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Den blomstertid nu kommer …

Våren har varit osedvanligt kall men vi hoppas alla att sommaren
ska bli desto soligare och många inslag i detta nummer beskriver
de olika sommaraktiviteter som erbjuds i kommunen.
Barn och ungdomar är en prioriterad grupp och vi hoppas att
många familjer ska ta vara på möjligheten att delta i de sommarlovsaktiviteter som erbjuds.
Vi hoppas också att kommunens innevånare ska ta tillfället i
akt att delta i de arrangemang som våra ideella organisationer
anordnar runt om i våra bygder. Utbudet är stort och sommarens
arrangemang är ofta avgörande för att t.ex. hembygdsföreningarna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
Titta gärna in på någon av våra två turistbyråer som numera finns
dels i biblioteket i Sysslebäck (sommaröppet 19/6-20/8, måndag
- fredag 10-17) eller gör ett besök i den nyinvigda turistbyrån vid
höghuset i centrala Torsby (sommaröppet 19/6 - 20/8, måndag
- fredag 10-18, lördag 10-15). Tänk också på att du kan göra en
insats genom att rekommendera olika arrangemang för gäster
och vänner! Du kan också hitta information om vad som händer
runt om i vår fina kommun på www.visittorsby.se.
Under våren har socialnämnden och kommunstyrelsen haft ett
gemensamt arbete kring framtidens äldreomsorg och boende
för seniorer. Till hjälp har man haft en erfaren konsult som heter
Helen Ersson. Hon har i många år jobbat med dessa frågor och
tillbringat ganska mycket tid i Norrland, där det finns kommuner
som på många sätt liknar Torsby kommun. De erfarenheter som
hon fått i det arbetet har inspirerat till ett ”nytänk” när det gäller
bostäder och omsorg för äldre och dessa tankar beskriver hon
närmare i en artikel i detta nummer av Torsby nu.
Väl medveten om att inte alla kommuninvånare har tillgång till
internet vill jag ändå passa på att slå ett slag för kommunens
nylanserade Facebook-sida. Den når du på www.facebook.com/
torsbykommun. Forskning har visat att hemsidorna inte besöks i
den omfattning som man tidigare gjorde och vi hoppas därför att
den nya Facebook-sidan ska kunna fungera som ett komplement
till annan information. Så länge inte alla kommuninvånare kan
nås på internet så kommer dock kommuntidningen Torsby Nu att
finnas kvar för mer övergripande information från de kommunala
verksamheterna – tillgängligt för många.
Till sist vill jag tillönska er alla
en riktigt skön och solig sommar!

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

Välkommen till det allra första Torsbykalaset
Under vecka 28 (12-15 juli 2017) arrangerar Torsby kommun i samarbete med Torsby Handel ett sommarkalas som bjuder på blandad underhållning med talangjakt, humor, sång och
musik. Christer Sjögren är en av deltagarna och många fler.
– Det är roligt att Torsby kommun
kan göra denna satsning tillsammans med Torsby Handel. Vi siktar
på att etablera Torsbykalaset som
tradition, och det handlar om att
lyfta fram Torsby centrum och det
vackra Herrgårdsområdet, säger
Thomas Stjerndorff, kommunchef
Torsby kommun.

Centrum sjuder av aktiviteter

Under dagarna kommer centrum att
bjuda på aktiviteter för alla åldrar.
Alla dagaktiviteter kommer vara
gratis och fritt för alla att delta. När
butikerna stänger för kvällen flyttas
kalaset till Herrgårdsparken där
scen och serveringstält välkomnar
gästerna till veckans olika kalas:

Onsdag 12 juli: Barnkalaset
(kl. 19-21)

Amy Diamond uppträder på scen.
Vi är glada att åter välkomna Amy
till Torsby, där hon senast gjorde en
strålande show vid Våryran 2016.
Under kvällen blir det också
Talangtävling för barn 7-13 år, i
juryn deltar bl.a. representanter
från Talangbolaget i Stockholm

Torsdag 13 juli: Humorkalaset
(kl. 19-01)

Mattias Bylund från Bingolotto,
samt Magnus Johansson från sommarshowen Diggiloo.
Kvällens övriga artister är Lotta
Tagesson, Johan Birgersson, Kristian
Blom, Kristin Blom och Vilda Sundberg. Konferencier Per-Erik Svensson
och husbandet Baytunes finns med
under hela kvällen. Från kl. 21
underhåller musikgruppen ”Packet”
på scenen i serveringstältet.

Fredag 14 juli: Countrykalaset
(kl. 19-01)

Mer information och biljetter

Kl. 19–21 bjuds det på glad och lättsam humor underhållning med välkände komikern Thomas Petersson
tillsammans med Kjell-Åke i Myra
och Rådomscabarén, samt imitatören Göran Gabrielsson med över
100 imitationer på repertoaren. Från
kl. 21 underhåller musikgruppen
”Packet” på scenen i serveringstältet.

Lokala bandet Lonesome Mountaineers tillsammans med tre kända
countryband uppträder på scenen:
Run Mountain Ramblers feat, StorSven (Rock-A-Billy), Hurley & Blue
Dots (Blues) och Dunderhead (Bluegrass).

