
Fritidsbanken bidrar till ökad spontanidrott, hälsa
och välbefinnande. Fritidsbanken är en viktig hörnsten
i kommunens folkhälsoarbete. Att återvinna sportartiklar är ett bra miljötänk som dessutom genererar motion
och hälsa.

Kicki Velander

fritidschef
0560-166 90, 070-313 60 09
kicki.velander@torsby.se

Filmgänget.
Foto: Maria Ivansson

Bra film, tyckte Elina och Agnes som såg
Mitt liv som Zucchini tillsammans med mamma Anna Ljungberg. Foto: Maria Ivansson

Lisa Kvarnlöf och Nicole Hyddén från
Kulturskolan underhåller på bion i
Ambjörby. Foto: Stefan Barkman

Det var premiärvisning på skräckfilmen Korset, som några
Torsbyungdomar har gjort. Inför visningen berättade de
inblandade om hur det hela gått till. Foto: Maria Ivansson

Film, mingel och animation när

BUFF Filmfestival
invigdes

För första gången har BUFF Filmfestival gästat Torsby. Invigningen den
25 november 2017 var början på en skolbiovecka där alla elever från
förskoleklass till och med gymnasiet fick se film på Bio Nordvärmland
i Ambjörby och biografen Stjärnan i Torsby. Här kommer bilder från
invigningen. Mer info om Buff på torsby.se/buff.
MARIA IVANSSON
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se

BUFF invigdes på Bio Nordvärmland där Moa Ehrén var dagens
värd. Foto: Stefan Barkman
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1 Sysslebäck – parkområde bakom badhuset. Foto: Ulrika Andersson
2 Likenäs – centralt parkområde. Foto: Ulrika Andersson
3 Stöllet – parkområde väster om skolan. Foto: Ulrika Andersson
4 Vitsand – parkområde vid Asped skola. Foto: Maria Henriksson
5 Oleby – badplatsen. Foto: Maria Henriksson
6 Östmark – badplats vid Kläggen. Foto: Elisabet Olsson

1
2

Medborgarbudget

U-decide 2018

Torsby kommun deltar i projekt medborgarbudget som drivs av organisationen
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Den första medborgarbudgeten i Torsby
gjordes 2017 då ungdomar i årskurserna
6-9 fick 500 000 kronor att planera för ombyggnaden av nya Tingshusparken i Torsby.
3
4

Projektet kallas U-decide (”Du bestämmer”), och är det
namn som medborgarbudget går under, över hela världen där man har detta.

Nu är en ny medborgarbudget igång

Du som går i årskurs 6, 7, 8 och 9 i Torsby kommuns
skolor har denna gång möjlighet att tillsammans med
dina klasskompisar påverka hur området i Likenäs,
Oleby, Stöllet, Sysslebäck, Vitsand och Östmark ska
utvecklas och utformas.
Kommunen har ställt 500 000 kr till förfogande. Det
måste vara något som kan intressera och vara tillgängligt för alla åldrar och människor.
Ungdomar i årskurs 6, 7, 8 och 9 är välkomna att
skicka in sina förslag senast 10 januari 2018. Under
december-januari kommer Torsby kommun att gå igenom alla förslagen. I februari 2018 visas förslagen på
kommunens webbplats och skickas per e-post till alla
elever i årskurs 6, 7, 8 och 9. Då kan de rösta fram ett
vinnande förslag!

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer på www.torsby.se/medborgarbudget.

5
Eva Larsson

6
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BID projektledare, centrumutvecklare
070-212 54 57
eva.larsson@torsby.se

Foto: Ulrika Andersson

Åter dags för
Rally Sweden
I februari är det åter dags för Rally Sweden. En folkfest och
ett fantastiskt event för Värmland, där hela världens rallyblickar riktas mot Torsby.
Rallyfesten startar i Torsby
centrum

Lördagen den 10 februari 2018
kommer rallyfesten att starta i
Torsby centrum som kommer att
sjuda av aktiviteter och trivsamma
arrangemang för alla ådrar. Under
lördagen kommer både invånare
och besökare att bjudas på bland
annat bilutställningar och fina
erbjudanden i affärerna. Dagen är
ett samarrangemang mellan Torsby
kommun och Torsby handel.

Mera information

Hela tävlingsprogrammet, servicetider, specialsträckor och andra trivsamheter finner du på Visit Torsbys
hemsida, www.visittorsby.se.
Eva Larsson
BID projektledare, centrumutvecklare
070-212 54 57
eva.larsson@torsby.se

Serviceplats vid Torsby flygplats

15-18 februari är det dags för 2018
års Rally Sweden. Torsby kommer
även detta år att vara värd- och serviceplats för tävlingarna, folkfesten
och rallyvimlet. Serviceplatsen ligger vid Torsby flygplats. Flera fina
och spektakulära specialsträckor
kommer arrangeras på olika
platser i kommunen.
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Vill du starta eget företag?
Tuabs starta eget-kurs löper över fem tillfällen
och du får kunskap om hur du startar, driver,
administrerar, marknadsför och säljer i ditt företag.
Du träffar experter inom specifika områden och får
jobba praktiskt med din egen affärsidé.

20 februari: Från idé till affärsidé
27 februari: Marknadsföring och digitalisering
6 mars: Ekonomi och försäkringar
13 mars: Administration och skatter
20 mars: Hur går du vidare nu?

Kursen hålls på Torsby Infocenter under februari
och mars 2018 fem tisdagkvällar mellan kl. 18.00
och 21.00.

Kurskostnaden är 790 kr och inkluderar
kursmaterial och kvällsfika.
Varmt välkommen!

Utöver kurstillfällena rekommenderar vi att du
också vid minst ett tillfälle bokar in en kostnadsfri
individuell rådgivning för att diskutera just din
företagsidé med någon av oss på Tuab.

LINA SUNDBERG
VD Tuab
072-731 60 18
lina.sundberg@torsby.se

starta eget FÖRETAG

NY KURSSTART 20 febrUari

5 kurstillfällen på tisdagagkvällar 18.00-21.00

ANMÄL DIG SENAST 6 februari 2018

20 FEBRUARI
Anmäl dig på www.tuab.nu senast den 6 februari.

GO

Kursen hålls på Torsby Infocenter på tisdagar

FRÅN IDÉ TILL AFFÄRSIDÉ

kl. 18.00-21.00.

25%

27 FEBRUARI

SKATTER, MOMS & BOLAGSFORM
50%

och ﬁka.

97% GILLAR

6 MARS

AV VÅRA DELTAGARE
GER OSS HÖGSTA BETYG

EKONOMI & ADMINISTRATION
75%

13 MARS

MARKNADSFÖRING & DIGITALISERING
100%

20 MARS
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HUR GÅR DU VIDARE NU?

790 kr per person
inkl. kursmaterial

GO

Anpassningar eller förändringar i kursupplägget kan komma att ske.

52% STARTAR
AV VÅRA DELTAGARE
STARTAR EGET FÖRETAG

Projektet Match2job är till för att effektivisera matchningseffekten av nyanlända, berättar arbetsmarknadschef
Gösta Kihlgren.

Företagare: nå

skräddarsydd

kompetens
Rätt person på rätt plats. Projektet Match2Job ska sätta fler nyanlända i arbete.
Är du företagaren som tar chansen att nå
matchad arbetskraft?

Det råder stor brist inom vissa yrken i Värmland.
Vården och byggbranschen är mest utsatt, men även
restaurangbranschen och andra serviceyrken.
Projektet match2job är till för att effektivisera matchningseffekten av nyanlända.
– Vi måste använda den stora resurs vi har i de nyanlända. Rätt person ska vara på rätt plats, vi ska inte
utbilda människor till arbetslöshet. Företagen måste
blandas in mycket tidigare för att hitta rätt person,
säger arbetsmarknadschefen Gösta Kihlgren.
De befintliga strukturerna för en framgångsrik
matchning finns redan.
– Vi avdelar folk på arbetsförmedlingen och kommunen som jobbar med att växla upp befintliga arbetssätt,
nu behöver vi fler företag som konkretiserar vad de
behöver, säger Gösta Kihlgren.
Projektet som startade nu i höst är i full gång och det
viktiga just nu är att få in intresserade företag som talar
om exakt vilka kompetenser de vill ha. En arbetsplatsförlagd restaurangutbildning har startat i Branäs och
planer finns på fler på utbildningar inom till exempel
skogsnäringen.

Match2job
• Satsningen är på 17,9 miljoner i medel från
Europeiska Socialfonden. Projektet är gemensamt
mellan flera kommuner i länet.
• Ingår gör: Kristinehamn (projektägare) Storfors,
Filipstad, Karlstad, Hammarö, Kil, Arvika, Torsby,
Arbetsförmedlingen, Företagarna i Värmland och
Handelskammaren i Värmland.
• Är du som förtagare intresserad av att vara med
i projektet kan du kontakta arbetsmarknadschef
Gösta Kihlgren på 0560-160 26 eller 070-393 90 05.

Text och foto:
Linda Bengtsson 070-235 02 20

NR 4 - 2017 TORSBY NU 9

Roger Ericsson, projektledare för Extratjänster, och Rawha Gebrekristos-Gebrezgabeher går igenom
en text som ska översättas.

