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Hej alla kommuninvånare!
Vi har ett val till riksdag, region och kommun bakom 
oss och när denna text skrivs har kommunfullmäktige 
ännu inte haft det sammanträdet (24/10) då de väljer 
ny kommunstyrelse. Det är nu viktigt att vi får ett stabilt 
styre som kan leda vår kommun framåt med många 
pågående spännande projekt genom den lågkonjektur 
vi befinner oss i. 

Vi ser att företagen ger Torsby kommun ett gott betyg 
när vi nu fortsätter att klättra i Svenskt Näringslivs 
ranking. Vi har nu från år 2013 klättrat från 219:e plats 
till en 51:a plats i Sverige! Det är enormt glädjande att 
våra företag blir mer och mer nöjda med den service 
vi tillhandahåller. Ett stort tack till vår personal på 
näringslivsavdelningen, tekniska, miljö och bygg samt 
Tuab som här gör ett jättebra arbete!

När det gäller utbildning kommer det att bli ännu 
viktigare att vi kan erbjuda utbildningar till bristyrken 
på distans, så att man bo kvar och utbilda sig. Både 
ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen är mycket 
viktiga för kommunens utveckling.

Det finns fortfarande en stor efterfrågan på både 
lägenheter och villor. Tekniska avdelningen utreder nu 
kostnaderna för ett nytt villaområde i Västanvik.  
Vi har redan nu förfrågningar på tomter i det området 
från både företag och privatpersoner. Om vi ska lyckas 
vända trenden och öka antalet invånare i vår fina 
kommun behöver vi flera attraktiva boenden i hela 
kommunen!

Landsbygdspotten är verkligen blivit en succé där 
många föreningar från hela kommunen blivit beviljade 
pengar till sina utvecklingsprojekt. I år hade vi hela 
1,5 miljoner att dela ut till föreningslivet och pengarna 
räckte precis till de beviljade projekten. Det känns väl-
digt bra att stödja föreningslivet för de fyller en viktig 
funktion när det gäller trivsel och mående bland våra 
kommuninvånare.
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Det har 
varit val
11 september gick Sveriges befolkning  
till val till riksdag, regionfullmäktige och 
kommunfullmäktige. Många följde den 
spännande sammanräkningen av val- 
resultatet på valnatten och därefter.  
Sverige får en ny regering och många 
regioner och kommuner får förändrad 
ledning.
När denna tidning kommer i din brevlåda, 31 oktober,  
då vet du redan hur det blir (delvis åtminstone) i 
Torsby. Kommunfullmäktige har sitt första samman-
träde den 24 oktober då de enligt reglerna ska välja 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt 
ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen. 
(Motsvarande val för nämnderna görs 12 december.)

Förslag finns på politisk ledning
När denna tidning skrivs och sänds till tryck vet vi 
därför inte allt, så om det står något i denna artikel som 
inte stämmer med det kommunfullmäktige röstar fram 
den 24 oktober, ber vi om överseende med detta.

Vid en presskonferens den 4 oktober informerade 
vårt nuvarande kommunalråd Peter Jonsson (S) att 
Socialdemokraterna avser att leda Torsby kommun i 
minoritet. Detta kan göras tack vare stöd från Mode-
raterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, som 
också närvarade vid presskonferensen.

Så under förutsättning av att alla ledamöter från 
dessa partier (S, M, V och KD) röstar som deras par-
tier sa vid presskonferensen, så kommer kommun- 
fullmäktiges beslut den 24 oktober att bli att det blir 
en socialdemokratisk ordförande i kommunstyrel-
sen, Peter Jonsson.

utredning pågår om vice ordförande
En fullmäktigeberedning utreder om det ska vara en 
eller två vice ordförande i nämnderna (idag är det 
två) och om det ska vara två eller tre vice ordförande 
i fullmäktige (idag är det tre). Det finns också andra 
frågor som utreds, t.ex. mandatperiodens längd, ny 
nämnd osv.

Förslaget är på remiss hos de politiska partierna 
och de ska ha lämnat sina svar senast 28 oktober. 
Beroende på hur eniga partierna är så kommer ett 
förslag att lämnas till kommunstyrelsen och därefter 
till fullmäktige i december. Vi vet därför inte hur det 
blir när denna tidning går i tryck.

Fullmäktiges sammansättning efter valet
De politiska partierna som våra invånare röstade på 
får mandat (platser) i fullmäktige utifrån det antal 
röster de fick. Så här kommer det att se ut från och 
med oktober i år, jämfört med hur det sett ut under 
mandatperioden som varit de senaste fyra åren. 
Kommunfullmäktiges 31 mandat fördelar sig så här:
• Socialdemokraterna: 10 (-2)
• Moderaterna: 5 (+-0)
• Sverigedemokraterna: 5 (+-0)
• De oberoende i Torsby: 3 (-)
• Centerpartiet: 3 (-2)
• Vänsterpartiet: 2 (+-0)
• Kristdemokraterna: 2 (+1)
• Nordvärmlands kommunparti: 1 (-)

(-) Finns ingen jämförande uppgift eftersom detta 
parti är nytt i fullmäktige från nya mandatperioden. 

ANNETTE LAuRITzEN

kommunikationsstrateg
0560-160 04

annette.lauritzen@torsby.se



• Sänk inomhustemperaturen. En grad minskar en-
ergianvändningen med 5 %.  Se till att du inte ställer 
möbler i vägen för elementen och termostaterna.

• Se över tätningslister runt fönster och dörrar.  
Du kan också använda ett draperi för dörren och 
vara noga med att fälla ner persiennerna eller 
dra för gardinerna på natten för att värmen ska 
stanna inomhus. 

• Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-
lampor. En LED-lampa använder fyra till fem 
gånger mindre energi än en halogenlampa och 
den håller upp till 15 000 timmar.

• Diska i diskmaskin. Undvik att spola av disken 
före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand 
drar upp till fyra gånger så mycket energi som att 
diska i maskin.

• Tvätta i fylld tvättmaskin. Välj inte högre tempe-
ratur än nödvändigt. Väljer du Eco-programmet 
får du både låg energianvändning och ren tvätt.

• Använd klädstrecket. Häng kläderna för att torka 
utomhus när det går i stället för att använda tork-
tumlare. Torktumlaren använder hela två till tre 
gånger mer energi än tvättmaskinen.

• Vädra smart. Om du behöver vädra: Öppna 
mycket och vädra under kort tid, i stället för att 
vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna 
på elementen under tiden.

• Skippa standby. Stäng av apparaterna helt när 
du inte använder dem. Och dra ur laddare när de 
inte används.

• Ställ in rätt temperatur i kyl och frys. +4oC  
i kylen och -18oC i frysen. Då får du både bra 
matförvaring och låg energianvändning.

• Frosta ur frysen. Isbildning ökar energianvänd-
ningen och ger sämre matförvaring. Torka av  
baksidan av kylen och frysen så att kondensorn 
hålls dammfri. Även dammet gör att elanvänd-
ningen ökar.

• Duscha kortare tid. Halverar du din duschtid så 
halverar du också energi- och vattenförbrukningen. 

• Installera snålspolande dusch- och kranmun-
stycken. Med snålspolande kranar kan du spara 
ca 40 % av varmvattnet.

• Köp energieffektiva produkter. Ta hjälp av energi- 
märkningen när du ska köpa nya lampor, vitvaror 
och hemelektronik.

Börja med energi-
smarta vanor
Följ Energimyndighetens råd om enkla åtgärder för att minska dina  
energikostnader redan idag.
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anvisningspris – det dyraste alternativet
Om du inte gjort något val eller om det avtal du haft 
har löpt ut kan det vara så att du har ett så kallat 
anvisningspris (tidigare tillsvidarepris). Ett sådant 
avtal ger i snitt ett 30 % dyrare elpris än om du gjort 
ett aktivt val.

Fast eller rörligt elpris?
Fast elpris gör det lättare för dig att beräkna vad du 
ska betala för din elanvändning. Med ett fast elpris 
betalar oftast du lite mer för ett långsiktigt fast pris. 
Det kan vara ett alternativ för dig med en hög energi- 
användning eller en ekonomi som inte tillåter för 
höga oväntade utgifter. Rörligt elpris är ett avtal 
som följer upp- och nedgångarna på den nordiska 
elbörsen. Du kan jämföra med fast eller rörlig ränta.

timpris
Ett timprisavtal innebär att du betalar det pris som 
elen har precis när du använder den, varje enskild 
timme. Det ger dig större möjligheter att påverka din 
elkostnad då elpriset oftast varierar väldigt mycket 
över olika tider på dygnet. Dyrast är elen under 
vissa timmar på dagen, allt beror på väder, vind och 
efterfrågan.

mixpris
Med ett mixpris tecknar du ett avtal med både fasta 
och rörliga delar. Till exempel kan du teckna ett fast 
pris för vinterhalvåret och ett rörligt för sommar- 
månaderna.

byt elhandelsbolag ofta
Elhandelsbolagen brukar ge ett extra förmånligt 
avtal till sina nya kunder första året. Därefter kan 
det gå över till ett anvisningsavtal med sämre villkor 
om du inte gör ett nytt aktivt val. Se därför över ditt 
avtal en gång per år.
Text: ulrika Thorén 054-17 20 00

Elavtal – hur  
ska man välja?
Du kan ofta spara pengar genom att se över ditt elavtal, men det kan vara 
svårt att välja. Dyrast är det oftast att inte göra något aktivt val alls.

Du är välkommen att kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta energi- och  
klimatrådgivningen som är en opartisk och kostnads- 
fri service till alla som bor och verkar i kommunerna  
Forshaga, Hagfors, Kil, Munkfors Sunne och Torsby.  
Ring 054-19 24 10 måndagar, tisdagar och torsdagar  
kl. 8–15 (lunchstängt kl. 12-13) eller skicka e-post till  
energiradgivning@forshaga.se.

Du kan läsa mer om oss på www.forshaga.se/ekr
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En stor del av våra växter behöver hjälp av insekter 
med pollinering, det vill säga att föra över fröämnen, 
för att kunna föröka sig. I dag är det ett stort pro-
blem, då många insektsarter är hotade. En femtedel 
av våra fjärilsarter och en tredjedel av biarterna har 
minskat i antal. Det beror bland annat på att insek-
ternas livsmiljöer, som blomrika ängar och hagar, 
har blivit färre. Därför är det viktigt att vi hjälper 
naturen. 

– Pollineringen bidrar till ett fungerande ekosystem  
och i längden till produktion av livsmedel, säger 
Evelina Bengtsson, stadsarkitekt på Torsby kommun. 

lokal naturvårdssatsning
Naturvårdsverket har ett uppdrag från regeringen 
att samordna arbetet med att skydda hotade insek-
ter. Från Lokala naturvårdssatsningen, LONA, kan 
kommuner söka bidrag till bland annat pollinerings-
projekt. Förhoppningen med sådana projekt är att 
ökad kunskap och åtgärder ska förbättra förutsätt-
ningar för hotade insekter. 

Torsby kommun har sökt och fått ett bidrag på 50 
procent från LONA för ett pollineringsprojekt. Inom 
projektet anlägger kommunen en park som får nam-
net Fjärilsparken. Bidraget ska bland annat täcka 
kostnaderna för material och hyra av maskiner. 
Resterande 50 procent är inte kontanta medel utan 
består av arbetsinsatser.

Plantering sker nu under hösten och till våren sår vi 
blommor. Planen är att parken ska göras färdig till 
våren och att invigning kan ske därefter.

varför vill torsby kommun anlägga en natur-
vårdande park?
– Vi vill föregå med gott exempel och visa vad man 
kan göra för att minska hotet mot våra pollinerande 
insekter. Vårt hopp är att det ska bli ett långsiktigt 
lokalt naturvårdsengagemang och en lugn, fin plats 
för kommuninvånare och besökare, säger Evelina 
Bengtsson.

Hon säger också att eftersom området är bland det 
första som besökare möter på väg in mot centrum, 
blir parken dessutom en välkomnande entré till tät-
orten.

grönområde med sittplatser
Parken ska ligga i Torsby tätort, söder om Herr-
gårdsparken och öster om Coop. Det blir ett grönom-
råde med träd, buskar och ängsblommor.  
Perenna växter ska planteras, som  
exempelvis lavendel, solhatt och andra  
växter som insekter tycker om. 