Lördag 15 juli: Allsångkalaset
(kl. 19-01)

Kl. 19-21 bjuds på allsångsunderhållning med folkkäre artisten
Christer Sjögren, som kommer att
förgylla allsången med sin trygga,
djupa stämma och sitt drömska
leende. Christer ackompanjeras av

Observera att det är fullt med roliga
programpunkter dagtid också, det
som presenteras här är bara kvällsaktiviteterna. Programmet på dagtid
är gratis och då behövs ingen inträdesbiljett. Biljetter till Torsbykalasets
kvällsprogram säljs av turistbyrån i
Torsby och vid entrén i Herrgårdsparken.
Mer information om biljettpriser
och programmet på dagtid kan du
få på www.visittorsby.se/torsbykalaset2017 eller genom annonser i
TorsbyBladet och länspressen.
Har du frågor, kontakta projektledare: Eva Larsson tfn 070-212 54 57
eller eva.larsson@torsby.se.
NR 2 - 2017 TORSBY NU 3

Illustration: Birgitta Brorson

Tillhör du den skara av barn och unga som är cirka 6-15 år? Då har Torsby kommun något
för dig. Under sommarlovet kommer det att hända olika saker som du säkerligen skulle
tycka vara roligt att delta i. Vad sägs om två dagar på Björnevi idrottsplats i Torsby, där du
kan prova klättervägg, hinderbana, hoppborg och att bada helt gratis på Torsbybadet. Vill
du vara med på cirkusskola, så anordnas även det.
Regeringen har beslutat att ge
pengar till Sveriges alla kommuner
för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och Torsby kommun
och kan därför satsa över 250 000
kronor på det. Det är mycket som
kommer att hända under sommaren och redan i juni blir det cirkusskola med Duo Danzeros i Torsby
19-22 juni. Duo Danzeros kommer
även till Sysslebäck 8-11 augusti.
Man anmäler sig till cirkusskolan i
förväg hos biblioteket.
Fritidsgården i Torsby ligger på
Frykenskolan och där kommer det

att vara eftermiddagsöppet under
tisdagar och torsdagar. På fritidgården kan man ta en fika, spela
biljard eller fotboll, för att nämna
något. Fritidsgården vänder sig till
åldrarna 10-16 år.
Björnevi IP och TorsbyBadet kommer att bli skådeplatser för aktiviteter den 4-5 juli. Det är ett evenemang vi kort och gott har valt att
kalla SommarLov(e). Då kan man
klättra klättervägg, hoppa i hoppborgar och hinderbana, prova på
att kasta spjut, kula och diskus med
SK Bore friidrott och även att spela

fotboll tillsammans med ledare från
Torsby IF. Är du i åldern 6-15 år får
du bada alldeles gratis på TorsbyBadet 4-5 juli och det kommer att
bjudas på glass, varm korv med
mera.
Vill du veta mera så håll utkik
efter affischer, annonser, information på torsby.se/sommarlov och
på Torsby kommuns Facebook-sida
facebook.com/torsbykommun.
Morgan Bäckvall
fritidsledare
0560-166 97, 070-670 13 50
morgan.backvall@torsby.se
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Mobila scenen användes för första gången
på Våryran i Torsby centrum under Kristihimmelsfärdshelgen. Foto: Åsa Gertling

Har du sett vår nya fina
scen? Vill du hyra den?
Torsby kommun har köpt in en mobil scen, som till en låg kostnad kan hyras av föreningslivet i hela kommunen. Tillgång till en kommunalt ägd scen kommer förhoppningsvis underlätta för många föreningar att arrangera evenemang runt om i kommunen.
Inom hela området Torsby kommun erbjuds året runt
ett rikt utbud av aktiviteter och evenemang. Meningsfulla aktiviteter och evenemang är uppskattade av både
boende och besökare. Besöksnäring och evenemang
skapar också många arbetstillfällen inom kommunen.
Många evenemang arrangeras av det lokala föreningslivet med hjälp av ideellt arbetande eldsjälar.
Vid utomhusevenemang finns ofta behov av en scen.
Alternativet är då att själv tillverka en provisorisk
scen, eller hyra en scen utifrån. Att hyra en scen är
kostsamt och blir ofta en tung utgiftspost för den
arrangerande föreningen.
Nu har Torsby kommun köpt in en egen scen som
föreningar kan hyra. Scenen transporteras likt en
släpkärra av en personbil, och i uppmonterat läge har
scenen ett mått på 6 x 8 meter. Alla transporter och

montering (upp- och nedtagning) av scenen görs av
personal från kommunens JobbCenter, de har utbildats
för att det ska bli bra säkerhet och lång hållbarhet.

Vill du veta mer eller hyra scenen?

Du kan se bilder på scenen, läsa om den och se priser
på www.torsby.se/mobilascenen.
Vill du veta mer och boka den mobila scenen, gör
du det hos fritidsavdelningen. Hör av dig till Kristina Svensson, e-post kristina.svensson@torsby.se,
tfn 0560-166 93 eller Kicki Velander, kicki.velander@
torsby.se, tfn 0560-166 92.
Eva Larsson
projektledare BID, centrumutvecklare
070-212 54 57
eva.larsson@torsby.se
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En första skiss av nya skyltarna vid Handelsplats
Kajshea. Arbetet utförs av Anna Ögren Bodén.

Torsby centrum
- 800 meter -

Bo

Stanna längre
Upplev mer

Torsby centrum
800 meter
Välkommen!
visittorsby.se

free wifi
Torsby Handel

Choose “Torsby Handel” and you’re online. No password needed.

Skyltar som lockar

I tidigare nummer av Torsby Nu har vi berättat att det pågår ett projekt för utveckling av
Torsby centrum. Vi har bildat flera arbetsgrupper som arbetar med olika frågor. En arbetsgrupp arbetar med skyltar.
De olika arbetsgruppernas mål är att
med gemensamma krafter skapa ett
mer attraktivt och levande centrum.
För att hela kommunen ska må bra
och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt, krävs en levande och
trivsam centralort som erbjuder bra
service och utbud för såväl lokalbefolkning som för besökare. Förhoppningen är att hitta nya vägar att
samverka och använda tillgängliga
resurser på ett effektivare sätt.