Över femtio personer
på arbetsmarknaden
via extratjänster
Arbetsmarknadsavdelningen har just nu flera projekt där
både nyanlända och arbetslösa får chansen att nå arbetsmarknaden.
Extratjänster är ett av projekten som
startat i år. Det handlar om statligt
subventionerade arbeten som riktar
sig till nyanlända och långtidsarbetslösa.
Platserna finns främst inom
offentlig sektor – skola, äldreomsorg och barnomsorg. Även ideella
föreningar kan ha extratjänster, då
är kravet att verksamhetens ändamål ska vara allmännyttiga.
Roger Ericsson är projektledare
på arbetsmarknadsavdelningen:
– De här tjänsterna ersätter inte
befintliga jobb, utan fungerar kompletterande. Det innebär att den
anställda blir en extra resurs till
ordinarie personal.
Arbetsgivaren får full subvention av lön och arbetsgivaravgift i
ett år med möjlighet till förlängning
i ytterligare ett år. I Torsby kommun har omkring femtio personer
nått arbetsmarknaden i och med
projektet.
– Det kan röra sig om sysslor som
att duka fram frukost, fylla på förråd på äldreboenden, eller fungera som ett extrastöd till elever på
skolor. Vi har också ett par arbetslag
som utför till exempel röjning, säger
Roger Ericsson.
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Regeringens mål för extratjänster
är att det till 2020 ska finnas 20 000
extratjänster i Sverige. Arbetsförmedlingen anvisar och beslutar om
extratjänster i samråd med kommun
och landsting eller region.

VEM FÅR SÖKA EXTRATJÄNSTER?

Arbetssökande som har rätt att söka
en extratjänst är den som är arbetslös, inskriven på arbetsförmedlingen och uppfyller ett antal krav:
• De som har deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
• Är nyanländ och har eller har
haft en etableringsplan.
• Är nyanländ och inom de senaste
36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i
egenskap av familjemedlem till
en EU/ESS-medborgare. En person som erhåller en extratjänst
får inte ta del av annan ersättning
för samma tjänst.
• Lön och anställningsförmåner
följer kollektivavtalet.
Källa: Arbetsförmedlingen
Text och foto:
Linda Bengtsson 070-235 02 20

Drömmen om frihet, eget
värde och trygghet har blivit
verklighet i Torsby för Rahwa
Gebrekristos-Gebrezgabeher.
Nu är målet ett jobb på flygplatsen.
Året är 1991. Situationen i Eritrea
är ställd på sin spets när landet fått
sin självständighet efter mångårigt
krig mot Etiopien. Den nya regimen
börjar nu tvinga alla ungdomar till
militärtjänst utan tidsbegränsning.
Rawha minns det med fasa. 1996 är
det hennes tur. Hon är då 17 år och
har precis gått klart gymnasiet.
– Sådan är verkligheten i mitt
hemland, oavsett om du är man
eller kvinna så måste man in i det
militära. Det är hemskt, människor

Rahwa var pilot i
eritreanska flygvapnet
Femspråkiga Rawha Gebrekristos-Gebrezgabeher är utbildad pilot och har som mål att fortsätta sin karriär i Torsby.

har inget eget värde, säger Rahwa
och sänker blicken.
1998 bryter ett nytt krig ut mellan
länderna och Rahwa strider för Eritrea. Vid fredsavtalet två år senare
har 100 000 människoliv förlorats
och över en halv miljon civila eritreaner har mist sina hem.
Rahwa berättar om nära vänner
som dödats framför hennes ögon,
om tillfällen hon själv kämpat för
sitt liv och om hur hon burit slöja
mot sin vilja. Och inte minst om
hur hon tvingats manövrera flygplan trots att hon var gravid i sjätte
månaden.
Sedan barnsben har Rawha
drömt om att bli pilot och efter bäst
vitsord bland flera hundra i utbildningsgruppen kom möjligheten.
– Jag fick välja vad jag ville in-

rikta mig på och då satsade jag allt
på att bli pilot. Men det blev inte
alls som jag tänkt mig.
2013 pressas Rahwa att flyga ett
transportflygplan till Saudiarabien
– utan hänsyn till att det innebär
stora risker för barnet hon bär på.
Då ser hon utvägen att fly den
eritreanska regimen och söker asyl
i Saudiarabien för att senare ta sig
vidare till Sverige.
Fyra år senare flyter svenskan.
Lägg till modersmålet tigrinja samt
arabiska, amhariska och engelska
– då är Rahwa en stor tillgång som
översättare på kommunens arbetsmarknadsavdelning via projektet
Extratjänster.
– Det känns så bra att få en chans
att visa vad jag kan och få kontakter
på arbetsmarknaden. Dessutom blir

jag bättre på svenska språket.
Numer är hon tvåbarnsmor och
stortrivs i familjens trea i centrum.
– Sverige var precis som jag hoppades. Här finns friheten och mina
barn får en fin uppväxt. Jag är så
tacksam för hur jag blivit bemött
av folket här. Grannar har lärt mig
allt från kulturen till att våga prata
svenska.
Och drömmen som föddes i ett
land med svår fattigdom och förtryck, där FN konstaterat att det
sker omfattande och grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, ska leva vidare i Torsby.
– Jag vill jobba på flygplatsen här.
Det är mitt mål.
Text och foto:
Linda Bengtsson 070-235 02 20
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Nu kan du ladda bilen
Äntligen kan du som bor här eller är besökare ladda din el- och laddhybridbil på ett tiotal
platser i kommunen.
Det är Näckåns Energi AB som i samarbete med Torsby
kommun och det lokala näringslivet håller på att bygga
upp laddinfrastrukturen. Projektet finansieras delvis
med investeringsstöd från Klimatklivet. Klimatklivet är
ett statligt program för att minska utsläppen av koldioxid och pengarna fördelas av Naturvårdsverket.
På kartan härintill kan du se var laddstationerna
finns. Du kan även se på t.ex. www.uppladdning.nu
eller map.chargedrive.com. Det är semi-snabba laddstationer med typ 2 uttag. Vid varje station kan två
bilar laddas samtidigt med en effekt på max 22 kW
per bil.
Näckåns Energi samarbetar med Fortum Charge &
Drive som ansvarar för betallösningen och kundservice. Laddningen startas med SMS, mobilapp eller en

speciell nyckelbricka som kan beställas hos Näckåns
eller Fortum. Instruktioner och prisuppgifter finns på
varje laddstation. Intäkterna från laddstationerna ska
täcka en del av driftkostnaden.
Under första halvåret 2018 ska ytterligare semi-snabba
laddstationer och även någon snabbladdare installeras.
Dessutom finns planer hos biltillverkaren Tesla för en
Supercharger i Torsby. Att efterfrågan finns har märkts
under sommaren och hösten där ett flertal turister
lånat kommunens laddstation för bilpoolen vid kommunhuset i Torsby.
Daniel Bücke
ekonom
0560-160 30
daniel.bucke@torsby.se

Åsa Walfridsson från Torsby med sin elbil vid laddstationen vid skidtunneln. Foto: Daniel Bücke
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Felizia Zetterlund, Linnéa Lövberg och Amanda
Jansson vill gärna visa upp sitt fritids

Nasibe Bekram, Marius Walfridsson, Emil Hjertqvist, Lilly Skanfors,
Edwin Andreasson, Vera Sölensjö, Moa Laack Larsson, Alvin Rådström

Nyinvigning av Holmesskolans

Efter en smått hektisk sommar för alla inblandade så kunde elever och personal bjuda in
till nyinvigning av Sunnanvinden den 5 oktober. Alla byggnadsarbetare som har varit inblandade i arbetet, vårdnadshavare och andra nära och kära kom för att fika och mingla
i de nya fina lokalerna.
Sunnanvinden – kommunens
största fritidshem

Sunnanvinden kallar vi den huskroppen som ligger sydligast på
skolgården. Där går alla våra elever
i förskoleklass, fem fritidsavdelningar och två resurscenter för
elever med någon form av funktionshinder. Av våra sex fritidsavdelningar, har vi alltså fem på Sunnanvinden: Venus, Karlavagnen,
Månen, Solen och Brisen. För att
kunna förbättra tillgängligheten och
likvärdigheten för alla våra elever
på Sunnanvinden, så var en ombyggnation det enda alternativet.

Snabba ryck

Allting började höstterminen 2016,
då skolledningen fick klartecken
för ombyggnation och renovering.
Målet var att få mer ändamålsenliga
lokaler för de olika verksamheter
som vistas där.
Med sommarlovet 2017 som enda
möjlighet för att hinna med arbetet,
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flyttade sommarfritids ut en längre
period till Kallnäs. Under tiden slog
byggnadsarbetarna ned väggar,
flyttade dörrar, skapade nya entréer
och fräschade upp lokalerna från
golv till tak. Under hela sommaren
var det i stort sett full bemanning
med byggnadsarbetare och det var
ett måste för att hinna innan skolstarten.

Nyinvigning

Nya lokaler, nya möjligheter

Framtiden

Skolans och fritidshemmets lokaler är en stor del av elevernas och
personalens arbetsmiljö. Den pedagogik som vi förhåller oss till idag,
är annorlunda mot den som gällde
under 70-talet när byggnaden först
såg dagen ljus. Under årens lopp
har Sunnanvindens lokaler haft
flera olika användningsområden
men i och med att elevantalet på
skolan stadigt växt under en längre
tid, så har det blivit en fast plats för
de yngsta eleverna och eleverna på
resurscenter.