Fjärils- 
parken  
– för naturvård och avkoppling
– Vi vill skapa en fin entré till Torsby och ett område där man kan träffas, betrakta 
växter och lära sig mer om pollinerande insekter, säger Evelina Bengtsson som är 
stadsarkitekt på Torsby kommun.

Arbetet med Fjärilsparken i Torsby har påbörjats
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– Vi ska ordna med bänkplatser där man till exempel 
kan sitta och vila sig. Gångvägen blir anpassad så  
att det ska vara lätt att ta sig fram med rullstolar, 
rullatorer och barnvagnar, säger Evelina Bengtsson. 
Vi kommer också att sätta upp skyltar med infor-
mation om hur man bygger egna insektshotell, och 
hur man kan sköta sin gräsmatta för att öka andelen 
blommande växter. Och naturligtvis berättar vi om 
vikten av att ta vara på växter som är viktiga för pol-
linerande insekter. 

Det ska också finnas information om hur man som 
privatperson kan hjälpa insekter att föra över sina 
fröämnen. Ett exempel är att man i sin trädgård och i 
blomlådor kan odla växter som insekter tycker om. 

Så här planeras Fjärilsparken 
att se ut när den är klar.

ansluter till vandringsled
Förutom att parken i sig kommer att vara värt ett 
besök, så ansluter den till Siristigen som är en tät-
ortsnära vandringsled. Det är en tolv kilometer lång 
led med intressant historia, kultur och natur. Den 
sträcker sig mellan Sahlströmsgården, i Utterbyn 
norr om Torsby, och Herrgårdsparken som ligger 
mitt emot Fjärilsparken. 

– Nu ser vi framemot invigningen! Det ska  
bli roligt att presentera parken för  
kommuninvånarna, säger Evelina  
Bengtsson.
Text och foto: Maria Fahlander,  
070-632 91 38

Evelina Bengtsson vid informationsskylten som visar var Fjärilsparken ska ligga – 
söder om Herrgårdsparken och öster om Coop.

Illustration: Birgitta Åberg

Vill du veta mer om fjärilsparken?
Läs mer på www.torsby.se/fjarilsparken eller ring 
stadsarkitekt Evelina Bengtsson 0560-160 20.
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så här kommer det att fungera
Inne i bostaden lägger du ditt matavfall i en brun 
papperspåse avsett för matavfall och sedan lägger 
du påsen i ett separat brunt plastkärl (en speciell 
soptunna för matavfall). (Du kommer att få pappers-
påsar utan kostnad.)

De bruna soptunnorna töms regelbundet av sop-
bilen som har två fack i bilen; ett för det vanliga 
avfallet och ett mindre fack för matavfallet. Det är 
samma sopbil som kommer idag och hämtar avfallet.

Matavfallet som samlas in transporteras sedan till 
Sunne där det samlastas och körs vidare till Karl-
skoga där det sedan ska behandlas genom rötning. 
Det blir genom det biogas och biogödsel. Biogas kan 
användas som drivmedel till fordon och biogödsel 
till gödsel på åkrarna. Alla värmlandskommuner 
skickar sitt matavfall till samma anläggning

start i november
Torsby Bostäder kommer att bli först med att samla 
in matavfallet, där delar av lägenhetsbeståndet i 
Torsby tätort kommer att erbjudas insamling med 
start under november månad, 2022. Under senare 

delen av 2022 kommer insamling att erbjudas till 
storkök och näringsställen i Torsby samhälle.

Från 2023 är det dags för hushåll och övriga verk-
samheter runt om i kommunen att få möjlighet till 
insamling. Införandet sker områdesvis och utskick 
med erbjudande sker i god tid. Vi kommer också att 
informera via kommunens webbplats www.torsby.
se/matavfallsinsamling och vi kommer att hålla 
några informationsmöten.

lagkrav bakom matavfallsinsamlingen
Det finns ett lagkrav som säger att kommunen ska 
tillhandahålla ett system där man samlar in mat-
avfall separat från soporna. Detta avfall ska sedan 
transporteras och behandlas separat. Lagkravet 
gäller från och med 1 januari 2024. De flesta kom-
munerna i Värmland samlar redan in matavfall från 
invånare och företag eller är på gång att göra det.

Har du frågor?
Vi har samlat en del frågor och svar på www.torsby.se/ 
matavfallsinsamling. Du kan också kontakta tekniska  
avdelningen på telefon 0560-162 31.

Matavfallsinsamling på 
gång i Torsby kommun
Under hösten kommer matavfallet att börja samlas in från storkök och näringsställen 
och även hos vissa av er som bor hos Torsby Bostäder. Under nästa år kommer  
även du som bor i eget hus, flerbostadshus med flera att få ditt matavfall hämtat.

på bilden ser du en vanlig soptunna 
(den gröna till vänster) och ett kärl 
för matavfallsinsamling (den bruna till 
höger.) Ovanpå den bruna tunnan ser 
du en brun papperspåse som man 
lägger ner sitt matavfall i. pappers-
påsen är placerad i en hållare som du 
kommer att få för att använda till dina 
papperspåsar. Både papperspåsar 
och hållaren kommer du att få gratis 
av kommunen.

Det som i första hand ska arbeta med 
matavfallsprojektet är från vänster 
Thomas Olsson och Lars Eriksson.
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du får inte börja bygga förrän efter fyra veckor
För dig som funderar på att bygga något eller redan 
vet att du ska söka bygglov, är det nu ännu viktigare 
att tänka på att söka ditt bygglov i god tid. Från och 
med 1 augusti i år ska nämligen kommunen ta ut en 
lagstadgad straffavgift om du har börjat bygga för 
tidigt.

Varje beslut om bygglov ska kungöras (annonseras 
ut) i det som kallas Post- och Inrikes Tidningar på 
nätet, https://poit.bolagsverket.se/poit-app/. Detta 
gör kommunen i samband med att beslutet fattas. 

Väntar du åtminstone i fyra veckor från att kom-
munen har publicerat beslutet om ditt bygglov i Post 
och Inrikes tidningar, så kan du normalt sett starta 
ditt bygge därefter. Av startbeskedet ska det framgå 
när åtgärderna får påbörjas.

Om du börjar bygga innan denna tid har gått, och 
det blir uppmärksammat, ska kommunen ta ut en 
straffavgift. Hur stor denna avgift blir bestäms av 
storleken och typen av bygge. 

Hör gärna av dig till någon av oss på miljö- och 
byggkontoret för alla typer av frågor, vi finns till-
gängliga för både telefon, besök och e-post.  

tidsbegränsade bygglov måste återställas
Vi vill även informera om att du som har ett tidsbe-
gränsat bygglov av något slag, exempelvis för ett 
upplag eller en tillfällig användning av en byggnad, 
behöver återställa eller upphöra med verksamheten 
innan det tidsbegränsade lovet går ut. 

Från och med 1 januari 2023 ska kommunen an-
nars ta ut en straffavgift, om tiden för bygglovet 
har gått och om man vid den tiden inte återställt 
marken eller byggnaden. Om du har ett tidsbegrän-
sat bygglov och är osäker på vad du behöver göra 
kontakta någon av oss på miljö- och byggkontoret så 
hjälper vi dig.

      GORAN LEKIC

      byggnadsinspektör
 goran.lekic@torsby.se
   070-242 70 17

Information från miljö- och byggkontoret

Viktiga ändringar i 
plan- och bygglagen
Här berättar vi om två viktiga ändringar som påverkar dig som funderar på att bygga, 
och som ska söka bygglov hos kommunen.

KARIN EKBRO WENDEL

byggnadsinspektör
karin.ekbro-wendel@torsby.se

070-297 60 58

MALIN jONSSON

miljö- och byggchef
malin.jonsson@torsby.se

076-116 60 84

Text och foto: Malin jonsson
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Vädermässigt bjuder hösten både 
på klara dagar med krispig luft 
och perioder med regn och hård 
vind. 

Genom att göra vissa förbere-
delser med ditt boende och din 
trädgård kan du minska risken 
för att få storm- eller vattenskador 
när det blåser och regnar. 

rensa
På hösten är det bra att rensa 
hängrännor och kolla över even-
tuella lövsilar för att undvika att 
det blir tätt och att vattnet istället 
tar en annan sämre väg. Titta 
samtidigt över dagvattenbrunnar 
så inte de är täta. Har du ett platt 
tak kan det finnas en takbrunn 
som behöver rensas. 

kolla utomhus
Ta en koll på uteplatser och i träd-
gården för att se om det finns någ-
ra träd eller buskar som riskerar 
att falla om det blåser. Kanske kan 
detta förebyggas genom att ta ned 
dem redan nu. Se också till att det 
inte finns något som vinden kan 
kasta iväg, studsmattor blåser till 
exempel lätt bort. Montera ner, ta 
bort eller förankra föremålen. Passa 
på att ta in vattenslangar och töm 
vattenutkastarna om det behövs.

mössen kommer gärna in
Möss brukar söka sig till var-
mare platser när kylan tränger sig 
på; minska risken för oönskade 
besök genom att ta bort buskar, 
högt gräs och saker som ligger 

Förbered din  
bostad för hösten
Hösten är nu här och med den kommer flera olika väderutmaningar för bland annat 
våra bostäder. Med rätt förberedelser kan du minska risken att det sker oönskade 
händelser som beror på vädret. 

längs med fasaden. Om du ser 
hål där de skulle kunna slinka in 
kan du försöka täta dem. Mössen 
kommer gärna in i köket längs 
med rör, så kolla extra noga där. 
Vinden är ett annat ställe där de 
ofta bosätter sig, så ta en tur upp 
dit också. Det är bra att ha några 
musfällor hemma. 

Förebygg halka
Under senhösten kan det bli 
halkigt ute, du som är fastig-
hetsägare kan hämta sand på 
kommunförråden i Torsby och i 
Sysslebäck, för att sanda vid ditt 
hus. Ta med dig en hink eller lik-
nande när du ska hämta sanden 
och passa på att hämta den i god 
tid innan halkan kommer. 

KICKI LECH

säkerhetssamordnare
christina.lech@torsby.se

0560-160 88

Illustration: Birgitta Åberg
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Elda i kamin och spis
Att elda i en modern kamin under vinterhalvåret kan vara ett bra sätt att bidra till att 
huset värms upp, och till att få ned elkostnaderna. Det kan förstås också vara trivsamt 
och mysigt. Man behöver samtidigt tänka på att eldningen också kan ha en del nega-
tiva konsekvenser. Dock kan dessa minimeras med ett bra tillvägagångssätt.

En del att tänka på när du vill elda
Foto: Hayden Scott, unsplash

Vedeldning är faktiskt en av de 
största källorna till hälsofarliga 
luftföroreningar i Sverige. Du kan 
minska dina utsläpp med upp till 
50 procent genom att elda på ett 
lämpligt sätt.

torr ved
Elda med ved som är torr, det vill 
säga har en fukthalt på 15-20 pro-
cent. För att få en bra fukthalt ska 
veden gärna lagras ute under tak i 
ett år, och sedan inomhus i någon 
vecka. Undvik dock allt för torr ved 
då den ger sämre utbyte av värme, 
och skapar mer föroreningar.

tändmedel
Använd inte tändvätska, och 
undvik tidningspapper. Lämpliga 
tändmedel för brasa är olika bras-
tändare som kan köpas i affär. Det 
går förstås 
också bra 
att hugga/
skära ved till 
tunnare pin-
nar och stickor.

att tända i toppen
Lägg ett par större vedträn un-
derst och några mindre ovanpå. 

justera ned det sedan när lågorna 
har dragit igång igen. 

kontroller resultatet
Om brasan brinner med en klar-
gul låga utan att sota eller imma 
igen kaminens glas är förbrän-
ningen bra. Röken från skorste-
nen ska helst inte synas alls, förut-
om då det är kallt ute och ofarlig 
kondens som ser ut som vit rök 
kan bildas.

Om eldens rök är gulaktig, svart 
eller grå är det tecken på att det 
kommer ut mycket luftförorening-
ar. I så fall kan det vara bra att råd-
fråga din sotare, eller energi- och 
klimatrådgivaren för kommunen 
(se www.forshaga.se/ekr) vad det 
kan bero på.

vilka är fördelarna?
Om du följer dessa råd ger din 
eldning mindre hälsoskadliga 
utsläpp i din närmiljö, och brand-
risken minskar. Det är även bättre 
för klimatet och din plånbok.