Skyltning till centrum

Det är viktigt med tydlig skyltning
och tilltalande entréer till centrumkärnan. Vanligast är att man närmar
sig Torsby med bil, via E45 eller
E16. Därifrån måste det finnas en
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tydlig och trivsam miljö som skapar
intresse och lockar besökaren att
även leta sig in mot centrum. Handelsplatsen Kajshea lockar många
shoppingsugna besökare. Skyltar
med syfte att marknadsföra Torsby
centrum kommer att finnas vid in/
utfarten. Budskapet och bilderna
kommer att med jämna mellanrum
bytas ut och skifta efter årstiderna.

Skyltning i centrum

Även i centrum behövs tydlig skyltning så besökare lätt hittar det de
söker. Som komplement till den
skyltning som redan finns pågår ett
arbete att ta fram vägvisarstolpar. En
annan typ av skyltning som också är
viktig för både boende och besökare

är anslagstavlor. Vid torget kommer
den gamla anslagstavlan att bytas
ut mot funktionella och stilrena
anslagstavlor. Vid Tingshusparken
påbörjas inom kort arbetet med att
färdigställa en aktivitetspark och i
samband med att det arbetet görs
kommer anslagstavlan där att flyttas
till turistbyrån på Kyrkogatan.
Vi återkommer med information
om de övriga arbetsgruppernas
arbete i kommande nummer av
Torsby Nu.
Har du frågor, funderingar och idéer
kring centrum, så hör gärna av dig!
Eva Larsson
projektledare BID, centrumutvecklare
070-212 54 57
eva.larsson@torsby.se

Turistbyrån
i Torsby har flyttat
till nya lokaler
Sedan den 26 maj finns vi på
Kyrkogatan 5 i Torsby centrum.
Välkommen in och besök oss!
Vi har öppet måndag-fredag kl. 10-16.
Sommaröppet 19 juni-20 augusti:
måndag-fredag kl. 10-18, lördag kl. 10-15.

Foto: Lena Henriksson

Kommunen vill bidra till att fler
turister upptäcker vårt trivsamma
centrum, och där kan turistbyråns
placering hjälpa till. Besökande
turister har stor köpkraft och är
viktiga kunder för Torsbys butiker
och matserveringar. Ju fler olika anledningar det finns för kunder och
besökare att komma in till centrum,
desto större är chansen att de kommer.
Sedan några år pågår ett projekt
”BID” i Torsby som syftar till att
utveckla Torsby centrum som handels- och besöksplats. Det finns,
som vår centrumutvecklare Eva
Larsson skrivit om i olika artiklar i

Torsby Nu, flera arbetsgrupper och
mycket arbete som pågår i samarbete mellan handlare, kommun och
fastighetsägare för att öka centrums
attraktivitet. I detta nummer av
tidningen berättar hon t.ex. om hur
skyltning kan förbättras och underlätta för besökare.
Den digitala utvecklingen går
fort, och allt fler turister söker
och finner numera information
via internet och därmed minskar
besöksantalen till alla bemannade
turistbyråer. Runt om i Sverige ser
vi många kommuner som väljer
att, i besparingssyfte, stänga ner

sina turistbyråer och istället ersätta
med digitala ”info-points”. Torsby
kommun anser att den bemannade
turistbyrån fyller en mycket viktig
funktion i att välkomna alla besökande turister som söker information, köper fiskekort osv.
Välkommen att besöka turistbyrån i den nya ljusa fina lokalen, där
kunnig personal informerar om
trevliga och spännande besöksmål i
Torsby kommun!

Här når du oss:

Kyrkogatan 5, Torsby
Tfn 0560-160 50
turist@torsby.se
www.visittorsby.se
facebook.com/visittorsby
instagram.com/visittorsby
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Badplatser

Sommaren är snart här och förhoppningsvis har vi en härlig badsommar framför oss,
så välkommen att komma till någon av badplatserna som kommunen sköter tillsammans
med föreningslivet.
I kommunen finns ett antal natursköna badplatser
fritidsavdelningen samverkar med föreningslivet och
arbetsmarknadsavdelningen gällande drift och skötsel
av dessa.
Kommunens badplatser är obevakade, vi har inga
simskolor vid våra badplatser utan all simskoleverksamhet bedrivs i kommunens simhallar TorsbyBadet
och Sysslebäcksbadet.
Badbryggor har lagts ut på de badplatser där bottenförhållandena bedömts lämpliga det är viktigt att vi
har säkra miljöer vid våra badplatser risken för olycksfall skall begränsas.
Vi kontrollerar regelbundet livräddningsutrustningen vid våra badplatser så att den hänger på plats och är
funktionsduglig.

Kommunala badplatser
•
•
•
•

Bada (Fryken), skötsel Bada IF
Kollsberg (Fryken), skötsel kommunen
Kallnäs (Fryken), skötsel kommunen
Vallviken Östmark (Kläggen), skötsel kommunen

•
•
•
•

Rådom (Pankland), skötsel kommunen
Lekvattnet (Pägertjärn), skötsel Lekvattnets SK
Röjdåfors (Röjden), skötsel kommunen
Bograngen (Bograngstjärn), skötsel Finnskoga
Tennisklubb
• Kindsjön, skötsel Verdandi Skogsgården

Tänk på säkerheten
•
•
•
•
•
•

Badplatsen är obemannad, det finns inga badvakter
Bad sker på eget ansvar
Badvakta varandra
Vuxna ansvarar för sina barn
Visa hänsyn
Ring 112 i händelse av olycka

Om du upptäcker skadegörelse på badplatsen kan du
ringa till telefon 0560-136 29 eller 070-316 10 23.
Att bada och simma är en härlig upplevelse och bra för
folkhälsan - nu ser vi fram mot sommaren med mycket
sol och bad.
Kicki Velander
fritidschef
0560-166 90, 070-313 60 09
kicki.velander@torsby.se
Foto: Camilla Classon
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Leifs fina märkessköld. Det är en
gammal tradition att
samla sina simmärken på det viset.