Nu när vi väl har våra nya fina lokaler ville personalen och eleverna
också bjuda in till en nyinvigning.
Alla som kom under eftermiddagen
blev bjudna på bullar, saft och kaffe.
Det var glädjande att se hur många
som tog sig tid att stanna kvar en
stund, se sig omkring och prata
med personal eller andra besökare.
Skolan och fritidshemmet står alltid
inför förändringar, vare sig det
handlar om lokaler eller pedagogik. Det vi kan se är att en sådan
här insats med lokalerna påverkar
arbetsmiljön för både personal och
elever på ett väldig positivt sätt. Så
tillsammans fortsätter vi att arbeta
för utveckling!
Marcus Lech
biträdande rektor Holmesskolan
0560-162 46
marcus.lech@torsby.se

Hästar

på elevens val
Nytt upplägg med mera roliga ämnen
att välja på fanns det på elevens val
på Frykenskolan nu denna termin.
25-30 olika saker att välja på, och många
av dem var ”rörelseinriktade”, alltså skulle
stimulera till fysisk aktivitet och kanske
bidra till att eleverna får ett eller annat
nytt intresse.

Eleverna fick prova på att rida, för några var det
första gången, andra var vana sedan tidigare

Man fick lära sig att rykta
och sköta om hästarna

Förut var elevens val upplagt så att det var en
lektionstimme per vecka, och vanligen var det
”vanliga” ämnen man hade att välja på, som t.ex.
matte, engelska etc. Nu denna termin provade Frykenskolan ett nytt grepp. Eleverna i årskurs 6-9 fick istället
tre heldagar där de fick koncentrerat ägna sig åt det
de valt. Man kunde välja olika ämnen varje gång eller
samma flera gånger om man så önskade.
Några exempel på vad det fanns att välja på: Vandring längs Hovfjällsleden eller runt Vassjön, bowling,
baka kreativt, julshow, skoltidning, filmskapande, träslöjd, virtuell bilsport, ridning och hästkunskap m.m.
18-20 elever passade på att vara på Torsby ridklubb,
sköta om hästarna, mocka, rida och lära sig mer om
hästarna.
- Väldigt mysigt, man träffar sina elever på ett annat
sätt, får en annan relation med dem och kul att göra
något annorlunda med dem än det vi gör på vanliga
lektioner, säger Helena Lind som arbetar som lärare i
engelska i vanliga fall, men som under elevens val var
med dem på ridklubben.
Annette Lauritzen
kommunikationsstrateg
0560-160 04
annette.lauritzen@torsby.se
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Alva, Alicia, Madeleine, Edvin, Jonathan, Rasmus, Arvid			

Karolina, Nellie, Victor			

Tuva och Josefine		

Sofie

Foto: Berith Codner
och Madelene Cicek

Bär din bok-vecka
på Kvistbergsskolan
Under vecka 46 hade vi ”Bär din bok-vecka” på Kvistbergsskolan. Det är ett projekt skolan
startat för att öka läslusten. Varför det är just vecka 46 är för att den sammanfaller med
Nordiska biblioteksveckan.
Berith Codner, skolbibliotekarie,
förberedde veckan tillsammans
med arbetslagen. Det genomfördes
bokprat i några klasser och alla
elever på skolan hade i uppdrag att
låna en skönlitterär bok.
– Läsning är viktigt, man lär sig
av det. Tanken med veckan var att
få elever intresserade av att läsa. Jag
vill inspirera och uppmuntra läsning, säger Berith.
Veckan började med att lärarna
högläste i klasserna, Kura gryning.
Skolan använde sig av de texter
som Nordiska biblioteksveckan utsett. Årets tema var ”öar i Norden”.
Sedan har det under veckan på
olika lektioner, avsatts tid för egen
läsning. Alla elever fick bära med
sig en bok till alla lektioner.
Love, Ida och Yahia i förskoleklass har lite olika åsikter om högläsningen som var i klassen. Den
var bra, men ganska lång, tyckte de.

Viktor, Nellie och Karolina tycker att
veckan har varit bra. Läraren läste
ur ”Skattkammarön” och eleverna
har fått läsa mycket i sina bänkbäcker. De tycker också att det var
bra att få lyssna på matteberättelser.
Christina Günther, lärare, berättar:
– Jag har läst ur en bok som heter
”Sifferdjävulen”. Den handlar om
en pojke som hatar matte, men som
möter Sifferdjävulen. Plötsligt blir
matematiken roligare. Jag vill att
eleverna ska få se en annan vinkling
av matematiken, se en helhet och se
det logiska.
Tuva och Josefine tycker båda att
det är både roligt och lugnande att
få läsa. Det är viktigt att kunna läsa,
säger de. De läser ibland på sin fritid, men mest i skolan.
Boktips från Tuva och Josefine:
”Rum 213”. Den är spännande, säger Tuva.
Sofie i klass 7 tyckte inte högläs-

ningsboken var så bra, den var svår
att förstå.
– Men det var mysigt! Vi har haft
böcker med oss till alla lektioner.
Det är kul att läsa, men beroende på
bok förstås. Mest gillar jag skräck,
säger Sofie.
Klass 6 tycker att det har varit en
bra vecka. Några av dem läser på
fritiden, men alla tycker att det är
det är viktigt. Klass 6 rekommenderar dessa böcker till alla lässugna:
”Sune-böckerna”, ”Vildhäxan” och
”Stenänglar”.
Vill du veta mer om Nordiska
biblioteksveckan kan du läsa på
http://bibliotek.org/se/
Vill du veta mer om Bär din bokveckan kan du kontakta oss på
Kvistbergsskolan på 0564-477 00.
Madelene Cicek
rektor
070-275 09 46
madelene.cicek@torsby.se
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Jubel och succé
för Syssleträffen!
Prinsessan och Prinskörven. Foto: Ann-Sofi Sätherberg

Alla var där, (runt 1000 personer) och var du inte där så missade du något alldeles extra!
På Alla helgons dag 4 november drog Syssleträffen igång för första gången och vi håller
tummarna att det blir ett återkommande event många år fram över.
När dörrarna öppnades kl. 11 tog Kjell-Åke i Myra
kommandot, hälsade välkommen och gick sedan runt
bland de trettiotalet utställarna som fick presentera
sig och sitt företag eller förening i mikrofonen. Företag
från Norra Klarälvdalens företagarnätverk och olika
föreningar ställde ut i montrar och informerade om sina
verksamheter i GA-hallen. I montrarna fick du med dig
nyttig information och kunde knyta nya, bra kontakter.

Gott att äta och underhållning

Lunch från Nedergårdens Vilt och Natur serverades
och du kunde köpa dig en kopp kaffe med riktigt gott
hembakt doppa till av Bygdeslöjdarna. Kjell-Åke i Myra
berättade anekdoter från Metbäcken och för barnen
fanns det en hoppborg och underhållning på scenen.
Linnèa Andersson, 12 år, som varit med i ”Talang” både
2014 och 2017 uppträdde med sina sånger, efter det
kom Prinsessan och Prinskörven (Prinsessan, Sandra
Dahlberg, känd bland annat från Postkodlotteriet) upp
på scenen och roade stora och små. Ville man ta sig en
sväng ut i den friska höstluften fanns det tipspromenad, lastbilar och skogsmaskiner och att ägna sig åt.
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Dessutom kunde man ta en rundtur med tåget i miljön
runt Sysslebäcks bad & fritid. Ville du värma dig efter
promenaden så var simhallen öppen för dig hela dagen
och du kunde ta ett gratisdopp eller relaxa i bubbelpoolen ända fram till kl. 16.

Hela natten lång

På kvällen kl. 19 serverades supébuffé till de nästan 200
personer som förhandsbokat. Kl. 20 öppnades entrén och
de med förköpsbiljetter och övriga kunde komma in. Det
blev underhållning av Kjell-Åke i Myra, Mikael Rickfors,
Cotton-Eyed Joe och Direkt Dunder från Hagfors.
Trots detta fullspäckade jubel-program skulle nog
många säga att högpunkterna var när pristagarna hyllades. Jan-Anders (Jante) Carlsson fick motta priset
"Årets Företagare" och Nordvärmland FF 2 gratulerades till att ha vunnit division 6 i år.
En riktig jubelkväll kan man säga!
Ann-Sofi Sätherberg
badvärd
0560-166 36
ann-sofie.satherberg@torsby.se

Fullt ös med Cotton-Eye Joe
på Syssleträffens scen.
Foto: Ann-Sofi Sätherberg

Syssleträffen
arrangerades i år
för första gången, av
Torsby kommun i samarbete
med föreningar och nya
företagarnätverket i norra
Klarälvdalen och näringslivsbolaget Tuab och ägde
rum på Sysslebäcks
bad & fritid.

Mikael Rickfors spelade.
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Tillgänglighetssamordnaren efterlyser

Var med och påverka din vardag
Kommunala tillgänglighetsrådet behöver dig! Det finns platser som ännu inte är tillsatta.
De platser som det gäller är en ordinarie och en ersättare för personer med psykisk funktionsnedsättning och en ersättare för personer med medicinsk funktionsnedsättning.
Genom kommunala tillgänglighetsrådet kan du som har en funktionsnedsättning framföra dina synpunkter och föra en dialog med
politiker och ansvariga tjänstemän.
Rådet träffas fyra gånger per år på
Torsby bibliotek. Det är de lokala
handikappföreningarna som utser
personer till rådet. Med i rådet finns
också politiker från tre olika nämnder; barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och socialnämnden.