MATS ERIKSSON

miljöinspektör
073-200 13 21

mats.eriksson@torsby.se 

Korslägg veden luftigt. Placera 
sedan tändmedel i toppen av 
brasan, precis under de översta 
vedträna. 

Även om det kan ta en liten 
stund för brasan att ta sig så är 
vinsterna med att tända i toppen 
många. Gaserna som förångas 
från veden förbränns i stället för 
att spridas som föroreningar i 
luften. Elden brinner jämnare och 
det blir mer värme per vedträ.

ge lagom lufttillförsel
När elden tänds behövs rikligt 
med luft och då kan du ha luckan 
lite öppen. När elden tagit sig, 
stäng luckan men se till så att 
lufttillförseln fortfarande är god, 
det vill säga att spjällen är fullt 
öppna. När elden sedan har kom-
mit igång ordentligt efter några 

minuter kan du sänka luft-
tillförseln lite.

När flammorna    
 är borta och det 
har bildats en 
glödbädd är det 
dags att fylla på 

med 2-3 vedträn. 
Lägg vedträna luftigt och gärna 
i kors. Ha spjället helt öppet och 

Illustration: Birgitta Åberg
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rapport från projektet 

ÄlVrEsan
I projektet Älvresan jobbar vi med att kart-
lägga och visa upp intressanta sevärdhe-
ter längs Klarälvens biflöden. Målet är att 
sedan undersöka om några av dessa kan 
utvecklas till trevliga besöksmål för turis-
ter och lokalbefolkning.

Projekt Älvresan ska tillsammans med lokala byalag, 
fiskevårdsföreningar, markägare och mindre företag 
arbeta för att synliggöra ett antal intressepunkter i 
de mindre älvarna som ansluter till Klarälven. En 
intressepunkt kan till exempel vara en plats med 
mäktig natur eller ett område som bär minnen från 
gammal bebyggelse, flottning och industri. Det här 
är platser som är väl värda ett besök men som av 
någon anledning fallit i glömska. 

Målet är att hitta och utveckla nya attraktiva be-
söksmål. Dessa besöksmål ska i sin tur ge ökande 
möjligheter för lokala besöksnäringsföretag och för-
eningar att utveckla det utbud av aktiviteter som de 
kan erbjuda sina gäster. Vi kommer bland annat att 
jobba med att ta fram en broschyr som visar intres-
sepunkterna, lägga in information i e-tjänsten IFiske 
samt anordna en studieresa.

bakgrund till projektet
Torsby kommun har under flera år jobbat med biotop- 
vård i Klarälvens biflöden. Det var under detta ar-
bete vi upptäckte att det är inte bara är fiskefrågor 
som är av intresse utan också kulturarvet. Det finns 
många intressanta platser och ursprungsmiljöer 
samt gott om lämningar från industriell verksamhet 
och den förr så viktiga flottningen. Många platser är 
mycket vackra och har höga naturvärden. Genom 
projektet ”Älvresan” vill vi synliggöra dessa platser 
och möjliggöra för de lokala aktörerna att utveckla 
sommarturismen.

goda förutsättningar för utvecklingen av  
sommarturism i klarälvdalen
Klarälvdalen har mycket att bjuda besökaren på.  
Här kan man uppleva historiens vingslag, på härliga  
vandrings- eller cykelleder eller göra bilutflykter.  
Du kan njuta av vattenfallen, forsarna och den 
värmländska industrihistorien, eller ta en kvällstur 
och prova fisket. Du kan fiska både harr och öring  
i Klarälven och dess biflöden.

Projektplan och finansiering
Projektet startade i maj 2022 och kommer att pågå 
fram till september 2023. Projektägare är Torsby 
kommun. Projektägare är Torsby kommun. 

Projektet har en budget som omfattar 820 000 kr 
och finansieras till 2/3 av Europeiska Landsbygds-
fonden för Landsbygdsutveckling och 1/3 av  
Föreningen Växtlust Värmland.

vill du veta mer?
Vill du veta mer om projektet hör gärna av dig till 
projektledare Hans Nilsson genom hans.nilsson@
torsby.se eller 070-299 60 12.

Digerfallet Tåsan Sysslebäck 
Foto: Hans Nilsson

Älvarna har genom århundraden varit livsnerven  
i Klarälvdalen, först för utvinning av kraft för till-
verkning av järn och trähantering, matframställning 
senare även för transport av timmer, flottning och 
tillverkning av el. Alla dessa perioder har genom år-
hundraden lämnat sin särprägel på dessa vatten. 
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Du kan  
behöva  
mäta radon  
i ditt hus
Har du byggt om, byggt nytt, flyttat eller 
var det länge sedan du mätte radonhal-
ten i bostaden? Radon varken syns eller 
luktar och enda sättet att upptäcka radon 
i inomhusluften är att mäta. 
Hur går mätningen till?
Du beställer mätdosor av ett mätföretag. Mätdosorna 
och instruktioner skickas med post hem till dig. Du 
finner mätföretag enklast genom att söka på nätet. I 
den medföljande instruktionen finns vägledning om 
var och hur du ska placera mätdosorna i ditt hem. 
Mätningarna ska pågå under minst 60 dagar. Mät-
ningen ska göras någon gång mellan 1 oktober till 
30 april. När mättiden är slut skickar du tillbaka  
dosorna till företaget som du beställde från för 
analys av din mätning. Miljö- och byggkontoret tar 
gärna emot en kopia av mätprotokollet.

Hur mycket kostar en mätning?
En radonmätning (2 mätdosor) kostar mellan ca 500 
-1200 kronor beroende vilket företag du väljer. 

du som bor i hyresbostad eller bostadsrätt
Om du bor i flerbostadshus är det hyresvärden eller 
bostadsrättsföreningen som ansvarar för mätningarna. 

Miljö- och byggkontoret kontrollerar just nu att 
flerbostadshus i Torsby kommun mäter och eventu-
ellt sanerar radon i bostäderna. 

vad är radon?
Radon är en ädelgas som finns naturligt i mark 
och berggrund. Radongas kan tränga in i en bygg-
nad och hur mycket radon som kommer in beror 
på byggnadskonstruktion och på vilken mark som 
byggnaden står på. Radon kan även finnas i bygg-
nadsmaterialet och höga halter kan finnas i en sär-
skild lättbetong som kallas för blåbetong. Blåbetong 
användes mellan 1930-talet till slutet av 1970-talet. 
Grundvatten kan också innehålla höga halter radon 
och gäller då egna bergborrade brunnar. 

Hur farligt är radon?
Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall 
varje år i Sverige. 450 av dessa personer är eller har 
varit rökare. Det finns en stark samverkanseffekt 
mellan radon och rökning. Ju längre tid personer 
tillbringar i bostäder som har hög radonhalt desto 
större är risken.

vill du veta mer?
Mer information finner du på www.torsby.se/ra-
don och på www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
radon. Du kan också kontakta Andreas Trollåker på 
miljö- och byggkontoret, tfn 0560-160 87 eller e-post 
andreas.trollaker@torsby.se.
Text: Andreas Trollåker Foto: Åsa Trollåker

Både barn och vuxna mår 
bra av en god inomhusmiljö. 
på bilden kusinerna   
jonathan Areskoug och 
Hedvig Trollåker.
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Under sommaren och hösten har en förstudie 
gjorts om hemleverans från landsbygdsbutiker med 
drönare, där landsbygdsbutikerna i Ambjörby och 
Östmark har deltagit. Förstudien har gjorts av Johan 
Erlandsson, på uppdrag av Torsby kommun. Hem-
leverans på detta sätt skulle kunna öka servicen på 
landsbygden och också öka chansen för landsbygds-
butiker att överleva.

Förstudiens syfte är att ta reda på om det är prak-
tiskt möjligt på att göra tester med hemleverans med 
drönare från landsbygdsbutiker och om det finns 
någon efterfrågan hos de som bor på landet att nyttja 
en sådan tjänst.

Tre nordiska “drönaråkerier” har intervjuats och 
samtliga säger att det både är möjligt att genomföra 
hemleveranser och de är intresserade av att vara 
med och genomföra tester. Landsbygdsbutikerna är 
å sin sida beredda att ta emot ordrar, plocka varor 
och lasta drönaren.

god efterfrågan
En enkät har genomförts hos boende i Ambjörby 
och Östmark som visar att efterfrågan är god. Till ex-
empel så skulle 62 % av de som svarat nyttja tjänsten 
minst en gång i månaden vid en leveranskostnad på 
90 kronor och 82 % vid 60 kronor. 

De främsta fördelarna som angavs var bekvämlighet 
följt av att det är bra när man är sjuk/gammal och att 
det blir mindre miljöpåverkan. De främsta utma-
ningarna trodde de svarande kommer att bli vikt- 
och volymkapacitet, väder och varuskador. De mest 
populära varorna att få hemlevererade var färskva-
ror, apoteksvaror och paketförsändelser.

läs mer om förstudien
Det finns mer information om förstudien på www.
torsby.se/forstudie_dronare och där kan du också 
läsa slutrapporten från förstudien.

kontaktpersoner
Johan Erlandsson, utredare, projektkonsult,  
johan.erlandsson@ecoprofile.se
Elisabet Olsson, EU-strateg,  
elisabet.olsson@torsby.se
Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare 
Torsby Utveckling AB,  
ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se
Martin Berglund, flygplatschef, 
martin.berglund@torsby.se

Positivt kring hemleverans med 
drönare från landsbygdsbutik 
En förstudie indikerar att det finns god efterfrågan på drönarleveranser från invånarna  
i Ambjörby och Östmark och att det är praktiskt möjligt att genomföra tester.

Foto: Katla Aero
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småföretagarindex visar förutsättningar
Småföretagarindex visar förutsättningarna för små 
och medelstora företag att verka i Sveriges alla 290 
kommuner. Torsby kommun är rankad 90 av 290. 
Det är 13 placeringar bättre än förra året. Möjlig-
heterna att livnära sig som småföretagare är med 
andra ord bättre än i många andra kommuner.

småföretagaren är möjliggörare
I Torsby kommun är 95 procent av företagen i  
näringslivet små företag med färre än 50 anställda. 
De allra flesta företag, 9 av 10 företag, har färre än 
tio anställda.  Bakom varje företag finns en företa-
gare som dagligen jobbar hårt för att förverkliga 
sina drömmar och på bästa sätt utveckla sitt företag. 
Många småföretag visar en god utveckling och vill 
växa och därmed skapa fler jobbtillfällen. Arbeten 

som skapas i de privata företagen ger inte bara in-
komster till de anställda utan också skatteintäkter  
till den gemensamma välfärden. 

Bra siffror i alla mätningar
– Siffrorna i Småföretagarnas riksförbund ranking är 
glädjande, säger Eva Larsson, näringslivschef Torsby 
kommun. Vi är extra stolta över att under det senaste 
året har Torsby kommun fått höga placeringar  
i samtliga rankinglistor gällande näringslivsklimatet 
(Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sveriges kommuner  
och Regioner samt Småföretagarnas Riksförbund). 
Men allt kan naturligtvis alltid bli bättre. I närings-
livsarbetet har kommunen ett nära samarbete med 
Tuab (Torsby Utveckling AB) och genom undersök-
ningarna får vi en bra bild över vad vi gemensamt 
kan förbättra och förstärka.  

– Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, 
etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, 
avslutar Eva Larsson.

EVA LARSSON

näringslivschef
070-212 54 57

eva.larsson@torsby.se

En av många duktiga småföretagare i Torsby kommun är Mari Andersson som framgångsrikt driver klädbutik i Torsby centrum. Foto: Karl&Moa / itorsby

Förutsättningarna för små företag i Torsby 
är bättre än i de flesta andra kommuner 
i landet. Och jämfört med förra året har 
förutsättningarna dessutom förbättrats. 
Det visar en stor kartläggning av Små-
företagarnas Riksförbund.