Leif Bergl

und på 19

Leif var simlärare
i fyra decennier!
Tänk er en badstrand vid Fryken i mitten av 1950-talet. Där,
på badplatserna vid Kollsberg och Kallnäs söder om Torsby
Leif Berglund,
sitter barn på rad och gör bentag i sanden, pojkar för sig och
1985, när han
fortfarande var
flickor för sig. De ska lära sig simma och simläraren heter
simlärare.
Leif Berglund. Tänk er samma badstrand 30-talet år senare:
Foto: Privat
där finns barn som ska lära sig simma – och
Bilder ur familje
simläraren heter fortfarande Leif Berglund!
albumet
från simskola

– Att jag höll på så länge beror på att det gav mig så
mycket: så många glada barn och tacksamma föräldrar,
säger Leif, snart 90 år fyllda.
Vikten av att kunna simma kan inte nog betonas och
simkunnigheten i Torsby kommun har under ett par
års tid varit i topp i Sverige med 100 procent – alla kan
enligt årskurs 5-målet simma 200 meter. Att det är så
beror på en stor satsning på simskolor på Sysslebäcksbadet och TorsbyBadet – satsningar som fortlöper.

,
på Kallnäs

Tolv grader i vattnet

För Leif Berglund såg de faktiska förhållandena annorlunda ut. Under fyra sommarlovsveckor varje år
ordnades simskolor på många badplatser i kommunen – i ur och skur och ibland var det bara tolv grader
i vattnet.
– Vissa dagar kom inga barn när det var dåligt väder. Någon gräns fanns inte för hur många grader det
måste vara (numera gäller 18 grader vid utomhussimskola), säger Leif Berglund.

Märkestagning

På 1960-talet stod simbassängen vid Frykenskolan
klar och där höll nybörjarsimskolan till i Torsby. Vid
sjöarna fanns också nybörjare, men även märkestagningen, där man började med Silverfisken och de som
var riktigt duktiga kunde klara Guldmagistern.
– Den brukade det bara vara några enstaka som
klarade, den är ganska tuff, menar Leif Berglund, som
själv gick sin simlärarutbildning i Karlstad och när vi
tittar på hans gamla märkessköld så hittar vi givetvis
Guldmagistermärken.

Leif Berglund, har ett såväl sportsligt som musikaliskt
förflutet. Han tävlade i backhoppning, skidlöpning och
löpning – och han spelade många musikinstrument,
främst gitarr. När har krossade en arm 1952 fick han
rådet att satsa på simlärarutbildningen. Den satsningen
var väl som ljuv musik för alla barn som fick lära sig
att simma.
Morgan Bäckvall
badvärd TorsbyBadet
070-670 13 50
morgan.backvall@torsby.se
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60-talet.

Björn Förberger, Torsby, gillar ljudböcker och Per-Anders Fogelström har han faktiskt inte läst förut. Nu är det böcker av honom han lyssnar på i bilen den
närmaste tiden. Foto: Maria Ivansson

Sommarläsning med en bok i örat
Många vill fysiskt hålla i en bok när de läser. Men inte alla.
– Jag lyssnar bara, jag har inte tid
att läsa, säger Björn Förberger som
alltid har en bok på gång i bilen.
Böcker kan läsas på flera sätt och
allt fler väljer en ljudbok, somliga
har även hittat till e-ljudboken. Det
är bekvämt med en ljudbok och du
kan göra flera saker samtidigt. Du
har en bok i örat medan du krattar
gräsmattan, tar en promenad eller
åker bil. Det är i bilen som Björn
Förberger läser numera, och det
blir lite av varje.
– Det gäller att ta vara på tiden.
Ibland blir det klassiker som jag
har läst för länge sedan och ibland
blir det engelska böcker. Det kan
även bli några språkkurser också
där jag lär mig meningslösa fraser
på andra språk, säger han och ler.
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Vad sägs om ”Vi ska åka på semester i år till Alperna” på både kinesiska och italienska. Just nu är det
dock Per-Anders Fogelström han
går igenom och han har fyra ljudböcker med sig hem från biblioteket
denna dag.

Låna ljudböcker på biblioteket

Det är dock inte alla böcker som
kommer ut som ljudböcker eller
e-ljudböcker, och oftast ges de ut
senare än den vanliga boken. Men
det finns en hel del att välja mellan.
När du går in på www.bibliotekvarmland.se kan du se om det finns
fler utgåvor av boken i form av cd,
mp3, Daisy (talbok) eller e-ljudbok.
Det vanligaste är att du kommer in
på biblioteket och lånar ljudböcker

som cd eller mp3. För de som av olika anledningar inte kan läsa vanliga
böcker är talboken ett alternativ.

Låna e-ljudböcker hemma

Vill du låna en e-ljudbok behöver
du inte in till biblioteket. En pinkod och internet är det enda som
behövs. Gå in på Bibliotek Värmland och välj E-böcker och sedan
E-ljudböcker. Du kan låna max två
e-ljudböcker i veckan. Tänk på att
du måste ha tillgång till internet
hela tiden du lyssnar.
Trevlig sommarläsning!
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se

Kommunens elever i årskurs 4 och 5 får en
spännande upplevelse här de får se Unga
Västanå spela Mio, min Mio i Berättarladan,
Sunne i augusti.

Kultur

till Torsbyelever
Unga Västanå spelar Mio, min Mio för åk 4-5 och åk 3 får gåvoböcker.