Den lokala handikappföreningen lämnar namnförslag

Det är de handikappföreningar som
är verksamma i Torsby kommun
som kan lämna namnförslag till
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de platser som finns i rådet. Totalt
finns det sex platser och sex ersättarplatser.
Ledamöterna utses vart fjärde år
och byts alltså ut eller välj om efter
varje valår. Men det finns alltså
platser redan nu som behöver tillsättas.

Så jobbar rådet idag

De personer som finns i tillgänglighetsrådet idag representerar olika
grupper. Det är personer med rörelsenedsättning, hörsel eller synnedsättning och personer med någon
medicinsk funktionsnedsättning
som finns i grupperna idag. Men
vi saknar personer från gruppen

personer med psykisk funktionsnedsättning.
Som ledamot i tillgänglighetsrådet representerar man en hel grupp,
inte bara en förening. De frågor som
vi tar upp är därför av ett mer allmänt intresse för alla kommunens
invånare. Frågorna rör anpassningar i samhället för ökad tillgänglighet och en fungerande utformning
för alla.
Välkommen att höra av dig så
berättar jag mer!
Gunilla Montan Halvardsson
tillgänglighetssamordnare
0560-161 62
gunilla.halvardsson@torsby.se

Här är alla välkomna,
Foto: Lars Sjöqvist

stora som små

Oavsett väder så
har vi alltid fina för
hållanden i
skidtunneln Foto:
Linda Danielsson

n 28 december

de
y Hockey Cup
Missa inte Torsb
t
dqvis
Foto: Anna Lin

Julklappstips från skidtunneln
Nu är det inte länge kvar till jul och har du ännu inte köpt alla julklappar? Vill du överraska
någon med en upplevelse utöver det vanliga? Då är ett presentkort i skidtunneln den perfekta gåvan. Våra presentkort kan du köpa via info@skidtunnel.se eller per telefon 0560270 00 eller skidtunnel.se/presentkort.
Prova på skidåkning i skidtunneln

Är du nyfiken och vill testa inomhusskidåkning i skidtunneln så
rekommenderar vi vårt prova-på
paket. I vårt prova-på paket får du
testa längdskidåkning i skidtunneln
i 45 minuter. Spårkort, färdigvallade
hyrskidor från Madshus, skidskor
och stavar ingår.
Priset för vuxen är 220 kr, ungdom 160 kr. Barn betalar endast 80
kr för skidhyra. Familjepaket finns
för 600 kr och gäller för två vuxna +
två barn/ungdom.

Skridskobana

I år har vi gjort iordning isbanan
med en hockeyrink med rundade
hörn, linjer och nya mål har införskaffats. Skridskobanan används
flitigt av både ungdomar och barn

och vi ser att intresset ökar. Skridskobanan kommer ha extra öppet
under jullovet, se öppettiderna på
skidtunnel.se/skridskobana

Torsby Hockey Cup den 28
december

Nyhet! Torsby Hockey Cup är en
helt ny ishockeyturnering för vuxna
och den kommer arrangeras torsdagen den 28 december på skidtunnelns hockeyrink. Det är turnering
för vuxna som älskar att spela
hockey och reglerna kommer likna
korphockeyns.
Vår ambition är även att få till
publikyta. Mer info kan ni läsa på
skidtunnel.se/hockey

Kontakta oss

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
0560-270 00
info@skidtunnel.se
www.skidtunnel.se
www.facebook.com/skidtunnel
Öppettiderna nu under julhelgerna ser du på sidan 35 här i Torsby
Nu. Du finner också öppettiderna
och de för 2018 på skidtunnel.se/
oppettider.

Anna Lindqvist

0560-270 00
anna@skidtunnel.se

Häng med teknikläger!

Vinterläger 12–14 januari 2018
Dagträff den 3 februari 2018
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Härliga boktips från biblioteket
Under dessa långa och mörka vinterkvällar, vad passar väl bättre än en fängslande bok?
Här kommer några boktips från Agneta Strandberg och Anki Olsson på Torsby bibliotek.
Vill du ha flera tips titta in på våra bibliotek eller besök Torsby biblioteks Instagram-konto
torsby.bibliotek.
Agneta tipsar:
En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström

Hon var Sveriges första Wallraff-journalist och i boken
ger hon en inifrån-skildring av hur det var att arbeta
som piga under första delen av 1900-talet och i dagarna
har det kommit en biografi om henne med titeln Ett jävla
solsken.

ett djurvänligare liv. Boken tar upp tankar kring allt
som har med djurhållning att göra, t.ex. om hon ska
använda kläder och skor av skinn/päls. Hon har gått
över till produkter som varken är testade på djur eller
innehåller några restprodukter från slaktavfall. Boken
är intressant och en ögonöppnare för allt i vår vardag
som faktiskt innehåller delar av djur.

Öster om avgrunden av Thomas Engström

Sista stöten av Leif Jacobsen

Det är den fjärde och avslutande delen om den f.d. stasiagenten Ludwig Licht. Spänning och humor utlovas.
Böckerna om Ludwig Licht kommer att bli film nästa
år någon gång. Håll utkik!

Det fria ordet av Johannes Klenell

Jonas Thunander börjar som praktikant på mediehuset
Det fria ordet. Verksamheten värnar om demokrati och
solidaritet men Jonas kamp är mer inriktad på att få ett
eget skrivbord. Dråpligt och tankeväckande. Johannes
Klenell skriver också för Aftonbladet och Värmlands
Folkblad.

Dolt i mörker av Elly Griffiths

Äntligen en ny bok om rättsarkeologen Ruth Galloway
och hennes minsta sagt komplicerade relation med
kommissarie Nelson. För dig som gillar feelgood är
Griffiths böcker perfekta.

Anki tipsar om ungdomsböcker:
Vem bryr sig av Therése Lindgren

Therése Lindgren är Youtubestjärnan vars debutbok
Ibland mår jag inte så bra sålde mest av alla fackböcker
i Sverige 2016. Djurrätt är en hjärtefråga för veganen
Therése och hon skriver om hur det gick till när hon
blev medveten om djurens situation och stegvis blev
vegetarian och senare vegan. Det är en personlig berättelse om ett uppvaknande och även en introduktion till
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En fristående fortsättning på Leif Jacobsens moppeserie (Razzia, Stulen, Det enda rätta, Allt eller inget). Det
är realistiska böcker om ungdomar som av olika anledningar har en tuff livssituation. Passar också bra för
motorintresserade. Sista stöten handlar om en eftertraktad epa-traktor. Huvudpersonen Lund vill ha den
så mycket att han en kväll snor den och gömmer den
i sin pappas garage. Planen är att han ska sälja den,
hel eller i delar. Tyvärr har Lunds storebror sett detta
och använder det som hållhake för att Lund ska göra
inbrott på pizzerian. Spännande och detaljrik.

Norra Latin av Sara Bergmark Elfgren

Norra Latin är Sara Bergmark Elfgrens första roman
efter succéerna med Cirkel-trilogin och poddserien
De dödas röster. Norra Latin är en övernaturlig spänningsberättelse som utspelar sig på teaterprogrammet
på Norra Latin, en gymnasieskola i Stockholm. Skolan
har alltid haft ett rykte om sig att vara hemsökt. Så när
höstmörkret sänker sig och en mängd märkliga händelser inträffar är det riktigt ruggig läsning som får det
att krypa längs ryggraden. Var inte ensam hemma när
du läser boken!
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se

Alla nyblivna föräldrar får en bok på biblioteket när de lämnar presentkortet som de
fått på familjecentralen. Just nu kan de välja
mellan Barnens första bok och Knacka på!
av Anna-Clara Tidholm.
Foto: Maria Ivansson

Läs för ditt
barn – redan
i magen
Det är viktigt att läsa för sina barn och att
börja tidigt. Det främjar språkutvecklingen,
säger Annalena Olsson, bibliotekarie på
Torsby bibliotek.
I flera år samarbetade barnavårdscentralen, BVC, och
biblioteket på olika sätt för att främja barns läsande.
Det samarbetet har fortsatt fast numera ligger BVC under familjecentralen där Pia Lidén och Eva Lena Ueltzhöfer jobbar. De bjuder in Annalena Olsson när de har
föräldrautbildning och Annalena får berätta varför det
är så viktigt att läsa för barnen.
– Många frågar när man ska börja läsa för sina barn.
Tidigt, säger jag, språket börjar redan i magen. Därför
är det viktigt att nå ut till föräldrarna, säger Annalena.