Förbättrade förutsättningar för 
småföretagare i Torsby kommun

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riks-
förbund analyserat nio olika parametrar av företagande 
för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. 
De nio parametrarna är lokal marknad, företagsamma 
per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av före-
tagare), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal 
näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande 
samt kapitalförsörjning.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/ 
rapporter/smaforetagarindex-2022/
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Två priser har delats ut, Torsby 
kommuns turismpris och Visit 
Värmlands turismpris. Det sist-
nämnda priset ger möjlighet att 
kamma hem ”Stora turismpriset” 
– som är Sveriges turismpris och 
delas ut i november i Stockholm.

bovilgården får torsby  
kommuns turismpris
Priset delas ut i samband med Visit 
Torsbys besöksnäringsträff under 
hösten och har delats ut varje år de 
senaste fyra åren. 2022 får Bovil-
gården priset med motiveringen:

”Konst- och kulturgården har under 
många år varit och är ett uppskattat 
besöksmål i kommunen. Med en per-
sonlig prägel och kunskap förmedlas 
berättelsen om konstnären Bo Vilsons 
livsgärning. Ett stort ideellt engage-

mang hos Bovilgårdens vänner 
öppnar upp för nytänkande utställ-
ningar på nationell nivå. Med en fot i 
historien och med blick för framtiden 
samlas kraften och skapar en upple-
velse för både stora och små.”

mattila natur- och kultur-
förening får visit värmlands 
turismpris
Föreningen verkar för en hållbar 
och levande Finnskog och ett håll-
bart samhälle genom att förena 
det förgångna med nutiden på ett 
nytänkande sätt. Motivering till 
priset: 

”Föreningen som aktivt bidrar till 
att utveckla besöksnäringen genom 
att göra Mattila till en hållbar, levan-
de Finnskog och ett hållbart samhälle. 
Mattila natur- och kulturförening 

Turismprisvinnare  
i norra Värmland
Grattis till Bovilgården och Mattila natur- och kultur-
förening som båda har vunnit varsitt pris i kategorin 
turismpris 2022 för betydande gärningar som besöksmål 
inom besöksnäringen lokalt och i Värmland.

Bengt Fjellstedt och Olov Henriksson från Mattila Natur- 
och kulturförening gratuleras till priset av Torsby kommuns 
näringslivschef Eva Larsson och Ann-Katrin järåsen och 
Irén Carlström från Finnskogen Natur- och kulturpark vid 
Karmenkynna i Lekvattnet. Foto: Emelie Röjeskog

satsar på digitala upplevelser som 
samspelar med naturen och för vidare 
historien och kulturarvet på ett ny-
tänkande sätt.”

appen ”vägvisare mattila”
En aktivitet som föreningen ar-
betat med bland annat i Leader-
projektet ”Mattila med omnejd på 
vandring mot framtiden” är ap-
pen Vägvisare Mattila med ca 100 
intressepunkter där besökarna får 
en guidning i mobiltelefonen. Ap-
pen består i grunden av en karta 
där leder och intressanta platser 
finns markerade. Appen finns att 
ladda ner när appar finns.

EMELIE RöjESKOG

destinationsutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se

Björn Vilson  tar emot Torsby kommuns 
turismpris. Foto: Elvira Berglund
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Vid två tillfällen varje år bjuder 
Visit Torsby in till träff för aktörer 
inom besöksnäringen i Torsby 
kommun. En på våren, innan 
sommarsäsongen startar och en 
på hösten innan vintersäsongen 
drar igång. 

– Företagen är duktiga på att 
samverka med varandra. De två 
träffarna vi har öppnar för nya 
aktörer att träffa befintliga eller 
att ta upp ämnen man funderar 
på, alltid kan man lära sig mera, 
säger Emelie Röjeskog, destina-
tionsutvecklare, Visit Torsby, 
Torsby kommun. 

Träff på Hovfjället
Ett 30-tal personer inom olika 
områden träffades och nätver-
kade på soliga Hovfjället en dag 
i september. Inbjuden var också 
Sara Anderson, representant från 
branschorganisationen Visita 
som berättade om deras arbete, 
visade siffror och statistik om lä-
get i branschen och ställde frågor 
kring utvecklingen lokalt. Visit 
Värmland var också på plats och 
såklart Visit Torsby som berät-
tade om hur sommaren varit och 
planerade aktiviteter. Hovfjället 
berättade om sina framtidsplaner 
och läget inom skidbranschen. 

vill du vara med men inte sett 
annonsering, eller inte fått 
utskick? 
Hör av dig till turist@torsby.se så 
lägger vi in dig i listan inför kom-
mande träffar.

En bra sommar 2022
Kanske känns det lite avlägset att 
prata om sommaren nu på sen-
hösten,  men några rader är värda 
att nämna ändå. Under sommaren  
2022 var Torsby kommun ett väl- 
besökt område för turister, ser 
man på statistiken för gästnätter 
är området uppe i samma nivåer 
som innan pandemiåren. Torsby 
turistinformation hade under 
sommaren 1 400 gäster. Cirka 800 
utländska besökare med majori-
teten från Tyskland, övriga var 
svenska gäster. 

Från 2022 är Torsby turistinfor-
mation en sommaröppen turist-
byrå och under övrig del av året 
är turistinformationen tillgänglig 
via telefon, mail, webbsida och 
sociala medier. Informations-
material finns alltid tillgängligt i 
entrén på Tingshuset, hos Info-
point i Sysslebäcks bibliotek och 
Utmarksmuseet samt hos lant-
handlarna runt om i kommunen.

EMELIE RöjESKOG

destinationsutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se

Solig och välbesökt 
besöksnäringsdag
Samverkan och nya kontakter är viktigt för att besöks-
näringen ska utvecklas i kommunen. Nya besökare, 
aktiviteter och kollektivtrafik var några av de ämnen som 
diskuterades på besöksnäringsdagen med lokala före-
tag och föreningar.

Foto: Elvira Berglund
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Veronica Höijer Hyresgästföreningen och Mimmi 
Adolfsson KOMSAM, tillsammans med tolkhjälpen 
Zeena Raee tar fram den stora lekväskan och dukar 
fram kaffe ute i det fina vädret.

Mikael Einarsson som arbetar som fritidsledare finns 
också på plats och han är ansvarig för lek och aktiviteter  
för barn, där fotbollsplan, basketplan och lekplatser 
utnyttjas för fysisk aktivitet. När det är dåligt väder 
används Hyresgästföreningens lokal på området. 

samverkan gör skillnad
Veronica Höijer, som arbetar som boendeutvecklare 
inom Hyresgästföreningen i Torsby, tycker det är 
mycket positivt att fler aktörer kommer ut i bostads- 
områden för att öka aktiviteten och lära känna boende 
i områden. - När vi lär känna varandra som grannar 
ökar trivseln och tryggheten, säger Veronica.

Mimmi Adolfsson som arbetar som projektledare 
för KOMSAM lyfter vikten av att finnas ute bland 
invånarna för att kommunicera och lyssna in vilka 
behov som finns. I ett bostadsområde som Aspen är 

det många kulturer och människor som ska leva och 
bo och bästa sättet att arbeta är att lära oss mer om 
varandra för att öka förståelse och trivsel.

Vi vet att trygga föräldrar, fullgjord skolgång och 
en meningsfull fritid är skyddsfaktorer och vi arbe-
tar speciellt med föräldrar och en meningsfull fritid 
inom projektet. Föräldrarna får ta del av föräldrastö-
det Växa i Värmland, som bygger på föräldraträffar, 
där man samtalar om olika teman för olika åldrar. 
(Se separat artikel om Växa i Värmland sidan 19.) 

Både Mimmi och Veronica är övertygade om att 
genom social samvaro med glädje, trygghet och  
kunskap som ledord, kommer trivseln och den  
upplevda tryggheten öka för alla i området på sikt! 

vill du veta mer?
Läs mer på www.torsby.se/projektkomsam. Du kan 
också höra av dig till Veronica Höijer, boendeutveck-
lare Hyresgästföreningen i Värmland 073-839 15 23 
eller Mimmi Adolfsson, projektledare KOMSAM 
Torsby kommun 070-181 13 11. 

 

Full fart i Aspen med aktiviteter och samvaro. Foto: Mimmi Adolfsson

Full aktivitet i Aspen med glädje, 
trygghet och kunskap i fokus
Sedan i våras har det på torsdagarna varit full aktivitet ute på gården i bostadsområdet 
Aspen för barn och föräldrar. Projektet KOMSAM tillsammans med Hyresgästfören-
ingen finns på plats för att bygga upp en verksamhet för att öka trygghet, ge föräldra-
stöd samt bidra med positiva aktiviteter för barn.
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Växa i  
Värmland 
– för dig som är förälder 
eller viktig vuxen
Att vara förälder kan vara underbart.  
Att se sitt barn växa, utvecklas och lära 
sig nya saker och upptäcka världen.  
Men ibland kan det också vara otroligt 
frustrerande, utmattande och svårt. Då 
kan det kännas skönt att prata med andra 
och inse att man inte är ensam om att 
tycka föräldraskapet ibland känns som  
en utmaning.
Växa i Värmland är en långsiktig, förebyggande 
insats som riktar sig till föräldrar och viktiga vuxna 
till barn från 0–20 år. Växa i Värmland består av 
tematräffar där vuxna får möjlighet att reflektera 
och diskutera med varandra utifrån aktuella teman, 
något som föräldrar själva uttrycker önskemål om. 
Tematräffar i Växa i Värmland kan genomföras på 
olika arenor exempelvis förskola, skola, fritidsgård, 
föreningsliv, arbetsplatser och familjecentraler.  
Tematräffarna kan utföras av flera verksamheter  
gemensamt eller var för sig.

Främja god hälsa
Syftet med Växa i Värmland är att främja god hälsa 
hos barn och unga genom att stödja föräldrar och 

viktiga vuxna i deras föräldraskap och bidra till 
goda relationer mellan föräldrar och barn. Ett annat 
viktigt syfte är att bidra till att vuxna får möjlighet 
att dela erfarenheter, söka stöd hos varandra samt 
få kännedom om vilka ytterligare stödinsatser som 
erbjuds av samhället.

goda relationer mellan barn och föräldrar  
är en viktig skyddsfaktor
Skyddsfaktorer bidrar till en god hälsa och mot-
ståndskraft för de påfrestningar som en utsätts för 
under livet, både påverkbara och icke påverkbara. 
Nära relationer mellan barn och vuxna, måluppfyl-
lelse i skolan samt meningsfull fritid är tre av de 
viktigaste skyddsfaktorerna som vi har möjlighet att 
påverka. 

I Torsby finns nu tolv utbildade gruppledare som 
kommer att erbjuda träffar inom familjecentral, för-
skola, skola, gymnasieskola, öppenvård och integra-
tion framöver. 

vill du veta mer?
Om du som förälder eller viktig vuxen behöver prata  
med någon kring föräldraskap kontakta Eva Lena 
Uelzhöfer, socionom på familjecentralen, 070-254 87 56, 
eva-lena.uelzhofer@torsby.se

Vill du veta mer om Projekt Växa i Värmland, kon-
takta Mimmi Adolfsson, projektledare KOMSAM, 
070-181 13 11, marianne.adolfsson@torsby.se.

 

Det är vi som jobbar med Växa i 
Värmland i Torsby kommun. Från 
vänster Veronica Höijer, Linda Wedin 
persson, Malin Branhammar, Anna 
passin, Maria jakobsson och Mimmi 
Adolfsson. Foto: Annika Andersson

Från vänster pia Lidén, Eva Lena 
uelzhöfer och Lollo Solberg.  
Foto: privat
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Vi har alltid börjat träningspasset med lite allmän 
gympa delvis sittande på en pall och en del ”hjärn-
gympa” där vi försöker komma ihåg så mycket som 
möjligt från ett visst ämne tex. blomnamn eller verk-
tyg i en snickarbod.

Efter uppvärmningen har det varit mer individu-
ellt anpassad träning där vi lagt mycket fokus på 
balansrelaterade övningar.

Alla deltagare har vid första träningstillfället blivit 
testade på hur de legat i sin balansförmåga och sam-
ma test utfördes sen vid senare träningstillfälle. Alla 
deltagare visade en förbättring i sin balans och även 
i sitt självförtroende vilket oftast går hand i hand. 
Det var även några deltagare som vågade att springa 
igen och kommentar från en av deltagarna var ”Det 
hade jag aldrig kunnat tro” 

God träningsvilja i  
vårens gympagrupp 
på Klarastrand
Fysioterapeuten Wim van Brouwershaven och undersköterskan Annika Öjeberget har 
under våren haft en gympagrupp för seniorer på Klarastrands äldreboende. Gruppen 
som bestod av sex deltagare har träffats vid åtta tillfällen.