– Det är viktigt att ge våra ungdomar en möjlighet att
uppleva teater på riktigt, och för att uppmuntra läsandet får elever i åk 3 var sin gåvobok, säger kulturchef
Annika Wredenberg.
På en bänk i en park sitter en ensam pojke. Ett hotfyllt höstmörker omsluter honom. Nästa beslut han tar
kommer att förändra hans liv. Ungefär så inleder Unga
Västanå Astrids Lindgrens berättelse Mio, min Mio,
som är både gripande och spännande.
Torsby kommun har bokat två skolföreställningar,
den 23 och 24 augusti, som spelas i Berättarladan i Rottneros. Då får 300 elever i åk 4-5 se Mio, min Mio i regi av
Jakob Hultcrantz Hansson. Den spelas av Unga Västanå
där sexton barn har de bärande rollerna, fyra musiker
och en skådespelare kommer från Västanå Teater.
Förra sommarlovet anordnades teaterskola i Sysslebäck och Torsby där ungdomarna använde sig av
drama som berättande och uttrycksform. Nu får eleverna i årskurs 4 och 5 i kommunen alltså titta på teater
i Berättarladan i Rottneros.

– Det är värdefullt att även kommunens unga får ta del
av olika kulturella uttryck, säger Annika Wredenberg.
I höstas anordnade vi skolföreställningar med klassisk
stråkmusik och nu blir det teater och läsning.

Träna din läskondis i sommar

Under sommarlovet finns tillfällen att träna både idrott
och läsning. Tack vare bidrag från MCUF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, för sommarlovsaktiviteter, delar biblioteket ut en gåvobok till
alla elever i årskurs 3.
All läsning är ett sätt att träna och vill du ha tips på spännande, roliga och intressanta böcker så gå till biblioteken
eller läs på www.bibliotekvarmland.se/web/arena/boktips.
Glöm inte bort att förbättra din kondis i sommar, i
såväl simning, fotboll som läsning!
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se
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Här är klass 3-4 framför sin borg.

Medeltiden på Kvistbergsskolan
På Kvistbergsskolan har klass 3-4 arbetet med ett ämnesövergripande projekt om medeltiden.
– Detta är ett sätt att arbeta som vi
vill vidareutveckla, säger rektor
Madelene Cicek.
Hon tror att ämnesövergripande
undervisning är en framgångsfaktor
i skolan, där eleverna kan få möjlighet till ett större sammanhang och
en röd tråd i tillvaron. Det stärker
språket och fördjupar kunskaperna.
– Jag blev inbjuden att titta på när
klass 3-4 framförde sin dockteater
inför andra elever. Det var superkul
att få se, de hade byggt en fantastisk
borg och många olika dockor, säger
Madelene.
Det är Katarina Olsson, Tony
Nilsson, Ewa Edmark, Sara Kvarnlöf och Marloes Kant som har hållit
i projektet.
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Eleverna berättar

Linus, Habiba, Victor och Nellie
tycker alla fyra att det har varit bra
att arbeta med medeltiden i olika
ämnen. De tycker alla också att samarbetet i klassen har blivit bättre.
Linus säger att alla i klassen hjälpts
åt mycket mer än tidigare och att
eleverna har lyssnat på varandra.
En kompis kanske kan en sak, och
så kan en annan kompis något annat, då lär man sig mycket.
Innan vi spelade upp dockteatern
fick vi skriva om vad vår teater skulle
handla om. Vi fick öva på att söka information på internet, säger Nellie.
Nellie kommer också ihåg att de arbetade ungefär på samma sätt förra
året, men då handlade det om dikter.

– Det är bra när man måste samarbeta, menar Victor. Man lär sig mycket
mer då. Victor tror att de har lärt sig
mycket mer nu om medeltiden, än
om de bara suttit och läst i en bok.
– Lärarna har hjälpt oss mycket,
säger Habiba. Men hon tror att lärarna också tyckte att det var ett bra
sätt att arbeta på.

Lärarna berättar

Syftet var att eleverna genom att
möta samma arbetsområde i fler
ämnen samtidigt, skulle få större
förståelse och kunskap. Samarbetat
med temat medeltiden utgick från
de olika ämnenas centrala innehåll.
Det blev bestämt att slutprodukten
skulle bli en dockteater. En gemen-

Victor, Nellie, Habiba och Linus tycker att samarbetet har blivit bättre.

sam faktor för samtliga ämnen var
den medeltida visan Liten Karin.
Under arbetets gång har eleverna
fått påverka processen i olika detaljer, t.ex. om det skulle skrivas en
gemensam teater eller fler olika,
säger Katarina Olsson.

Musik

Eleverna har sjungit medeltida
sånger – bland annat Liten Karin,
vars innehåll en stor del av den fortsatta undervisningen utgått från.
– Vi har tittat på medeltida instrument och lyssnat på hur de låter och
diskuterat om var i samhället olika
typer av medeltida musik uppstått
och använts, t.ex. gregoriansk sång,
säger Sara Kvarnlöf.

Teknik/slöjd/bild

– Vi har arbetat med uppfinningar
och konstruktioner under medel-

tiden t.ex. katapult och väderkvarn
samt byggnader under medeltiden.
Även smycken(smide) och runor
som fortfarande användes i början
av medeltiden, säger Tony Nilsson.
– Vi tillverkade kulisser (en borg)
och dockor till teatern (medeltidakläder + rörlig konstruktion), säger
Marloes Vaarhorst.

Svenska/So

Vi skrev en dockteater om något som
kunde ha hänt på medeltiden. Vi
framförde vår dockteater inför andra
elever och för några föräldrar.
Vi använde ”Liten Karin” till
textanalys – där vi pratade om
ålderdomliga ord och olika frågor
som till exempel vilken samhällsklass tillhörde Karin?
Vi har använt oss av texter, filmer,
bilder, arbetsblad, samt lånematerial från Värmlands museum.

Vad upplever ni som lärare att
detta gett eleverna?

Vi upplever att det varit positivt och
att eleverna uppskattat ”projektet”.
Generellt, under arbetets tid, har
eleverna visat godtagbara kunskaper om livet på medeltiden.