Babycaféet är på utflykt till biblioteket.
Anna Ring läser med dottern Signe och
bibliotekarien Annalena Olsson har lånat
Emma som verkligen gillar musikboken
Blinka lilla stjärna. Emmas mamma heter
Maria Welamsson.
Foto: Maria Ivansson

Babycafé och öppna förskolan

Familjecentralen kommer även till biblioteket ibland
där de har babycafé och öppna förskolan. Annalena
Olsson tar emot förstås och visar barnboksavdelningen
för föräldrarna och deras barn. De läser böcker och ser
ut att stortrivas i soffan bland mjukisdjur och böcker.
– Läser man mycket för barnen så blir de nyfikna och
får lust att läsa. Det är bra för språkutvecklingen och
de får och ett rikt ordförråd, säger Annalena.
Hon tipsar om olika böcker som pekböcker, böcker
med rim och ramsor och en särskild hylla, Föräldrahyllan, med böcker som handlar om barn.

Barnens första bok

Barnens första bok delas ut på biblioteket till alla nyblivna föräldrar när de visar upp ett presentkort som
de får på Familjecentralen. Just nu finns det två böcker
att välja mellan. När barnen börjar förskoleklass får de
Barnens andra bok. Så läs för ditt barn, det är till glädje
för alla!
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se

Det är lika trivsamt när öppna förskolan
besöker biblioteket. Bibliotekarie Annalena
Olsson och Pia Lidén, förskollärare på familjecentralen, i samspråk med Elisabet och
Josefin med barnen Vilgot och Freja.
Foto: Nora Büttner
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Bredband till

Råbäcken, Sandsätern
och Kittmon!
Med vinterns intåg flyttas grävmaskinerna
söderut men allt stannar inte av för det.
Och äntligen är upphandlingen av etapp 3
klar och kan börja byggas till våren. Denna
etapp berör i huvudsak den västra delen av
kommunen.
Grävmaskiner drar söderöver

Med vintern kryper tjälen ner i backen och grävarna
tar sina maskiner och drar söderut i Sverige. Allt stannar inte av, fiberblåsning kan t ex göras även när det är
kallt. I skrivandes stund pågår fiberblåsning i Sörmark
och när det är klart där står stamfibern mellan Brattmon och Höljes på tur. För att sedan få fiber in till huset måste du anmäla ditt intresse till Zitius. Än så länge
har intresset varit lågt i Kärrbackstrand och Höljes och
därför har Zitius inte kunnat starta projektet. Bor du i
Höljes, Båtstad eller Kärrbackstrand och vill ha fiber
men inte anmält dig än, gå in och anmäl din adress på
www.fibertillalla.se

Anmäl intresse om du vill ha fiber

I etapp 3 ska Torsby kommun bygga till Bastuknappen,
Medskogen, Bograngen, Röjdåfors. Kajklastorp, Råbäcken, Lämbacken, Sandsätern, Runnsjötorp, Hovfjället, Nordantjärn, Mårbacken, Kittmon och Dalgosstorp.
Alla sträckor är framtagna utifrån att det finns företag i
anslutning till varje sträcka. Vi bygger inte in till husen
men lämnar anslutningspunkter som gör det möjligt att
ansluta hushåll i ett accessnät som byggs av en fiberförening eller ett privat företag som Zitius. Vill du ha fiber
till ditt hem eller ditt företag går du in på www.fibertillalla.se och anmäler ditt intresse. Ju fler som anmäler sig
i ett område desto snabbare kan Zitius börja bygga.
På www.torsby.se/bredband kan du se alla sträckor
i de olika etapperna i projektet Bredbandsutbyggnad i
Värmland.
Har du några frågor om bredbandsutbyggnaden är
du alltid välkommen att kontakta mig!
Cecilia Sjödén

Skala 1:410000
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2017-08-31

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 10
cecilia.sjoden@torsby.se

Besöksadress

Samhällsbyggnadshuset,
Gustaf Lovéns gata 30, (Inre hamn)
651 84 Karlstad

Postadress och telefon

Konsumentrådgivningen
Karlstads kommun, 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 konsumentrådgivningen
i Karlstad.

Konsument Karlstad informerar

Passar julklappen?
Nu smyger sig julafton allt närmare och det blir dags för julklappsöppning. Förhoppnings faller julklappen mottagaren i smaken men vad kan
man göra om julklappen inte blir sådan succé som du väntat dig? Om
tröjan inte passar eller leksaken går sönder? Vi på konsumentrådgivningen vill ge dig lite hjälp på traven.

Öppet köp och bytesrätt

Innan du betalar en vara är det bra
att fråga om butiken erbjuder öppet
köp eller bytesrätt. Be även butiken
att skriva öppet köp på kvittot om
butiken lämnar det och hur länge
det gäller. Det finns ingen laglig rätt
att återlämna en felfri vara till en
butik men många erbjuder det. Om
du har rätt att lämna tillbaka en felfri
vara behöver du visa upp ditt kvitto
när du lämnar tillbaka den. Butiken
kan även till exempel kräva att originalförpackningen är med.

Avbeställning och dröjsmål

Har du beställt en vara men ångrat
dig innan leverans? Varan går att
avbeställa så länge den inte avlämnats till dig, men du måste betala
ersättning till säljaren för kostnader

och förluster som säljaren får på
grund av avbeställningen. Det kan
till exempel vara kostnader för offerter, förvaring och fraktkostnader
tillbaka till leverantören. Har du beställt något som du skulle ge bort i
julklapp och inte fått förrän efter jul,
trots att du och säljaren gjort upp
om leveransdag, är det dröjsmål och
du kan låta köpet gå tillbaka.

Köp på distans

Vid internetköp, telefonförsäljning,
hemförsäljning, köp via julmarknader (över 400 kr) eller postorder har
du, inom Sverige och hela EU, oftast
rätt att ångra köpet inom 14 dagar.
Du får oftast betala returfrakten,
förutsatt att säljaren har informerat
om detta. Kontrollera att det finns
kontaktuppgifter till företaget, så att

du lätt kan nå dem om något blir fel
i leveransen eller på varan.

Ångerfristen börjar löpa:

• den dag du tog emot varan.
• den dag du tackade ja till tjänsten.

Om det blir fel på varan

Köper du julklappar från ett företag har du alltid tre år på dig att
klaga på ursprungliga fel. Kontakta
butiken där varan är köpt så fort
du hittar felet och visa kvittot och
varan. Om varan du köpt har ett
ursprungligt fel har du rätt att få
den reparerad eller utbytt mot en
liknande vara.
God jul och gott nytt år
önskar konsumentrådgivningen!
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På korttidsenheten

Solängen

kan du få vård och omsorg under en kortare period
Vi på Solängens korttidsenhet arbetar med tre olika delar – sviktplatser, växelvård/
anhörigstöd och palliativ vård.
Sviktplatser är till för personer som har tillfällig svikt i
sin omvårdnadassituation.
Växelvård/anhörigstöd betyder att man kommer till
oss på 1-2 veckor för avlastning.
Palliativ vård innebär god omvårdnad i livets slutskede
Det kan t.ex. handla om att man behöver en period
av återhämtning eller vardagsrehabilitering efter en
sjukhusvistelse, att göra minnestester och för att utreda
om man behöver ett annat slags boende. Vistelse hos
oss kan också innebära att vi genom att ha hand om
omvårdnaden av en person ger anhöriga som vårdar
denne hemma möjlighet till återhämtning och vila. Det
kan även vara för att få ett fint avslut i livets slutskede.

Målet är hemgång

Vistelsen på korttidsenheten beviljas av en biståndshandläggare och planeras alltid utifrån målet ”hemgång” och oftast via en vårdplanering i någon form,
t.ex. på sjukhuset.
Hemgång kan vara till det egna hemmet, men ibland
kan behovet förändras och man kan då behöva anpassa
det tidigare boendet eller att det kan bli aktuellt att
26 TORSBY NU NR 4 - 2017

flytta till någon av kommunens särskilda boenden.
Detta styrs av många olika faktorer såsom bostadens
utformning, lagstiftning och riktlinjer och givetvis
utifrån omsorgstagarens sjukdomsbild, behov och
förmågor.

Så här arbetar vi på Solängen

På korttidsenheten arbetar vi utifrån ett tvärprofessionellt teamtänk med den enskilde omsorgstagaren i
fokus. Vi som arbetar på korttidsenheten eftersträvar
ett rehabiliterande arbetssätt som innebär att vi stödjer
personens egna resurser där målet är att förbättra och
bibehålla fysiska, psykiska och sociala funktioner.
Detta kan ta sig helt olika uttryck hos olika omsorgstagare och tar också olika lång tid. Därför kan vi aldrig
ha samma mål, samma planering eller samma tidsperspektiv för de som vistas hos oss, utan det är individuellt.
Korttidsenheten är bemannat dygnet runt av undersköterskor. Sjuksköterska finns dagtid måndag-fredag
och vid övriga tider kontaktas jourhavande distriktsköterska och ev. läkare via Landstinget om ett akut behov
uppstår. I övrigt kontaktas den ansvarige läkare som
man har listats sig hos, på vårdcentralen.

Några ur personalen på Solängen. Från vänster Titti Berglund, Marianne Kjellberg-Nilsson, Wiveca Eriksson, L-G Emanuelsson, Maj Wenche Borgh,
Ann Henriksson och Jessica Carlsson. Foto: Annette Lauritzen

Sjukgymnast och arbetsterapeut ingår också i teamet
och finns tillgängliga vissa tider i veckan, vilket innebär att baspersonalen arbetar och planerar utifrån delegering och uppdrag från rehabiliteringspersonalen. De
ansvarar för bedömningar och uppföljningar samt att
det är de som utför rehabiliteringen vid mer specifika/
omfattande ärenden.