Inne i kåtan sitter Börje jonsson, Rune 
Larsson och Wim van Brouwershaven. 

Fika är gott efter träning tycker Annika 
Wass, Maj-Britt Olsson och Lennart Lidberg.

Wim van Brouwershaven 
lagade mat i Munkebol. 
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• Resa sig och sätta sig på en stabil köksstol utan 
att använda händerna om möjligt eller så lite 
som möjligt. Känner man sig osäker kan man 
placera stolen framför köksbordet. Upprepa 
gärna övningen flera gånger under dagen.  
Det tar inte lång tid!

• Ta en steg framåt, knäa lite grann med benet 
och sen tillbaka med benet. Växla mellan vänster 
och höger ben och försök öka hastigheten mellan 
växlingarna. Man kan ta stöd av rollator (låst 
broms!) eller stöd av en hand på bordet.

• Ta en promenad varje dag med eller utan hjälp-
medel.  

• Kliv på och av nedersta trappsteget växelvis med 
höger eller vänster ben först. 

Lycka till önskar Annika och Wim

gemensam samling
Vi har vid alla träningstillfällen avslutat dagen med 
en gemensam samling där områdeschef Miriam 
Hedström bjudit på fika. Det har varit många histo-
rier och berättelser som kommit fram vid bordet där 
och självklart har det blivit mycket skratt också för 
att ventilera lungorna!

Sista dagen avslutade vi med en gemensam måltid 
och fika vid ”Munkebolsplayan” i Ambjörby. Det 
var tyvärr väldig blåsig den dagen och efter att tall-
rikar blåst iväg sökte vi skydd i en kåta. Trots vädret 
smakade maten bra och dagen var väldig uppskat-
tad av alla deltagare.

Det har varit en mycket rolig aktivitet tycker både 
deltagare och gruppledare. 

Vi vill också lämna några tips på övningar som 
man var och en kan göra hemma om man vill träna 
lite grann. Se rutan här intill.

WIM VAN BROuWERSHAVEN

fysioterapeut
0560-161 33

wim.vanbrouwershaven@torsby.se

Foto: Annika öjeberget och Wim van Brouwershaven

promenad från matställe till kåta för att 
dricka kaffe med dopp. Från vänster 
Börje jonsson, Åke Mokvist, Maj-Britt 
Olsson och Lennart Lidberg. 

Wim van Brouwershaven 
vid spisen.

Det smakade bra tycker Åke Mokvist, 
Solfridoch Roland Gustafsson. 

på plats i kåtan sitter Åke Mokvist, 
Roland Gustafsson, Börje jonsson. 

Maj-Britt Olsson, Rune Larsson 
en kall och blåsig dag. 

Några tips på övningar
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skydda dig i hemmet
En del bedrägerier går ut på att någon vill komma in 
i ditt hem för att stjäla pengar och andra värdesaker. 
Personen eller personerna kan säga att de kommer 
från hemtjänsten, bostadsbolaget eller någon annan 
känd verksamhet. Om du blir osäker när det ringer 
på dörren så släpp inte in någon förrän du har kon-
trollerat att det verkligen stämmer. Du kan kontrol-
lera genom att ringa dit de säger sig komma ifrån. 
Ring inte något nummer som de lämnar till dig, utan 
sök reda på ett nummer själv. Stäng dörren och be 
dem vänta utanför eller komma tillbaka senare. Ring 
efter någon bekant, någon på bostadsbolaget eller 
polisen om de är kvar utanför och du känner dig 
otrygg. Tänk på att inte lämna ut din legitimation, 
ditt bankkort och koder till någon okänd. Betala  
heller inget på plats utan begär en faktura. 

Om någon ringer och försöker lura dig på telefon, 
så lägg på luren. Inga banker eller myndigheter ring-
er och vill att du ska logga in över telefon. Lämna 
inte heller ut koder med mera till någon över telefon. 

skydda dig på nätet
Bedrägerier på nätet kan se ut på många olika sätt, 
bland annat genom e-post där det står att du har 
vunnit presentkort eller pengar. Det är antagligen 
för bra för att vara sant. Det kan också stå att du 
behöver uppdatera dina användaruppgifter hos ex-
empelvis banken. Lämna inte ut eller fyll inte i några 
uppgifter. Bankerna eller myndigheter ber aldrig om 
uppgifter på det här viset. 

Några saker du kan göra för att skydda dig mot 
bedrägerier är bland annat att spärra dina kontokort 
för handel på nätet och spärra din folkbokförings-
adress hos Skatteverket. 

lär dig mera
Se på samtalsserien ”Försök inte lura mig” på  
Utbildningsradion UR Play, www.urplay.se.
  

CAROLINE ERIKSSON

 kommunpolis
 caroline-a.eriksson@polisen.se 
  010-567 01 06

Skydda  
dig mot  
bedrägerier
Vårt samhälle förändras snabbt och det för med sig andra för-
utsättningar för kriminaliteten. Fler människor blir utsatta för 
bedrägerier vilket kan vara förödande, kränkande och skamfyllt. 
Men det finns saker du själv kan göra för att minska risken för 
att du ska utsättas för brott.

KICKI LECH

säkerhetssamordnare
christina.lech@torsby.se

0560-160 88

Illustration: Birgitta Åberg
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Lokala Förebyggande Rådet är en grupp med företrä-
dare från polismyndigheten samt kommunala verk-
samheter såsom socialtjänst, skola och fritidsavdelning. 
Rådet består av en operativ grupp och en styrgrupp. 
Rådet arbetar med brottsförebyggande och trygghets-
skapande frågor samt alkohol, narkotika, doping,  
tobak och spel (ANDTS). Rådets arbete utgår från 
lokala lägesbilder, medborgarlöfte, erfarenhet och 
forskning. Du kan läsa mer om rådet, den operativa 
gruppen och styrgruppen på www.torsby.se/LFR.

nattvandring och vuxennärvaro
Rådet samordnar nattvandring och vuxennärvaro 
vid större helger och evenemang, riktade insatser 
mot tobaksanvändning och samverkan med våra 
grannkommuner. Rådet informerar ungdomar och 
vårdnadshavare om aktuella frågor. För närvarande 
handlar det mycket om A-traktorer och ökad an-
vändning av lustgas i berusningssyfte. 

Kommunpolis Caroline Eriksson tycker att Torsby- 
mârten är ett bra exempel på samverkan mellan polis,  

kommun och marknadskommitté, med förmöte mellan 
marknadskommitté och polis för att se över upplägg 
gällande ordningshållning och knallarnas utbud. 

– Ett brev skickades ut till vårdnadshavare samti-
digt som samma information togs upp på föräldra-
möte för åk 6–9, för att ge tips och råd till föräldrar. 
Polis gjorde också ett förebyggande narkotikasök 
med hund på Frykenskolan och Stjerneskolan, där 
man glädjande nog inte hittade något. Nattvandring 
med involvering av föreningar samt föräldrar är en 
viktig förebyggande insats och genom att vi alla uti-
från olika möjligheter kan agera på olika sätt så ökar 
vi möjligheten för att öka tryggheten denna helg, 
avslutar Caroline. 

Vi vet att trygga föräldrar, fullföljd skola och en 
meningsfull fritid är skyddsfaktorer för våra barn 
och unga och här kan vi alla bidra för ett tryggare 
Torsby. 

Lokala Förebyggande Rådet genom Kicki Lech,  
säkerhetssamordnare 0560-160 88 och Mimmi 
Adolfsson, projektledare för KOMSAM, 070-181 13 11.

Här är några av oss i den operativa gruppen inom Lokala Förebyggande Rådet; från vänster Sara Grigholm, Caroline Eriksson, Elin pedersen, 
Kicki Lech, jasmina Henriksson, Emma uppvall och Mimmi Adolfsson. Foto: Annette Lauritzen.

Även i en trygg kommun som Torsby pågår hela tiden ett brottsförebyggande arbete 
och en aktör i arbetet är det Lokala Förebyggande Rådet (LFR). Arbetet handlar 
främst om att rusta kommunen för att kunna göra rätt insatser när behov uppstår,  
och riktar sig i första hand till barn och ungdomar.  

Lokala Förebyggande 
Rådet – vad gör vi?
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Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltids-
studier. Sedan slutet av augusti utbildar sig tio bli-
vande sjuksköterskor på distans mot Falun.

För Ronia Holmqvist från Ekshärad var möjlighe-
ten till distansstudier avgörande för valet att utbilda 
sig. 

– Jag har funderat tidigare men känt att det varit 
svårt eftersom jag vill kunna vara nära min familj. 
Nu kan jag dessutom fortsätta som timvikarie och 
hålla kontakten med arbetslivet, säger hon. 

Ronia och övriga kurskamrater växlar mellan att 
delta vid digitala föreläsningar hemma från bosta-
den med att mötas i biblioteket där Torsby Lärcenter 
har sitt säte. 

– Det är en fördel att kunna träffas och prata efter-
som det ger en bredare kunskap, säger Sofie Johans-
son från Torsby. 

– Vissa obligatoriska moment sker på plats i Falun. 
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kommer ge-
nomföras i Torsby och andra kommuner, antingen  
på sjukhuset, någon av vårdcentralerna eller i kom-
munens vård och omsorg. Norra Värmland har brist 
på sjuksköterskor och nu finns äntligen möjlighe-
ten att läsa på hemmaplan, konstaterar Rose-Marie 
Johnsdotter som är rektor för vuxenutbildningen. 

– Vi har jobbat för det här i tre fyra år så det är väl-
digt roligt. Tanken är också att det ska bli kontinuitet 
kring den här utbildningen, säger hon. 

Johanna Olausson, Sofie Johansson, Ronia Holmgvist, Sarah Lindberg, Marie Bäcklund och Ingrid Forsberg Dahlström träffas gärna i biblioteket 
för att delta vid föreläsningar och studera tillsammans.  

Sjuksköterskeprogrammet  
är igång 
Nu finns möjligheten att läsa sjuksköterskeprogrammet på distans från  
Torsby Lärcenter mot Högskolan Dalarna. 
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Elektrikerutbildningen finns inom Torsby Lärcenter 
och innehåller exempelvis elektromekanik och el-
lära. Studierna är på heltid. Två dagar i veckan sker 
undervisning i Stjerneskolans lokaler, övriga tre da-
gar är praktik på olika företag. Efter tre terminer och 
godkänd utbildning kan eleven börja som lärling.  

– Vi varvar teori med praktiska moment för att ge 
en bra grund inom el och installation, säger Kjell-
Åke Fryklund som håller i undervisningen tillsam-
mans med Lars-Inge Haglund.  

Idag finns ett stort behov av elektriker som kan 
jobba inom både industri och servicebranschen. 
Som elektriker får du ett varierande yrke. Du kan ha 
projekt som innebär att dra kablar i nybyggen, jobba 
med olika material inom belysning, styrsystem och 
fastighetsautomation, installera larmsystem och vit-
varor samt mycket mer. 

Elektrikerutbildningen genomförs för första gången  
som komvuxutbildning på Torsby Lärcenter.  
Sebastian Lunde har jobbat inom flera olika bran-
scher tidigare och lockas av just omväxlingen.

– Som elektriker får jag ett varierande yrke. Det 
finns bra förutsättningar för jobb också, säger han. 

Erik Stenmark har jobbat med el och annat i famil-
jeföretaget sedan studenten. Nu var det dags att få 
kunskapen dokumenterad. 

– Det känns helt rätt eftersom jag vill bli behörig 
elektriker, säger han. 

Den som redan har viss kunskap och kompetens 
i yrket som elektriker kan efter bedömning hoppa 
över vissa delar av utbildningen, via så kallad vali-
dering. Utbildningen kan då bli kortare.

Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20. 

Elektrikerutbildningen  
skapar valmöjlighet
Tre terminer med studier och praktik ger grunden för att jobba som elektriker.  

Kjell-Åke Fryklund undervisar Erik Stenmark, Anton Levenholm och Sebastian Lunde på elektrikerutbildningen. 

Vill du veta  
mer om utbildningarna  
inom Torsby Lärcenter? 