Hur har samarbetet fungerat?

Vi tycker att samarbetet fungerat bra.
Det har inte varit betungande utan
snarare underlättat vår undervisning.
Vi kan förbättra nästa samarbete genom att skriva ner vår gemensamma
övergripande plan, samt att bestämma avstämningspunkter under arbetets gång redan i planeringsstadiet.

Vill du veta mer om projektet?
Hör gärna av dig till Madelene
Cicek, 070-27 50 946
madelene.cicek@torsby.se

Text och foto: Madelene Cicek, Katarina Olsson
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Utbildningsinsatsen som sker i nära samarbete med
räddningstjänsterna i Sunne och Hagfors är den största
som genomförs i Torsby på många år. Totalt var 26
personer med.
– I Torsby hade vi över 20 sökande till tolv platser
så det känns kul att det var så stort intresse. Dessutom
kunde vi rekrytera lika mycket män som kvinnor och
det är väldigt bra, säger Johan Westh, säkerhetssamordnare på räddningstjänsten i Torsby.
Under 13 dagar har de gått igenom allt från lagar,
regler och organisation till skarpt läge som rökdykning
och sjukvård vid trafikolyckor.
Linda Rydberg har drömt om att bli brandman under många år och ler med hela ansiktet då hon håller i
brandslangen.
– Det är så fantastiskt kul att vara med om det här,
gemenskapen är otrolig och så tycker jag om att få lära
mig nytt, säger hon.
En brandman i operativ tjänst behöver ett antal egenskaper för att klara arbetet. Fysisk styrka är en av dem.
Det tunga jobbet ska kunna utföras både snabbt och
säkert.
– Känslan när man klarar varje steg i utbildningen
är enorm. Man längtar till nästa dag, säger Linda
Rydberg.
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Av de nyutbildade deltidsbrandmännen kommer
fyra att placeras i Stöllet och Vitsand, två i Torsby och
Östmark.
För Ronny Strandberg är det en självklarhet att ansluta till Vitsandsstyrkan.
– Pappa är arbetsledare och både brorsan och farbror
är anställda så jag har växt in i det här. Jag vill göra något för samhället och dessutom är det roligt, säger han.
Text: Linda Bengtsson

Fakta Deltidsbrandman

En deltidsbrandman tjänar 4 384 kronor för
beredskapstjänst var fjärde vecka. Timersättning för utryckningar och övningar tillkommer. En deltidsbrandman måste bo inom fem
minuters reseavstånd till stationen. I Stöllet
finns undantag från detta, där gäller tolv
minuters avstånd. Det ställs också krav på att
klara fystester som rullbandstest med utrustning samt simtest.
Källa: Torsby kommun

Räddningstjänsterna i Sunne,
Hagfors och Torsby storsatsar
på nya deltidsbrandmän.
Hela 26 personer var med på
utbildningen under 13 dagar
som till stor del genomfördes i
Torsby. Foto: Johan Westh

Johan Westh, säkerhetssamordnare på räddningstjänsten
i Torsby, ger Linda Rydberg
positiv feedback efter övningen
i rökdykning.
Foto: Daniel Dedorsson

Linda Rydberg och Ronny
Strandberg övar på att söka
efter personer i rökfyllt utrymme.
I stället för rök används skoskydd över andningsmasken,
det tar bort allt seende precis
som vid en riktig rökdykarinsats.
Foto: Johan Westh

Stefan Olsson, stf. räddningschef
i Torsby, har taktiksnack med
Jonas Sjöberg och Simon
Andersson. Foto: Johan Westh

Lovisa Vestlund och Linda
Rydberg håller hårt i brandslangen vid ett av de praktiska
momenten under brandmannautbildningen i Herrgårdsparken. Foto: Linda Bengtsson
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Vägledning

Programmet är en kompromiss framtaget i bred politisk enighet. Kommunen berättar om nuläget, vilka
utmaningar vi ser och några effektiva verktyg som
hjälp framåt. Tanken är att det ska vägleda och inspirera till ökad delaktighet i omställning till mer hållbar
utveckling. Övergripande politiska vägval för kommunens geografiska område är till exempel att minska
klimatpåverkan, öka förnybart, minska matsvinnet och
samverka för hållbara transporter.

Vad kan företagen göra?

I vår kommun arbetar flera företagare med miljöledningssystem som i sin tur stärker varumärke och konkurrenskraft. Nya nationella lathundar för hållbarhet i
småföretag är framtagna 2016, se www.miljomal.se/sv/
Vem-gor-vad/Naringslivet. Om detta är nytt för er kan
16 TORSBY NU NR 2 - 2017

ni ta hjälp av olika metodverktyg, miljöledning eller en
rådgivare/konsult för att komma igång.

Vad kan du och jag göra?

Se över ditt nuläge: Energianvändning? Resvanor?
Inköp? Mängd matavfall? Du kan ta hjälp av olika metodverktyg, intresseorganisationer, studieförbund eller
rådgivare. Du kan också testa ditt nuläge inom klimatpåverkan på www.klimatkontot.se.