Både aktiviteter - och lugn och ro

På grund av att Solängen är en korttidsenhet är det stor
rörlighet dagligen av personer/omsorgstagare som anländer och avviker. Detta innebär att vissa dagar är det
mer flöde än andra dagar och då uppskattas möjligheten till stunder under dagen för de som vistas hos oss,
att få en mer lugnare miljö.
Vi samverkar med flera olika samfund och alla deltar
i alla aktiviteter helt frivilligt. Vi lägger också stort fokus på att ha en lugn och trivsam miljö vilket innefattar att vi kanske inte är så aktiva alltid utan att vi sitter
och små pratar med varandra. Vi har flera som vistas
hos oss som har olika former av hjärnskador och att
hitta balansen mellan vila och aktivitet är en viktig del
i återhämtningen.

Här finns vi

Korttidsboendet Solängen finns på andra våningen i
äldreboendet Solliden i centrala Torsby tätort. Vi har
plats för 16 personer.

Solängen når du via biståndsenheten

Du eller en anhörig vänder dig till kommunens biståndsenhet om du känner att Solängen kan vara en insats för
dig eller din anhöriga. Du når dem via telefon 0560-162
00. Biståndshandläggaren gör en utredning som utgår
från dina behov och möjligheter.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om korttidsenheten kan du läsa på
kommunens webbplats torsby.se/korttidsenheten. Du
kan också ringa mig om du vill, på tfn 0560-161 81.

Viktoria Sundeskog
områdeschef
0560-161 81
viktoria.sundeskog@torsby.se
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Balansera mera

Läkemedel kan
öka fallrisken!

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest
akutbesök, inläggningar på sjukhus och dödsfall. Varje år
faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka
vården. Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som faller är 60 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.
Förutom ett ganska långdraget lidandet efter en fallolycka
ligger kostnaden för samhället på flera miljarder per år.
Idag tittar vi lite närmare om hur
läkemedel kan öka fallrisken och
hur viktigt det är att hitta balansen i
medicinskåpet.
Äldre personer har ofta många läkemedel och biverkningar av dessa
läkemedel är inte ovanligt.
Flera av de förändringar som sker
i kroppen med stigande ålder påverkar också hur läkemedel tas upp,
fördelas, omvandlas och utsöndras.
Resultatet kan bli att läkemedel stannar kvar längre i kroppen. Detta kan
medföra en förlängd läkemedelsverkan men också att koncentrationen
av läkemedel byggs upp. Följden blir
en ökad risk för biverkningar som i
sin tur kan vara orsaken till en ökat
fallrisk.

Hur hittar du balansen i
medicinskåpet?

• Fråga doktorn eller på apoteket
om dina läkemedel. Det är viktigt
att du vet hur dina mediciner
fungerar – dels var för sig, dels
i kombination om du tar andra
mediciner och det är särskilt
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viktigt att du frågar om du har
flera olika läkare. Några frågor
som du kan ställa: Varför behöver jag den här medicinen? Finns
det någon annan behandling än
medicin? Om det inte finns några
alternativ – vad ska jag tänka på?
Jag har redan flera olika mediciner, kan jag få en läkemedelsgenomgång?
• Vissa läkemedel ökar fallrisken.
Lugnande och ångestdämpande
läkemedel ökar risken för fall,
liksom läkemedel som används
mot depression och sömnmedel. Även starka smärtstillande
läkemedel som morfin (inklusive
morfinplåster) ökar fallrisken,
liksom en del mediciner vid
hjärt- och kärlsjukdomar. Om du
äter både smärtstillande, antidepressiva medel, lugnande läkemedel eller sömnmedel samtidigt
ökar risken för fallskador.
• Alkohol kan förstärka effekten av
många läkemedel, framför allt de
som påverkar nervsystemet. Exempelvis sömnmedel och starka

Mark van Geffen och Ann-Mari Törnevik

smärtstillande morfinpreparat i
kombination med alkohol medför en ökad risk för fall.
• Var uppmärksam på effekten av
dina mediciner. Försök att uppmärksamma vilka effekter dina
mediciner har. Anteckna om du
märker några biverkningar, till
exempel att du blir yr eller känner
något annat obehag. Det är också
viktigt att du berättar om upplevelserna för din läkare. Kanske
behöver läkaren ändra doseringen
eller byta ut något läkemedel.
Undrar du om något? Hör av dig till
Ann-Marie Törnevik, tf. områdeschef sjuksköterskor, tfn 0560-160 00
(växel) eller via ann-mari.tornevik@
torsby.se.
Vill du veta mer om ”Balansera
mera” och hur du kan få en broschyr med tips och råd för att
förhindra fallolyckor? Hör av dig
till Mark van Geffen, områdeschef
kommunrehab tfn 0560-160 40 eller
via rehab@torsby.se.
Källa: Socialstyelsen

Bild ovan: Byggnation av flerbostadshus i Branäs
Bild nedan: Garagebygge i Vadje
Foto: Ulf Nilsson

Det byggs en
hel del runt om
i vår kommun

Under de första 11 månaderna av 2017 har miljö-, bygg- och
räddningsnämnden beviljat bygglov för 220 olika byggprojekt
inom kommunen.
I den siffran finns förstås många
mindre projekt såsom altaner och
garage, men vi har faktiskt flera
satsningar som bidrar till att Torsby
nu i jämn takt utvecklas framåt.

Här är några av våra större
ärenden under 2017

• Fyra enbostadshus beviljades
bygglov under årets första 11
månader. Den senaste 15 åren
har det byggts så mycket som 100
nya villor i Torsby kommun, det
tycker vi är jätteroligt!
• Ica Toria beviljades bygglov för
om- och tillbyggnad av butik och
entré och det projektet är nu i sitt
slutskede.
• Torsby Bostäder beviljades
bygglov för ytterligare ett flerbostadshus vid Enen, här blir 20
nya lägenheter klara under våren
2018.
• På Branäsberget har bygglovet
lämnats för ett lägenhetshotell
med parkeringsgarage i källarplan. 77 nya boenden för uthyrning kommer stå klara till
säsongen börjar nästa år, 2018.

• Ett hus med 20 uthyrningslägenheter inkl. parkeringsgarage och
hiss beviljades i dalen i Branäs.
Det huset kommer vara färdigställt till säsongsstart strax innan
jul 2017.
• MBN bil fick bygglov för att
bygga till verkstaden med dubbel
yta.
• Restaurang Valbergsängen beviljades bygglov för en tillbyggnad
som möjliggör ca 100 ytterligare
sittplatser och ytterligare en
RWC i bottenplan. En hiss har
installerats så hela restaurangen
är tillgänglig från båda planen.
Projektet är precis färdigt.
• På Långberget har det beviljats
bygglov för tillbygganad av café
och sportaffär.
• Macken i Värnäskorsningen har
nyligen fått bygglov för att göra
en om- och tillbyggnad som ska
möjliggöra ett större utbud av
snabbmat och sittplatser.
Malin Jonsson
miljö- och byggchef
0560-160 84
malin.jonsson@torsby.se
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Möte för vuxna
Stort intresse för droginformation

• Vilka droger börjar ungdomar med? Och vilka
används idag?
• Vad gör vi vid misstanke om droger?
• Var kan vi som föräldrar få stöd?
• Hur samverkar vi kring barn och ungdomar i
kommunen?
Lokala Förebyggande Rådet (LFR) hade bjudit in vuxna som har, eller har haft ungdomar från grundskolan
till och med gymnasiet, till en informationskväll. Detta
för att informera om drogsituationen i kommunen
och om hur vi samarbetar kring våra ungdomar. Runt
30-talet intresserade vuxna kom och de fick bland annat lyssna på polisens narkotikaexpert Andreas Jarl.
Han berättade om vilka droger som är aktuella och
vilka tecken de påvisar. Intresset var stort och frågorna
många.

Lita på magkänslan

Det finns en utbredd uppfattning om att tonårstiden
är fylld av konflikter och turbulens, att tonåringar är
svåra och trotsiga. Studier visar dock att en övervägande majoritet av alla ungdomar uppger att de står nära
sina föräldrar, ser dem som bra förebilder och har lätt

att prata med dem. Tonårstiden kan vara konfliktfylld
men behöver inte vara det. Detta innebär dock inte att
föräldrars oro inför tonårstiden är obefogad. Tonårstiden innebär stora förändringar på kort tid. Samtidigt
som föräldrarna måste finnas till hands och ha uppsikt
över sina barn, ska tonåringen ha utrymme att skapa
ett eget liv och relationer utanför familjen. När det gäller droganvändande gäller oftast en generell regel, lita
på magkänslan. Anas oro är det bättre att handla i god
tid. Då är chanserna större att hjälpa.
Det är inget misslyckande som förälder att ha ett
barn som börjar använda narkotika. Däremot är det ett
misslyckande om man väljer att inte göra något åt det.

Mer info om narkotika

Lathund vid misstanke om narkotika delades ut. All
information i den foldern hittar du också på torsby.se/
narkotika.
Deltagarna på mötet efterlyste liknande information
om droger till ungdomarna själva. Har du mer frågor
kan du alltid höra av dig till Lokala Förebyggande
Rådet (LFR). Oss hittar du på www.torsby.se/LFR.
Jörgen Johansson

Caroline Eriksson

ANDT-samordnare
070-316 60 77
jorgen.johansson@torsby.se

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

Polisens narkotikaexpert Andreas Jarl berättar om vilka droger som
finns i Torsby samt vilka tecken de påvisar. Foto: Jörgen Johansson
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Utnyttja förmånerna för
Tobaksfri duo!