Kontakta rektor Rose-Marie Johnsdotter, 
ros-marie.johnsdotter@torsby.se,  

tfn 0560-163 04  eller studie- och yrkes-
vägledare Kristina Sandberg,  
kristina.sandberg@torsby.se, 

 tfn 0560-163 07. 



Skidtunneln är mitt inne i högsäsong och vi har 
många skidgäster från olika delar av världen. Men 
även vi påverkas av ökade kostnader inom många 
områden och inte minst inom energiförbrukningen. 
Vi måste därför se över vad vi kan göra för att spara 
in på kostnader samtidigt som vi vill att det ska 
påverka kommuninvånarna och gäster så lite som 
möjligt. Här nedan beskriver vi hur planen ser ut för 
tillfället men det kan komma att ändras eftersom.

skidtunneln kommer att hållas öppen
Hösten innebär högsäsong för skidtunneln och hit 
kommer skidgäster från när och fjärran. Framförallt 
är det skidklubbar, team, landslag och skidmotio-
närer som är hos oss just nu. I år har vi haft många 
landslagåkare hos oss, det ger oss ett kvitto på att vi 
håller en hög standard. 

Vi har haft det svenska längdlandslaget för både 
dam och herrar, deras utvecklingslag Team Bauhaus, 
skidskyttarnas utvecklingslag Team Autoexperten 
hos oss. Våra grannar norska A-landslaget herrar i 
sprint och distans och norska skidskyttedamerna var 
på läger i Torsby. Likaså USA, Tyskland, Schweiz 
och Italiens landslag hade träningsläger i Torsby. 
Det gynnar även många andra aktörer då vi lockar 
hit besökare, då de ska ha någonstans att bo, äta och 
hitta på andra aktiviteter. 

Vi har även våra trogna årskortsåkare och skid-
eleverna som går på Stjerneskolan, Torsby idrotts- 
gymnasium som använder skidtunneln flitigt. 

Fördelen med vintern är att skidtunneln inte drar 
lika mycket ström, då det redan är kallt ute och vi 
kommer se över och jobba kring energieffektivise-
ring av hela tunneln.

Skidtunneln lockar många 
besökare till Torsby 
Men prioriteringar kommer tyvärr att behöva göras i Torsby Skidtunnel & Sportcenter 
på grund av ökade energikostnader.

ANNA LINDqVIST

platschef
073-812 70 04

anna@skidtunnel.se
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Förändringar i området på 
grund av ökade elpriser
En stor förändring är att vi inte kommer 
att kunna producera lika mycket konstsnö 
som tidigare år.
Vi kommer att fokusera på att producera snö till 
en slinga på ca 2,5 km, som Stjerneskolan, Torsby 
idrottsgymnasium har som krav från Svenska Skid-
förbundet. Även snön till skidtunneln kommer att 
prioriteras så att vi kan byta ut snön inför komman-
de säsong, då snökvaliteten är en av de viktigaste 
faktorerna för att besökarna ska välja just Torsby.

Vi kommer att försöka att lägga en pulkabacke till  
barnen och naturligtvis är skidspåren i Valberget 
öppna för allmänheten och spårknapp köps som 
vanligt.

Valbergsbacken kan vara igång om vi får natursnö 
men vi kommer tyvärr inte att kunna lägga någon 
konstsnö där.

Snökanonerna kommer endast att köras vid opti-
mala väderförhållanden för att effektivisera snöpro-
duktionen så mycket som möjligt. Elljusbanan är 
tänd mellan kl. 7.30-21.00 med skymningsrelä.

Då det finns omklädningsrum och dusch tillgängligt 
i skidtunneln kommer vi hålla Valbergsstugans om-
klädningsrum stängda. Vi kommer även att stänga 
bastun i Valbergsstugan och i skidtunneln för att 
spara el. Toaletterna precis innanför ingången till  
Valbergsstugans omklädningsrum kommer vara 
öppna som vanligt.

– Det ekonomiska läget är tufft och de punkterna 
ovan är de första åtgärder vi tar till. Förhoppningen 
är att det ska räcka men det kan komma att bli jus-
teringar, säger Anna Bakken Andersson, tekniska 
avdelningen. Anna är kommunens gatuchef och har 
ansvaret för att finna åtgärder för att minska energi-
kostnaderna.

 
ANNA BAKKEN ANDERSSON

gatuchef
0560-160 53

anna.bakken-andersson@torsby.se

Aktiviteter i höst & vinter
Skidinstruktion i grupp, lördagar
Tisdagsträning med Bosse
Stakkurs
Skatekurs
Tjejläger 11–12 november
Skidläger 25–27 november
Fri skidåkning för barn och ungdomar onsdagar
Halloweendisco
Höstlovsaktiviteter m.m.
Se alla aktiviteter på skidtunnel.se/aktiviteter

Receptionens och skidtunnelns  
öppettider i höst
22 augusti - 31 december 2022
Måndag kl. 9-19
Tisdag kl. 10-20
Onsdag kl. 9-20
Torsdag kl. 9-20
Fredag kl. 8-20
Lördag kl. 9-18
Söndag kl. 9-18

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

ANNA LINDqVIST

platschef
073-812 70 04

anna@skidtunnel.se
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Vi ser fram emot årets prisutdelning på Syssleträffen den 5 november, då vi får träffa 
finalisterna och hylla det goda i att göra positiv skillnad för varandra. Årets Skillnad-
pris är det fjärde i sitt slag och i år har vi växlat upp prisbordet så att alla tre finalis-
terna får, förutom äran, en ny och lokalt tillverkad minnesgåva. Den av de tre som fått 
flest röster vinner ett unikt och speciellt framtaget förstapris och ett presentkort på 
5000 kronor hos butikerna som är anslutna till näringslivsföreningen iTorsby.

 Årets röstningsperiod är avslutad och de tre finalisterna är:

- Det är så roligt att Skillnadpriset engagerar människor att reflektera och skriva ner de positiva händelser 
som sker runt om i kommunen, i smått och stort, det är just det vi vill uppnå med priset. Alla inblandade 
blir liksom vinnare när vi fokuserar och lyfter fram de goda och positiva vi upplever. Jag tror vi behöver det 
som motvikt och balans ibland. Årets tre finalister speglar bredden på vad människor runt om i kommunen 
tycker har gjort skillnad, vilket också är ett kvitto på att många berörs, säger Anna-Lena Carlsson, vd Torsby 
utveckling AB.
Text och foto: ulrika Andersson, marknadsföringsstrateg, 070-659 60 06, ulrika.andersson@torsby.se

Skillnad-
priset 2022

Hole byalag, sysslebäck, ordf. 
lasse jonsson och ledamot 
Marie Larsen med flera
Del av motiveringen: Hole Byalag 
består av ett gäng driftiga och 
lyhörda idésprutor som inspire-
rar barn, ungdomar och äldre till 
träffar och rörelse, året om. Hole 
Byalag gör skillnad för människor 
i alla åldrar, då de lockar folk ut ur 
stugorna för gemensamma träffar 
som främjar folkhälsa, rörelse och 
livskvalitet.

pelle svedbo, sysslebäck
Del av motiveringen: pelle Svedbo 
är en positiv frilansare som drivs 
av att se människor bli glada av 
hans musik och sång. Det speci-
ella med pelle är att han, med sin 
enkelhet och sitt glada sinne, kan 
dyka upp med dragspelet helt oan-
mäld och lättar upp stämningen 
genom att bjuda på en stunds un-
derhållning. Med sitt dragspel gör 
pelle skillnad i vardagen för många 
människor, utan att det syns utåt.

michael åkerlund, torsby
Del av motiveringen: Michael 
Åkerlund har många kulturella 
strängar på sin lyra. Michael arbetar  
som musiklärare och ansvarig för 
kommunens Kulturskola. Hans 
kunskap och intresse för kultur 
som uttryckssätt är en värdefull 
källa till utveckling, både inom och 
utanför skolan, som gör skillnad 
för såväl barn, ungdomar och 
äldre.

Mer info om priset finns på torsby.se/skillnadpriset
Mer om Syssleträffen finns på visittorsby.se 

med fokus på det goda och positiva 
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ÄR Du  
vår nästa  
brandman?
Under hösten rekryterar vi till våra 
räddningsstyrkor runt om i kommunen. 
Kanske har du sett våra annonser i kom-
munens kanaler, kanske tänkte du söka, 
kanske är du en av dem som faktiskt tog 
tag i saken och skickade in din ansökan? 
Det finns chans än!
Nu har vi kommit in i november och vi jobbar för 
fullt med intervjuer och olika tester. Tack till alla er 
som sökt tjänsterna! Under november månad är det 
dags för våra nya brandmän att påbörja sin första 
utbildningsvecka.

Som brandman får du en gedigen utbildning, 
spännande arbetsuppgifter och en svårslagen ge-
menskap i ditt arbetslag. Framför allt fyller du en 

livsviktig samhällsfunktion. Vårt uppdrag inom 
räddningstjänsten är att hindra och begränsa skador 
på människor, egendom och miljö. Vi jobbar i nära 
samarbete med ambulans, polis och tar hand om allt 
från bränder och trafikolyckor till akutsjukvård och 
sanering av miljöfarliga ämnen.

Som brandman på våra brandstationer håller du 
beredskap under förutbestämda tider och inställer 
dig för tjänstgöring när larmet går. Vi jobbar i skift 
och håller tillsammans beredskap dygnet runt, alla 
dagar i veckan.

vill du göra skillnad och bidra med tryggheten 
på orten?
Kontakta ställföreträdande räddningschef Johan 
Westh på e-post johan.westh@torsby.se eller tfn 
0560-161 23. Vem vet kanske blir just du en av dem 
som påbörjar en ny utbildning inom några veckor. 
Text: Ann Rundqvist tfn 0560-161 20, ann.rundqvist@torsby.se

Brandmän från Sysslebäck 
har fått uppdraget att hämta 
nödställd person i terrängen.

Inför en planerad rökdykning får 
rökdykarna några extra instruktioner 
av styrkeledaren Marcus Grönberg.

Linda Rydberg övar vatten- 
livräddning vid Herrgårds-
parken i Torsby.

Andreas Ollén och Erik Billebo 
övar repellering från taket på 
brandstationen i Torsby.
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Historiska bilder 
på elskåp
Så fina bilder! Det är en av kommentarerna 
angående de historiska bilderna som 
pryder tio elskåp i Torsby centrum. Gör 
en kort rundvandring och du får en bild av 
hur det såg ut förr.
Bilderna monterades på elskåpen i somras och 
invigdes fredagen den 15 juli 2022 i samband med 
Torsbykalaset.

Invigningen skedde i Tingshusparken där kommunal- 
råden Peter Jonsson (S) och Anna-Lena Carlsson (C) 
sade några väl valda ord innan det blev en guidad 
rundvandring med Stefan Kindberg, Kulturarvslyftet. 
Stefan har i flera år arbetat med att digitalisera en 
mängd bilder i kommunens bilddatabas och har 
många berättelser att förmedla kring motiven. Under 
sommaren anordnades flera guidade vandringar.

Qr-koden informerar
Vid varje bild på elskåpen finns en QR-kod som be-
rättar mer om bilden. QR-koden leder till sidan med 
historiska bilder som finns på kommunens webb.

– Det känns väldigt roligt att vi kan visa upp några 
av de historiska bilder som kommunen har, för både 
Torsbybor och besökare. Rundvandringen bjuder 
på en tidsresa från Kungabesöket 1918 till QR-koder 
2022. Känn historiens vingslag, säger Annika Wre-
denberg, kulturchef.

Mer information om bilderna finns på www.
torsby.se/historiskabilder.

MARIA IVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Elskåpsbilderna invigdes i somras av kommunalråden 
Anna-Lena Carlsson (C) och peter jonsson (S) i sam-
band med Torsbykalaset. Stefan Kindberg guidade..

Foto: Maria Ivansson

Bilden från kungabesöket 1918 finns placerad utanför biografen 
Stjärnan och den monteras av Patrik Blom och Christoffer Svedell.