Kom ihåg att använda ditt kort!

Har du frågor eller vill du också vara med i satsningen?
Hör av dit till Jasmina Henriksson, elevsamordnare på
Frykenskolan och ansvarig för Tobaksfri duo i kommunen. jasmina.henriksson@torsby.se, tfn 070-225 94 16
På de här ställena kan ungdomarna använda sitt förmånskort

På våra två högstadieskolor i kommunen
får eleverna erbjudande om att skriva
kontrakt med valfri vuxen om att hålla sig
tobaksfria. Vuxenpartnern i duon får äran
att stå för stöttningen samtidigt som ungdomen mot uppvisande av sitt förmånskort
får bra rabatter i butiker, på diverse anläggningar och matställen, samt har chans att
vinna fina priser.
Tobaksfri duo innebär en tonårstid utan tobak!

• Man får bättre hälsa och kondition
• Man undviker att bli lurad av tobaksbolagen som
vill att unga ska bli beroende
• Man kanske hjälper till att förhindra barnarbete på
tobaksplantagen
Forskning visar att om man orkar hålla sig ifrån tobak
under de här åren så är chansen stor att man förblir
tobaksfri livet ut.
Vi som arbetar med det här i kommunen tycker att
satsningen är väldigt viktig och att det inte bara handlar om tobak i sig utan även är förebyggande när det
gäller andra droger.
Förutom de här största vinsterna så har ungdomen
även möjlighet att vinna fina priser som lottas ut tre
gånger per år. T.ex. cykel, hockeybiljetter, rallypass,
resa och åkpass till Liseberg, dagpass på skidanläggning samt dagpass på vattenland, årskort på badhus,
biobiljetter samt presentkort på butiker och restauranger.
Vi är otroligt stolta och glada över våra lokala handlare och företagen som stöttar våra ungdomar med så
suveräna priser och erbjudanden!
Vill ni läsa mer kan ni gå in på kommunens webbplats www.torsby.se/tobaksfriduo.
Eller www.tobaksfri.se där ni ser vilka erbjudanden
ni kan ta del av i resten av landet.
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Område
A. Arbetsglädje, uppskattning,
balans i tillvaron, stolthet
B. Trivsel och arbetsmiljö
C. Utveckling i arbetet

Hur är det att jobba
i Torsby kommun?

D. Öppenhet och delaktighet
E. Ledarska
F. Mål, styrning, kundperspektiv,
nytänkande och utveckling av
kommunen och dess tjänster
G. Ett bra arbete – ett attraktivt arbete

Våren 2017 fick all månadsavlönad personal hos Torsby kommun en medarbetarenkät
att svara på. Det är andra gången vi har en gemensam sådan för alla verksamheter.

Svaren från medarbetarenkäten är nu sammanställda
och redovisade som statistik i olika rapporter.
Totalt svarade 85 % på enkäten.

Här är några av resultaten

Fler resultat finns i kommunrapporten. Vill du läsa
rapporten, finns den på www.torsby.se/medarbetarenkat.
Genomgående är det ganska lika resultat 2017 som
2011, något bättre.
(Siffrorna efter påståendena är genomsnitt, max 6,0)
• Arbetsuppgifterna är viktiga för kommunens invånare 5,5
• Jag tycker jag har ett intressant och stimulerande
arbete 5,2
• Jag trivs bra på min arbetsplats 5,1
• Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats 5,0
• Vi samarbetar bra 5,0
• Jag kan rekommendera andra att arbeta på min
arbetsplats 4,8
• Jag är nöjd med min psykosociala arbetsmiljö
(samarbeten, relationer) 4,7
• Jag är stolt över att arbeta i Torsby kommun 4,7
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• Min närmaste chef uppmuntrar oss personal att ta
egna initiativ 4,7
• Jag upplever jag för det mesta har en rimlig arbetsmängd 4,2
• Jag är nöjd med den fysiska arbetsmiljön (utrustning, ventilation, arbetsbord, ljudnivå, m.m.) 4,0
• Jag kan oftast påverka min arbetstids förläggning,
t.ex. flextid, årsarbetstid, förtroendearbetstid 3,9
• Jag tycker att medarbetarsamtalet har varit till nytta
för utvecklingen i mitt arbete 3,8

Resultaten jobbas vidare med på arbetsplatsen

Tanken är att personalen och chefen tillsammans ska
arbeta med den egna arbetsplatsens enkätresultat.
Syftet är att gemensamt välja de frågor som man behöver jobba med för att förbättra, men även de som är bra
som man vill behålla och förstärka.
Det arbetet ska redovisas för förvaltningschef och
kommunledning. Arbetet med att förbättra och förstärka pågår under de närmaste åren. Nästa enkät planeras
bli om tre år, våren 2020.

Torsby kommun
2017

Torsby kommun
2011

Differens

4,8

4,6

+0,2

4,7

4,6

+0,1

3,7

3,7

+-0

4,3

4,1

+0,2

4,5

4,4

+0,1

4,3

4,2

+0,1

3,9

3,8

+0,1

Frågeområden

Enkäten omfattar bl.a. dessa frågeområden:
(Genomsnitt, max 6,0)

Nyvalda politiker
Dessa politiker har valts under maj - november 2017 i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolag.

Illustration: Birgitta Brorson

Har du frågor?

Frågor som rör verksamhetsresultat kan ställas till:
Biträdande kommunchef
Anders Björck (KS förvaltning
och Torsby Flygplats AB), anders.
bjorck@torsby.se, 0560-160 86
Skolchef Ulf Blomqvist (BUF),
ulf.blomqvist@torsby.se, 0560-162 96
Socialchef Ulla-Lena Larsson (SF),
ulla-lena.larsson@torsby.se, 0560161 76
Miljö-och byggchef Malin Jonsson
(miljö-och byggkontoret), malin.
jonsson@torsby.se, 0560-160 84
Gäller det själva undersökningen,
metod osv: Kontakta projektledarna
för medarbetarenkäten; Annette
Lauritzen, annette.lauritzen@torsby.se,
0560-160 04, 070-389 60 04 eller
Inga-Carin Bergqvist, inga-carin.
bergqvist@torsby.se, 0560-160 38.
Annette Lauritzen
kommunikationsstrateg
0560-160 04
annette.lauritzen@torsby.se

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Per Gustafsson (M) Torsby 0560-100 54
Kent Hallesson (V) Torsby 070-207 17 82
Christer Jaensson (M) Sysslebäck
070-620 11 99
Ersättare
Mariha Jakobsson (V) Torsby
mariha.jakobsson@telia.com
Olle Lundin (L) Stöllet olle.lundin@torsby.se
Roland Olsson (M) Torsby 070-521 97 67
Tommy Persson (M) Torsby 070-595 00 31

Vill du veta mer om
kommunens politiker?

På kommunens webbplats
torsby.se/politiker kan du finna vårt
förtroendemannaregister. Där finns
alla politiker med namn och kontaktuppgifter.
Du kan också ringa till kommunsekreterare Johanna Lundkvist på
tfn 0560-160 66 så får du en lista av
henne.
På www.torsby.se/torsbynu kan
Kommunstyrelsen
du
finna Torsby Nu också. Väljer du
Ledamöter
nummer 2, 2015 så finner du politiGunilla Boquist (V) Likenäs 0564-403 68
Tommy Persson (M) Torsby 070-595 00 31 kerspecialen. Välkommen att höra
Ersättare
av dig till kommunens politiker!
Christer Lidström (L) Torsby 076-161 57 77
Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden
Ersättare
Christer Jaensson (M) 070-620 11 99
Christer Lidström (L) Torsby 076-161 57 77

Nr 2
MAJ

2015

Information från Torsby

Politikerspecial

Torsby Bostäder
Ersättare
Christer Lidström (L) Torsby 076-161 57 77
Kommunala tillgänglighetrådet
Ordförande
Inger Larén (L) Torsby 070-553 61 03
Pensionärsrådet
En ledamot (PRO) har slutat, men någon
ny är ännu inte utsedd

kommun

VILKA ÄR DINA POLITI

KER?

HUR ÄR KOMMUNEN

ORGANISERAD?