Njut av de historiska bilderna i Torsby tätort.
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kontakt med fastighetsägare
Under våren har projektet kartlagt och sammanställt 
vilka hus som troligtvis står tomma. Under hösten 
kommer vi ta kontakt med dessa fastighetsägare. I 
den kontakten vill vi vara ett stöd i funderingarna 
kring vad man kan använda sitt obebodda hus till. 
Det kan vara ett stort steg att sälja ett hus, även om 
man inte använt det på länge. Det finns även många 
hus som vid en första anblick ser obebodda ut men 
som har ett viktigt användningsområde för den som 
äger det.

många olika anledningar  
Att låta ett hus stå tomt kan ibland ge dåligt sam-
vete. I projektet har vi pratat med många fastighets-
ägare som tycker det känns jobbigt, nästan skam-
fullt, att ha ett obebott hus. Men ofta finns det en bra 
förklaring. Det kan vara att man inte haft tid eller 
möjlighet att ta hand om det. Eller att tiden bara gått, 
plötsligt har det stått tomt i många år utan att det 

egentligen var meningen. Det är fullt naturligt och 
förståeligt att hus ibland, av olika anledningar, blir 
obebodda. 

Hör gärna av dig
Har du ett obebott hus som kan komma till mer 
användning genom uthyrning eller försäljning är 
du välkommen kontakta oss. Vi följer upp alla tips 
för att på bästa sätt försöka stötta och hjälpa till. Vår 
målsättning är att så många hus som möjligt får ett 
nytt liv, åter blir bostad för någon och bidrar till att 
bygder fortsätter att leva.

projektledare
Leo Larsson, tfn 0563-127 27,  
leo.larsson@hagfors.se
Linnea Öjes, tfn 0563-187 26,  
linnea.ojes@hagfors.se
Text: Eva Larsson, näringslivschef 070-212 54 57 
Foto: Linnea öjes

landsbygdsdrömmar 
– obebodda hus
Som vi berättat i tidigare nummer av Torsby Nu driver Torsby, Sunne, Munkfors och 
Hagfors kommuner ett gemensamt projekt för att identifiera obebodda fastigheter. 
Projektet heter ”Landsbygdsdrömmar”.
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För att ta del av pengarna måste ansökan göras under  
2022, och aktiviteterna ska genomföras i år eller senast 
under nästa år.

Tidigare i år beslutade politikerna i Torsby kommun 
att satsa en miljon kronor för att stötta barn och ungas  
aktiviteter i föreningar, både inom kultur och idrott. 
Pengarna ska användas till medlemskap, förenings-
utveckling och till fritidsbanken under 2022. Av denna  
miljon är 400 000 kr öronmärkta till föreningsstödet.

– Det är ett ypperligt tillfälle att söka pengar för att 
genomföra olika satsningar. Många föreningar har 
nu chansen, ta den, uppmanar kulturchef Annika 
Wredenberg.

pengar kvar att söka
Några ansökningar har kommit in men ännu finns 
det pengar att söka. De ska fördelas innan årsskiftet 
så det gäller att tänka till. Tanken med bidraget är 
att det ska uppmuntra nya projekt och idéer så att 
så många barn och ungdomar som möjligt får en 
meningsfull fritid. Det kan t.ex. handla om nya akti-

viteter, samverkan mellan två eller flera föreningar, 
ledarutbildning, att arrangera prova på-aktiviteter, 
delta i öppen hall-aktiviteter med mera. Bara fanta-
sin sätter gränser.

– Det här är världens möjlighet för föreningarna. 
Dessutom ingår en bra utbildning, en grundutbild-
ning för ledare som RF Sisu arrangerar, säger fritids- 
chef Kicki Velander.

Enkelt att söka
Gör en ansökan via e-tjänsten på www.torsby.se/
foreningsbidrag2022. Där står vilka kriterier som 
gäller. Presentera idén och vilka effekter det ska ge 
föreningen och deltagarna samt ungefär vad det  
kostar att genomföra.
Föreningar, välkommen med er ansökan!

För mer info kontakta
Fritidschef Kicki Velander, kicki.velander@torsby.se, 
070-313 60 09 eller kulturchef Annika Wredenberg,  
annika.wredenberg@torsby.se, 070-180 44 79.

Föreningsbidrag söker ägare – 
400 000 kr ska fördelas i höst
Vad vill du och din förening ordna för aktiviteter för barn och unga 6-19 år?  
Fundera ut det och sök sedan pengar via kommunens e-tjänst. Det är enkelt  
att söka och pengar beviljas efter hand.

Illustration: Birgitta Åberg
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Alla matsedlar finns på www.torsby.se/
matsedel. Skolmatsedeln finns också som 
en kostnadsfri app till din Androidtelefon, 
iPhone och vissa Nokiatelefoner.

Varje dag serveras råkost, 
mjölk, knäckebröd och smör.

v 45 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, stuvade makaroner Falafel
Tis Korv Stroganoff, ris Kalasgryta
Ons Husets fiskgratäng, potatis Grönsaksgratäng
Tors Skinksås, pasta Rotsakssås
Fre potatisbullar Dagens

v 46 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Tacorulle, salsa, ris Dagens
Tis Kycklingpytt, currydressing Rotsakspytt
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Böngryta
Tors Lillschnizel, sås, potatis Veg.schnizel
Fre Solgul soppa, bröd, ost Dagens

v 47 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Chili con carne, ris Chili sin carne
Tis Korvgryta, pasta Grönsaksgryta
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Selleristicks
Tors Köttbullar, sås, potatis Falafel
Fre Risgrynsgröt, bröd, pålägg Dagens

v 48 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Lasagnettgratäng med köttfärs Veg. pastagratäng
Tis potatisbullar/blodpudding potatisbullar
Ons Fiskgratäng, potatismos Grönsaksbiff
Tors Kycklingburgare, bröd, mos Veg. burgare
Fre potatis o purjosoppa, bröd, ost Dagens

v 49 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Lov skolan Lov
Tis Korv, potatismos Vegokorv
Ons Fiskfigurer, dressing, potatis Veg. nuggets
Tors Himmelsk köttfärsröra, pasta Grönsaksröra
Fre Solgul soppa, bröd, ost Dagens

v 50 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån quorngryta, ris Dagens
Tis Köttbullspytt Rotsakspytt
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Böngryta
Tors Köttfärssås, spagetti Veg. sås
Fre Raggmunk/potatisbullar Dagens

v 51 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån prinskorv, potatismos Vegokorv
Tis Köttbullar, sås, potatis Falafel
Ons Vad köket bjuder Veg. rätt
Tors Risgrynsgröt, bröd, pålägg Dagens
Fre Lov skolan God jul!

Reservation för ändring.
uLLA BODéN

kökschef Bergåsen
0560-160 89

ulla.boden@torsby.se



vad är 900 mHz-band?
900 MHz-bandet är radiofrekvenser som passar bra 
för att bygga yttäckande mobilnät i landsbygder och 
glesbygder. 

vad menas med täckningskrav?
Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tilldela 
ett antal tillstånd för användning till yttäckande  
mobilnät. Ett av dessa tillstånd kommer att ha krav 
på täckning och utbyggnad, d.v.s. en av de fyra  
mobiloperatörer vi har i Sverige kommer få krav  
på sig att bygga nytt yttäckande mobilnät. 

prioritering av områden
PTS har erbjudit regionerna att prioritera bland de 
ytor som har täcknings-brister och som finns i om-
råden som PTS bedömt ingår i mobiltäckningsmålet 
i regeringens bredbandsstrategi. Detta sker främst 
genom utbyggnad av nya master längs vägar och 
järnvägar men även inom andra områden där män-
niskor normalt befinner sig.

Region Värmland har i sin tur bjudit in kommunerna  
i Värmland att prioritera områden inom respektive 
kommun. Region Värmland gör sedan en samlad 
bedömning som kommer utgöra en regional priori-
tering för Värmlands län som lämnas till PTS.

Torsby kommun kommer att prioritera områden 
som räddningstjänsten och hemtjänsten meddelat att 
det är dålig täckning i och där det, så vitt vi vet, inte 
är någon mobiloperatör som har planer på att bygga 
ut i nuläget.

Det finns ingen garanti för att det kommer bli en 
utbyggnad i de områden som prioriteras och räkna 
med att det tar ett par år innan vi vet hur planeringen  
för utbyggnad är klar. Mer information kommer här 
i Torsby Nu, när vi vet mer.

CECILIA SjöDéN

administrativ chef/bredbandsamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se

Utbyggnad 
av mobilnät

Alla kommuner i Värmland har bjudits 
in av Region Värmland till att prioritera 
områden för täckningskrav i samband 
med PTS tilldelning av tillstånd inom 900 
MHz-bandet.



Genom våra e-tjänster kan du ansöka om bygglov, 
förskola, parkeringstillstånd, vägbidrag, kultur-
stipendium och mängder av andra behov du kan 
tänkas ha. Detta utan att behöva lämna din sköna 
soffa hemma i vardagsrummet. Känner du att du 
hellre vill använda pappersblanketter eller hellre 
vill träffa oss personligen går det förstås också bra. 
Du är alltid välkommen till oss.

många fördelar för dig med e-tjänster
Det finns flera fördelar med att använda våra e-
tjänster jämfört med att använda pappersblanketter. 
Genom e-tjänsterna kan du bland annat:
• Spara tid.
• Slippa passa öppettider och eventuellt sitta i  

telefonkö.
• Få hjälp med vad som behöver fyllas i genom de 

hjälptexter som finns tillgängliga.

Nästa gång du har ett specifikt behov hos kommunen,  
besök vår sida för e-tjänster på https://e-tjanster.
torsby.se och se om du kan utföra det hemifrån  
direkt på webben. Logga in med ditt Bank-ID så  
är du igång!

Vi på Torsby kommun finns ju till för er som bor 
och arbetar i vår fina kommun. Vi jobbar ständigt på 
att hitta nya sätt att förenkla era möjligheter att göra 
det ni vill göra hos oss, vare sig det handlar om att 
kliva in fysiskt på våra kontor eller att utföra tjäns-
terna direkt på vår webbplats. 

E-tjänster 
förenklar  
för dig
Visste du att du kan utföra mängder av 
kommunens tjänster från ditt eget hem, 
via din dator, padda eller din mobil? 

Hör gärna av dig!
Självklart är vi väldigt intresserade av hur du upp-
fattar våra e-tjänster och vår webbplats. Har du syn-
punkter på hur det är att använda våra e-tjänster är 
du välkommen att höra av dig till oss.

pETER LjuNGLöF

digitaliseringsstrateg
073-271 37 16

peter.ljunglof@torsby.se
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smidigt att ta sig till introduk-
tionsutbildningen
Eric Lindblad från Torsby har 
arbetat heltid som innesäljare på 
Fastighetsbyrån i Torsby sedan 
april i år, och innan dess har han 
både praktiserat och sommar-
jobbat i företaget. Han stortrivs 
och satsar på att bli mäklare så 
småningom. Han har precis kom-
mit hem från en obligatorisk två-
dagars introduktionsutbildning i 
Stockholm tillsammans med cirka 
40 andra nyanställda från hela 
landet.  

– Det var första gången jag flög 
med Torsbyflyget och det var ju 
hur smidigt som helst. Det är ka-
nonbra att det går så snabbt att ta 
sig till och från Arlanda och Stock-
holm, fågelvägen måste vara den 
absolut smidigaste och snabbaste 
vägen! Sen det är ju bara att följa 
skyltarna till Arlanda Expresståget 
för att ta sig in till Stockholm. 

Och förresten, om man inte vet 
exakt vart man ska gå när man 
landat är det ju bara att fråga nå-
gon, det är ju fullt med folk på Ar-
landa. Vi på Fastighetsbyrån har 
ytterligare några utbildningsresor 
planerade nu under hösten, då 
kommer vi också att ta flyget, det 
ser jag fram emot, säger Eric Lind-
blad, Fastighetsbyrån i Torsby.

Flygplatsen har en nyckelroll 
för räddningstjänsten
Räddningstjänsten i Torsby, Hag-
fors och Sunne var med på samma 
rutt som Eric, men de åkte vidare 
från Arlanda till Skadeplatskon-
ferensen i Uppsala, som arrang-
eras varje år av Brandskydds-
föreningen, Föreningen Sveriges 
Brandbefäl och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
Konferensen riktar sig till landets 
alla räddningstjänster och hand-
lar om arbetet på en skadeplats. 
Konferensen innehåller allt från fö-
reläsningar om krissituationer och 
nationella resurser till förevisning-
ar av material och metoder, andra 
specifika ämnen var trafikolyckor 
och brand i bilbatterier.

– Flyget gör det enklare för oss att 
delta på nationellt viktiga möten  
där vi behöver vara med och på- 
verka och ta till oss ny kunskap 
och Skadekonferensen är ett bra  
tillfälle för oss brandmän i Torsby, 
tillsammans kollegorna i Sunne 
och Hagfors och övriga landet, 
att kunna dela erfarenheter och 
blicka in i framtiden. Det är väl-
digt viktigt att kommuner och 
räddningstjänster förbereder sig 
på kommande situationer som 
kan uppstå i sina respektive när-
områden, säger Peter Bergström, 
räddningschef i Torsby och Sunne 
kommuner, han fortsätter:

– Torsby flygplats är dessutom 
mycket betydelsefull ur ett rädd-
ningsperspektiv, till exempel är 
flygplatsen en viktig resurs vid 
skogsbränder sommartid. Vid 
bränderna runt Sveg år 2018 hade 
Torsby flygplats en nyckelroll 
för allt brandflyg och helikop-
trar. Om vi skulle drabbas av 
ett liknande scenario i Värmland 
behöver vi en flygplats som kan 
hantera de flygande resurserna.  
Text och foto: ulrika Andersson, marknads- 
föringsstrateg, 070-659 60 06 

linjeflygets  
och flyg-
platsens  
viktiga roll ur 
olika perspektiv
Det var Fastighetsbyrån 
i Torsby och Räddnings-
tjänsten i Torsby, Hagfors 
och Sunne som fyllde 
flygplanets alla 19 säten 
mot Arlanda en vanlig 
onsdagsmorgon i slutet av 
september, och hem igen 
på kvällen dagen därpå. 
Drygt halva passagerar-
styrkan flög från Torsby 
och resten från Hagfors.

Från vänster Eric Lindblad, Fastighetsbyrån i Torsby, Arne Tommy Nyberget, peter Bergström 
och Malin jonsson, de tre sistnämnda arbetar på Räddningstjänsten i Torsby kommun.
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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).

När du köper en bil av ett företag 
har du alltid tre års reklamations-
rätt enligt lag. Men det innebär 
inte att du kan klaga och få alla fel 
lagade under denna tid. Det räk-
nas inte som fel i lagens mening 
om du känt till felet, uppenbara 
skador som du borde sett vid kö-
pet och inte heller normalt slitage. 
Om en bil avviker från vad du 
som kund kan förvänta dig, måste 
säljaren informera om detta och 
du ska godkänna avvikelserna 
separat, till exempel i en varude-
klaration.

vad räknas som fel 
En begagnad bil är inte ny och den 
kan ha ett visst slitage på olika 
komponenter utan att det behöver 
vara fel. Den ska dock kunna klara 
godkänt vid en besiktning hos ett 
bilprovningsföretag. Fel som upp-
står plötsligt och där det inte är 
troligt att felet funnits redan vid  
köpet är inte heller något säljaren 
är ansvarig för att reparera utan 
kostnad. Det är dock inte du utan 
säljföretaget som ska visa att det 
rör sig om ett sådant fel om felet 
visat sig inom två år, därefter 
faller bevisbördan på dig som 
köpare att bevisa ursprungligt fel. 
Denna regel är ny och gäller sen 

den 1 maj. Om du köpt bil före 1 
maj är bevisbördan sex månader 
från köpet för företaget och däref-
ter ligger bevisbördan på dig. 

klaga i tid 
Viktigt är att du reklamerar så 
snart du upptäcker något som 
inte fungerar, men inom två 
månader från att du noterat det. 
Dock helst så snart som möjligt, 
du får inte förvärra felet. Du kan 
inte heller reparera hos en annan 
verkstad och begära ersättning av 
säljaren i efterhand, säljaren har 
alltid rätt att ta ställning till om 
det är ett fel och erbjuda avhjäl-
pande. Undantag finns om du till 
exempel är på semester och ett 
akut fel visar sig när säljaren inte 
kan nås och som snabbt måste 
avhjälpas, då skulle du kunna få 
ersättning för reparationen om 
du kan visa att det rör sig om 
ett så kallat köprättsligt fel och 
du inte kunnat begära säljarens 
anvisningar innan reparation. Vid 
bedömningen om det är säljarens 
ansvar att laga ett fel som upp-
kommit spelar förstås också bi-
lens pris och ålder in, liksom hur 
långt den rullat innan och efter 
köpet. Garantier är bra att fråga 
efter men frivilligt för säljaren att 

Köpa begagnad bil
Är det dags att se sig om efter en begagnad bil? Här kommer lite  
tips vad du bör tänka på för att köpet ska bli lyckat.  

lämna, inte något man har rätt att 
få. Får du en garanti, se till att det 
står med i avtalet och vad garantin  
gäller. 

undersök marknaden 
Ta om möjligt god tid på dig för 
att hitta rätt bil, provkör på olika 
underlag, undersök funktioner 
och läs i eventuell servicebok. Läs 
köpeavtalet noga innan du skriver 
på. Se till att få eventuella muntli-
ga löften från säljaren nedskrivna. 
Du kan även köpa din bil av en 
annan privatperson. Här ligger 
extra krav på dig att verkligen 
undersöka bilen innan köpet, se 
till att du köper av rätt person och 
att bilen inte har någon skuld. Du 
kan klaga även på fel vid privat-
köp, men om du och säljaren inte 
är överens kan en tvist bara lösas 
i domstol. 
Text och foto: Ina johansson 
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Särskild elkostnaderna ökar för vår del med nästan 
400 %. Det är därför särskild glädjande att vi trots 
detta kan prognostisera för helåret ett resultat bättre 
än budget. Ett gediget arbete och återhållsamhet i 
verksamheterna, men också en positiv skatteavräk-
ning och några extra bidrag har hjälpt att få i alla fall 
2022 att se ljust ut. 

2023 blir tuffare
2023 ser det mörkare ut; kostnadsökningarna slår 
igenom i sin helhet, inflationen kommer nu även på-
verka bland annat kostnader för pensioner som ökar 
med över 9 % och ytterligare 6,4 % för 2024. Därtill 

kommer även de ökande räntor att tära på vår kassa. 
Många planerade investeringar kommer troligen be-
höva vänta till förmån för den dagliga driften. 

För att säkerställa detaljerna kommer vi under 
hösten se över nästa års budget ytterligare en gång. 
Det gäller att hitta effektiviseringar och energisparan-
de åtgärder på alla håll så vintern inte blir alltför kallt. 
Det gäller att hålla ut tills lågkonjunkturen ger sig.

ANGELA BIRNSTEIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

Ekonomichefen informerar

Underbara höstdagar  
inför en kall vinter?
Tiden går fort och det var åter igen dags att stänga böckerna per sista augusti i en 
delårsrapport. En ökande inflation mätt som konsumentprisindex på nästan 10 %  
har gett även oss stora utmaningar. 

Illustration: Birgitta Åberg
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 Nyanställd

 Nyanställd

Ida Kärnqvis
t

Jan Westerberg

Ida heter jag och är Torsby kommuns nya 
städchef, tillträdde tjänsten den 25 maj.
Städenheten som jag är chef över består av 23 fantast- 
iska medarbetare och timvikarier som städar bl.a.  
skolor, förskolor, kontor, idrottshallar, skidtunneln 
och flygplatsen. Totalt har vi 38 arbetsplatser som  
vi städar, de finns i Torsby tätort, Oleby, Östmark, 
Stöllet och Sysslebäck,

Jag har jobbade i servicesektorn sedan jag slutade 
på Stjernesskolan. Började 2011 inom Region Värm-
land (dåvarande Landstinget i Värmland) där jag 
jobbade som lokalvårdare, receptionist, chefsassis-
tent och tillförordnad enhetschef.

Jag och är uppvuxen i Torsby. Bor i hus med två 
barn och sambo och två katter och en kanin. Fritiden 
spenderar jag med familjen och barnens aktiviteter.

Jag glad att få bo och arbeta i vår fina kommun. 
Med stor respekt ska anta denna utmaning. Jag 
tycker att det är spännande att kika på om vi kan  
utveckla och förändra vårt arbete inom lokalvård. 
Det gör vi bäst tillsammans! Känns bra att ha en  
bakgrund inom yrket.  

Jag har mitt kontor på kommunkontoret och du 
når mig på tfn 0560 – 160 52, 070-572 67 54 och på  
e-post ida.karnqvist@torsby.se.

Jag heter Jan Westerberg och är sedan 
den 8 augusti VA-chef här på Torsby 
kommun. 
Jag ansvarar för både den kommunala VA-verksam-
heten och renhållningsverksamheten. Det innebär att 
jag ansvarar för att vi ska förse våra kunder med vat-
tentjänster och kommunala renhållningstjänster.  

VA-verksamheten består av 20 vattenverk och 19 
avloppsreningsverk och markbäddar. Renhållnings-
verksamheten innefattar bland annat insamling av 
det kommunala avfallet och driften av tre återvin-
ningscentraler. 

Innan jag tillträdde som VA-chef arbetade jag 
några år som konsult inom avfall. Tidigare har jag 
jobbat som chef inom den kommunaltekniska verk-
samheten i cirka 15 år. 

En anledning till att jag sökte jobbet var att det 
finns många spännande utmaningar med den ex-
pansion som sker i Branäs. 

Jag bor med min familj i Kil och pendlar dagligen 
mellan hemmet och arbetet. Målet är att inom en 
snar framtid kunna flytta närmare arbetet. När jag 
inte arbetar gillar jag att laga mat, träna och vistas i 
skogen. Musik och att se på sport (gärna ishockey) 
är andra stora intressen.

Hör gärna av dig om du vill veta mer, du når mig 
på tfn 0560-162 11 och jan.westerberg@torsby.se. 

VA-chef

städchef



 40  TORSBY NU NR 3 - 2022I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är  
Norra Värmlands Konstförening, som här presenterar sig.

norra värmlands  
konstförening
Norra Värmlands Konstförening startades 
1950. Syftet med föreningen är att visa 
konst på två årliga utställningar som  
arrangeras på Prostgårdslagårn i Torsby. 
Ett tjugotal konstverk köps in varje år och lottas sedan ut till 
medlemmarna. Föreningen förvaltar även Björn östlunds 
Minnesfond, en fond som årligen delar ut stipendium till en 
lovande konstutövare med anknytning till Nordvärmland. 

Föreningens utställning på prostgårdslagårn under påsk-
helgen ingår i Övre Frykens Konstrunda. Under flera har 
NVK haft värdskapet för samlingsutställningen med smak-
prov från alla medverkande, andra år har föreningen bjudit 
in konstnärer i egen regi.

Varje allhelgonahelg arrangerar vi en höstsalong. Här var-
vas konst från inbjudna konstnärer med en öppen salong, 
där alla med anknytning till Värmland kan lämna in verk 
som en extern jury sedan gör ett urval av. 

I år hälsas besökarna välkomna att ta del av konst från sex 
inbjudna konstnärer:   
Charlotta grunewald, Stockholm, textila tavlor ofta med 
motiv från hennes jobb hos Läkare utan gränser. 
ragnar klenell, glaskonstnär från Edsbjörke. 
kg ohlsson, gouachemålaren från Torsby. 
isabella östlund, som gärna avbilder utterbysäterns kor 
i olja. 
li östlund, Tjörn, med keramik inspirerat av naturen i 
Bohuslän. 
david tedfeldt, Karlstad, som bland annat målar stads- 
miljöer i akryl. 
Vernissage lördag 5 november kl. 12 på prostgårdslagårn.

Alla är välkomna att besöka våra utställningar, vill du dess-
utom bli medlem har du chans att vinna ett unikt konstverk 
i decemberlotteriet. Medlemskapet kostar 120 kr per år. 
Dessutom får medlemmar som köper konstverk på våra 
utställningar 10 % rabatt.

www.norravarmlandskonstforening.blogspot.se  
och på Facebook NVK Norra Värmlands Konstförening

Kanske har du lust att bli med i styrelsen? Vi hjälps åt med 
att arrangera våra utställningar och konstlotteriet. Och vi 
har roligt på våra möten. Hör gärna av dig till ordförande, 
Mille Wulff 073-049 54 91.

Maria Norbäck 
hänger tavlor 
Foto: Anette  
Bodinger Larsson

Besökare på utställning 
Foto: Mille Wullf

Mille Wullf bygger utställning 
Foto: Anette Bodinger Larsson