SKILLNAD PÅ POLITI

KER OCH PERSONAL

HUR KAN DU FÅ INSYN

OCH PÅVERKA?
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1

Karin

Tryckfelsnisse var
framme
Tyvärr blev det två fel i förra numret av
Torsby Nu, det vill vi gärna rätta till.
Ett var på sidan 13 då vi berättade om
TorsbyBadets olika vattenaktiviteter.
Där ska fotografens namn vara Anki
Haraldsson. Bilden var rätt, och såg ut
så här:

Och på sidan 17 om Alzheimerdagen
kom en bild felaktigt in i samband med
trycket. Här är den bild som skulle varit
där. Britt-Marie Jonsson mobila demensteamet, Eva-Lotta Nordahl och Kristina
Eriksson från biståndsenheten.
Foto: Jennie Stenmark.
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Nyanställd

Hej från en ny Ekbro i kommunhuset! Torsby kommuns
nyaste byggnadsinspektör är jag, Karin Ekbro-Wendel.
Jag bor i Lysvik med min man, katter, hästar och höns. Född i Uppsala för 50+ år sedan men kom via
Jämtland till Ekshärad där jag växte
upp. Vidare till Karlstad/ Hammarö
men 1989 landade jag i Lysvik.
Mamma var född och uppvuxen i
Torsby och jag har rötter i Torsby/
Lysvik/ Fryksdalen sen flera hundra
år tillbaka. Min morfar Eric Ekbro
arbetade på Torsby kommun som
kamrer i början på 1960-talet och
det känns trevligt att få vara en ”Ekbro på kommunen” igen.
Fritiden handlar mycket om
islandshästar och ridning, främst i
skog och mark men åker också på
lite kurser. Har även växthus och
lite trädgårdsodlingar och får jag
tillfälle så dansar jag gärna.
Min grundutbildning är 4-årigt
tekniskt gymnasium, husbyggnadsgren, som jag kompletterat med en
hel del kurser inom företagsekonomi, turism och olika påbyggnadskurser inom bygg. Jag har även en
utbildning som kontrollansvarig.
Innan jag började på kommunen

den 1 oktober har jag arbetat med
en rad olika saker inom bygg och
anläggning. Jag har bland annat
varit med och byggt bostäder i
Karlstad, snösystem i Branäs, Sälen,
Trysil och Åre, liftsystem i Lillehammer, Trondheim och Branäs,
gondolbana i Kolmårdens safaripark och äldreboende i Salem, Farsta och på Ekerö.
På miljö- och byggkontoret hjälper vi till med alla typer av frågor
kring bygglov och anmälningar.
Allt från när du ska installera en
braskamin, glasa in verandan till att
bygga ett nytt flerbostadshus. Målet
är alltid att alla ska bli nöjda med
vår hantering och att vi tillsammans
följer det regelverk som finns.
Jag gillar verkligen att det är så
många olika typer av frågor och
funderingar och alla trevliga och
intressanta samtal och möten med
alla invånarna i kommunen.
Du når mig på telefon 0560-160 58,
e-post karin.ekbro-wendel@torsby.se.
Foto: Annette Lauritzen

öppettider jul, nyår och
trettonhelgen 2017-2018			

Söndag 7/1

Lördag 6/1

Fredag 5/1

Torsdag 4/1

Onsdag 3/1

Tisdag 2/1

Måndag 1/1

Söndag 31/12

Lördag 30/12

Fredag 29/12

Torsdag 28/12

Onsdag 27/12

Tisdag 26/12

Måndag 25/12

Söndag 24/12

Lördag 23/12

Fredag 22/12

Torsdag 21/12

Dag

8-18

STÄNGT

STÄNGT

8-12

8-18

8-18

8-18

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-16

8-18

8-18

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-16

8-18

Biblioteket
Torsby

13-18

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

13-16

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

13-16

STÄNGT

13-16

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

13-16

STÄNGT

Biblioteket
Sysslebäck

ORD. TUR (3)

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

Bokbussen

8-12, 13-16

STÄNGT

STÄNGT

8-12

8-12, 13-16

8-12, 13-16

8-12, 13-16

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-12, 13-15

8-12, 13-16

8-12, 13-16

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-12, 13-15

8-12, 13-16

Kommunkontor (1)

9-12, 13-15

STÄNGT

STÄNGT

9-12

9-12, 13-15

9-12, 13-15

9-12, 13-15

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

9-12, 13-15

9-12, 13-15

9-12, 13-15

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

9-12, 13-15

9-12, 13-15

Socialkontoret
Björkarna

16-20

STÄNGT

12-16

16-20

16-20

16-20

16-20

STÄNGT

STÄNGT

12-16

16-20

16-20

16-20

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

16-20

16-20

Sysslebäcksbadet

14-20

11-16

11-16

6.30-18

11-20

11-20

11-20

STÄNGT

STÄNGT

11-16

6.30-18

11-20

11-20

11-16

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

6.30-18

11.-20

TorsbyBadet

9-19

9-17

9-17

9-17

9-19

9-19

9-19

STÄNGT

STÄNGT

9-18

9-20

9-21

9-20

10-16

10-16

STÄNGT

9-18

9-20

9-21

Torsby
skidtunnel

7-15.30

STÄNGT

STÄNGT

7-15.30

7-19

7-15.30

7-15.30

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

7-15.30

7-19

7-15.30

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

7-15.30

7-19

ÅVC Torsby
(2)

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-15.30

STÄNGT

14-19

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-15.30

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-15.30

ÅVC Stöllet
(2)

8-15.30

STÄNGT

STÄNGT

8-15.30

STÄNGT

14-19

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-15.30

STÄNGT

14-19

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

8-15.30

STÄNGT

ÅVC
Sysslebäck (2)

7-16.30

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

7-13.30

7-16.30

Fritidsgård
Torsby

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

17-21

Fritidsgård
Sysslebäck

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

Fritidsgård
Likenäs

18-21

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

18-21

Fritidsgård
Stöllet

(1) Med kommunkontor menas kommunkontoret i Torsby och samverkanskontoret i Sysslebäck 								
(2) ÅVC = Återvinningscentralen.										
(3) Bokbussens turlista finns på torsby.se/bokbussen.										
			

Måndag 8/1

I samband med helgerna är det lite ändringar i öppettiderna i några av kommunens verksamheter.
Allt är inte ändrat, utan en del är ordinarie tider. Här nere ser du hur vi har öppet. Välkommen!								
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Tjej- & Kvinnojouren
Nordvärmland
Vi är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden som består av tjejer och
kvinnor med olika bakgrund, ålder och yrke. Vår riksorganisation är Unizon där
vi samarbetar med över 130 tjej-/kvinnojourer och andra stödverksamheter som
arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Kvinnojouren i Torsby startades 1991 av kvinnor som ville stötta och hjälpa
kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer. Vid den tiden ”fanns” inte
kvinnomisshandel på samma sätt som idag. Det kallades för ”lägenhetsbråk”
när polisen kallades ut. I Sverige har sedan år 2000 i genomsnitt 17 kvinnor per
år dödats av sin make, sambo, pojkvän eller före detta partner.

Så här fungerar tjej- & kvinnojouren

För närvarande har vi 50 medlemmar, 17 jourkvinnor och nio jourtjejer. Vi har
ett akutboende där kvinnor och deras barn kan få en fristad genom att de kontaktar oss själva eller får en placering via socialtjänsten. På jourens akutboende
finns personal tillgänglig för att stötta till en förändring. Det är alltid kvinnan som
bestämmer hur hon vill göra. Vi hjälper till i kontakt med myndigheter, sjukvård,
polis och annat kvinnan behöver stöd med under vägen till ett liv fritt från våld.
På jouren erbjuder vi stödsamtal via telefon, mail och träffar. Du har alltid rätt att
vara anonym i din kontakt med oss. Alla på jouren har tystnadslöfte. En stor del
av vår verksamhet är att sprida kunskap, hålla föredrag inom aktuella ämnen på
arbetsplatser och som jourkvinna turas vi om att vara tillgängliga via mobil alla
dagar kl. 16-20 för att lyssna, stötta och svara på frågor.
Som anhörig/vän är du välkommen att kontakta oss för att få råd och stöd om
hur du kan stötta kvinnor och barn som är utsatta.

Hösten 2017 startade vi en tjejjour

VI finns för att stötta och peppa dig som identifierar dig som tjej och inget ämne
är för stort eller för litet. Vi anordnar olika aktiviteter för tjejer och mötesplatser
där tjej är norm. Vill du vara en del av en gemenskap som stöttar både andra
och varandra? Brinner du för tjejer och kvinnors rättigheter och tror på ett
jämställt samhälle fritt från våld? Välkommen till oss! Som jourtjej kan du hjälpa
till med att bemanna vår chatt, svara på mail samt arbeta förebyggande och
utåtriktat tillsammans med andra aktörer.
För att bli en aktiv jourtjej/kvinna måste du först gå vår utbildning där du får
grunderna i jourandet. Därefter erbjuds du som jourtjej/kvinna fortbildning inom
aktuella områden. Intresserad av att veta mer? Ring oss på 0560-146 44 eller
skicka ett mail, kvinnojourentorsby@hotmail.com. Du behövs!

#metoo

Under hösten har vi kunnat följa i nyhetsflödet och på sociala medier hur utbrett
detta samhällsproblem med könsnormer, våld och sexuella trakasserier mot
kvinnor är via #metoo. Detta är ett ämne vi måste våga tala om och vi ska alltid
våga fråga!
Vill du stödja vår verksamhet, bli stödmedlem 150 kr/år enskilda medlemmar,
500 kr/år företag, organisationer och föreningar. Swish 123 275 30 10.

Vill du ha stöd?

Kvinnor som vill ha stöd kan ringa oss under kontorstid på 0560-146 44,
070-638 94 90 eller till vår jourtelefon 070-523 81 40 alla dagar kl. 16-20. Tjejjouren 070-340 06 51, tjejjourentorsby@hotmail.com, www.tjejjouren.se/torsby.

I Torsby kommun finns över 300 föreningar.
En av dem är Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland som här presenterar sig.
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