Här finns miljömålen

Miljömålsprogrammet för Torsby kommun: www.torsby.
se/miljomal. Miljömålen nationellt: www.miljomal.se.
Tina Näslund
miljöstrateg, energi- och klimatrådgivare
073-271 36 74
tina.naslund@torsby.se

Energi- och

klimatrådgivning
- nu tillsammans med Sunne

Tina Näslund är energi- och klimatrådgivare i både Torsby och Sunne. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Under 2017 har du som medborgare eller företagare fortsatt tillgång till energioch klimatrådgivning, men skillnaden är att tjänsten delas med Sunne.
Samarbetet har uppstått på grund av att Energimyndigheten ändrat förutsättningarna för kommunerna att
få bidrag. Detta har lett till att de värmländska kommunerna nu har påbörjat olika samarbeten för att fortsatt kunna erbjuda rådgivning till kommuninvånarna.
I dagsläget är samarbetet beslutat gälla för 2017, hur
förutsättningarna ser ut för 2018 vet vi inte ännu.
För Torsbys del innebär det att rådgivningen nu går
under namnet ”Energirådgivningen Sunne & Torsby
kommuner” och Tina Näslund, som tidigare varit rådgivare i Torsby, numera har rollen för båda kommunerna. Hon finns tillgänglig i Torsby vissa dagar och
i Sunne vissa dagar, så funderar du på något som har
med dessa frågor att göra, hör då lättast av dig till Tina
på sutoenergiradgivning@torsby.se eller via telefon
073-271 36 74.

Du kan förstås också boka en tid för rådgivning någon av de dagar hon finns på plats på kommunhuset i
Torsby.
Till energi- och klimatrådgivaren kan du exempelvis
ställa frågor kring företagets eller bostadens uppvärmning, elanvändning, frågor kring solenergi, tips för
hemmet som hjälper dig bli mer klimatsmart, frågor
kring elbilar och mycket annat.
Så passa på att nyttja vår energi- och klimatrådgivare
för att få tips och råd som gör att du kan spara både
pengar och miljö, vi behöver alla hjälpas åt!
Malin Jonsson
miljö- och byggchef
0560-160 84
malin.jonsson@torsby.se
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Nappatag för att
rädda Sirsjön

Farlig algblomning har satt stopp för bad i idylliska Sirsjön under flera år. Nu ska problemet förhoppningsvis försvinna genom att tonvis av mört och annan vitfisk fiskas upp.
Lugn miljö, varmt badvatten, välskött gräsmatta och
omklädningsrum. Sirsjön alldeles utanför Torsby centrum lockar normalt många badsugna. Men de senaste
fem åren har badplatsen stängts på grund av hälsoriskerna med algblomning.
Flera utredningar visar att Sirsjön inte mår bra.
Genom övergödning har vattnet grumlats vilket har
lett till att rovfisk som gädda inte ser och inte kan jaga
normalt. Deras bytesdjur som mört, brax och löja blir
alldeles för många och äter upp alldeles för mycket
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av det djurplankton som skulle äta växtplankton.
Resultatet blir en våldsam algtillväxt.
Men nu ska en rejäl insats till för att rädda sjön.
Genom så kallat reduktionsfiske ska 75 procent drygt sex ton - av all vitfisk tas upp.
Någon gång vid månadsskiftet september/oktober
kommer Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt
från Skåneföretaget Klara Vatten Sverige AB med två
flottar, en båt och ett gigantiskt nät. Nätet som har benämningen not är 300 meter långt och åtta meter brett är

Fakta: Algblomning

Det finns flera typer av blågröna alger som orsakar algblomning
i svenska insjöar och i Östersjön. Gifterna som algerna utsöndrar
kan påverka andning, lever och mage. Illamående, kräkningar,
hudirritation och diarréer utgör de vanligaste symptomen. Man
kan få feber och allvarligare påverkan på lever, njurar och
muskler om man får i sig algvatten.

Sirsjön är populär bland Torsbyborna. Nils och Astrid Hammarlund som
bor alldeles vid sjön gillar att fiska och bada där. Foto: Linnea Nilsson

Källa: Världsnaturfonden WWF

Fakta: Reduktionsfiske

Även kallad biomanipulation. Att reducera mängden karpfisk
(braxen, mört) är en bra metod för att förbättra vattenkvalitén
och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. Ger också bättre
förutsättningarna för rovfisk och sjöfågel. Fisken som fångas blir
till biogas och där ett kilo vitfisk beräknas ha ett energiinnehåll
motsvarande cirka 4 deciliter diesel.

Vid så kallat reduktionsfiske används ett stort specialsytt nät som kallas
not. Foto: Hans Runesson

Källa: Klara Vatten

Badplatsen vid Sirsjön är idyllisk med lugnt läge och vacker miljö.
Foto: Linnea Nilsson

specialsytt för just reduktionsfiske efter vitfisk.
– När notdraget är dessutom gjort så att det viks
ihop till en stor säck. Den fungerar som en stor fisksump där fiskarna simmar fritt medan vi sorterar och
släpper tillbaka rovfisk och andra arter som vi vill behålla i sjön, berättar Magnus Böklin.
Fisket kommer att pågå under fem dagar och om
målsättningen nås märks snabbt resultat.
– Vattenkvaliteten kan se betydligt bättre ut redan
om ett år.
Ett par tre personer från allmänheten kommer att
kunna följa med ut i båten. Torsbyborna erbjuds dessutom att ta hand om så mycket vitfisk som möjligt.
Torsby kommun står för de 125 000 kronor som
reduktionsfisket kostar. Tidigare har 200 000 kronor
lagts på undersökningar.
– Det känns helt rätt att det här blir av nu. Jag tror
det kan få Sirsjön på rätt spår igen, säger Per-Arne
Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Aktionsgruppen som verkar för att rädda Sirsjön
sätter också stort hopp till fisket. Johan Hammarlund,
ordförande i gruppen, har sin tomt alldeles i anslutning till vattnet.
– Det är jätteviktigt för oss att projektet i Sirsjön är
i gång. Även för Torsby som helhet då det är många
som badar och besöker området, säger han.

Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt från Skåneföretaget
Klara Vatten Sverige AB sorterar fisk vid ett projekt som liknar det
som ska bli av i Sirsjön. Foto: Hans Runesson

Målet är att över sex ton vitfisk ska tas upp ur Sirsjön månadsskiftet
september oktober. Foto: Hans Runesson

Text: Linda Bengtsson
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2017
Onsdag 28 juni
19.00 Musik i sommarkväll med
Per Bäcker Trio, Fryksände kyrka
Torsdag 29 juni
VM i Rallycross 2017, Höljes.
Per i Vråa och bandet Två Blyga Läppar,
Höljes motorbana.
19.30 Drive-in-bingo, Leksbråten, Rådom.
Fredag 30 juni
VM i Rallycross, Höljes.
Sundquistträffen- dragspelsfestival,
Lusta, Torsby.
Rockskåpet och Pistonhead rockar
loss, Höljes motorbana.
Lördag 1 juli
VM i Rallycross, Höljes.
13.00 Sundquistträffen - dragspelsfestival & invigning av dragspelsmuseet, Lusta, Torsby.
14.00 Drive-in-bingo, Idrottsgården
Bograngen.
Pistonhead rockar loss, Alvenfors &
Kindbergs spelar upp till dans, Höljes
motorbana.
Söndag 2 juli
VM i Rallycross, Höljes.
Sundquistträffen- dragspelsfestival,
Lusta, Torsby.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 3 juli
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 4 juli
19.00 Livemusikkväll med BBQ,
Torsby camping, Bredviken.
Torsdag 6 juli
17.00 Kvällsmys och berättarkväll med
underhållning, Tomta Hembygdsgård,
Bograngen.
19.00 Musik i sommarkväll,
N:a Finnskoga kyrka, Höljes
19.00 Musik i sommarkväll, Torleif Styffe
med vänner, Fryksände kyrka, Torsby.
19.30 Drive-in-bingo, Leksbråten, Rådom.
Lördag 8 juli
10.00 Blomstervandring, Torleif Styffe
berättar om finnbygden, Finngården
Rikkenberget, Bograngen.
11.00 Flyg & Hobbyfordonsträff,
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Finnskoga/Backa flygfält.
13.00 Rökstugans dag, Rikkenberget,
Bograngen.
14.00 Drive-in-bingo, Idrottsgården
Bograngen.
18.00 Musik i sommarkväll,
Vitsands kyrka.
Söndag 9 juli
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 10 juli
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 11 juli
19.00 Livemusikkväll med Ole Ivars,
Torsby camping, Bredviken.
19.00 Musik i sommarkväll,
Norra Ny kyrka, Stöllet
Onsdag 12 juli
Torsbykalaset börjar 12-15 juli.
Barnkalaset med bl.a. Amy Diamond
och talangtävling för barn 7-13 år,
Herrgårdsparken, Torsby.
Torsdag 13 juli
Humorkalaset med bl.a. komikern
Thomas Petersson och Göran
Gabrielsson. Packet på scen i serveringstältet, Herrgårdsparken, Torsby.
Östmarksdagarna börjar 13-23 Juli.
19.30 Drive-in-bingo, Leksbråten, Rådom.
Fredag 14 juli
Countrykalaset med bl.a. Hurley &
Blue Dots och Dunderhead, Herrgårdsparken, Torsby.
18.00 Visafton Hembygdsgården
Hagen, Östmark.
19.30 Bengan Jansson och Jan Krantz
uppträder, Älgsjövallen, Bjurberget.
Lördag 15 juli
Allsångkalaset med bl.a. Krister Sjögren,
Mattias Bylund, Husbandet Baytunes
och Chrille & Joline, Herrgårdsparken,
Torsby.
09.00 Slåttergille, Tomta hembygdsgård, södra Finnskoga.
10.00-18.00 Nysockenmarknad,
Älvens hus, Stöllet.
11.00-15.00 Hembygdsdagarna, Forsens
dag och underhållning, Strängsforsen.
14.00 Drive-in-bingo, Idrottsgården

Bograngen.
18.00 Musik i Sommarkväll,
Norra Finnskoga kyrka, Höljes.
22.00 Cykelfest i Pustaparken,
Kristinefors.
Söndag 16 juli
12.00 Hembygdsdagarna, Sommarfest,
Halvardstugan, Båtstad.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
18.00 Musik i sommarkväll, Dalby kyrka.
Måndag 17 juli
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 18 juli
19.00 Livemusikkväll med môra-Per,
Torsby Camping, Bredviken.
19.00 Musik i sommarkväll,
Nyskoga kyrka.
Onsdag 19 juli
Slåttergille vid Sannsätra, Sysslebäck
19-21 juli.
19.00 Musik i sommarkväll,
Östmarks kyrka.
Torsdag 20 juli
Slåttergille vid Sannsätra, Sysslebäck.
19.30 Drive-in-bingo, Leksbråten, Rådom.
Fredag 21 juli
Slåttergille vid Sannsätra, Sysslebäck.
18.00 En liten Utmarksmusik, Ransbysätern, Sysslebäck.
18.00 Visafton Hembygdsgården
Hagen, Östmark.
Lördag 22 juli
09.00 Upplev gammaldags slåtter på
finngården Ritamäki, Lekvattnet.
14.00 Drive-in-bingo, Idrottsgården
Bograngen.
21.00 Dans till Scotts Orkester,
Östmarksparken.
Söndag 23 juli
11.00 Gudstjänst med Pilgrimstema,
Dalby Hembygdsgård.
12.00 Motorbanans dag, en av
Östmarksdagarnas roligaste
evenemang, Östmarks Motorbana.
14.00 Drive-in-bingo, Graneviksparken,
Torsby.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
19.00 Allsång på Prostgår´n med

Mer info och fler evenemang
hittar du på visittorsby.se.
Du kan också ringa till oss:
Torsby turistbyrå 0560-160 50
Sysslebäck turistbyrå 0560-166 50

Frippe Simon m.fl, Prostgården, Torsby.
Måndag 24 juli
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 25 juli
19.00 Livemusikkväll med BBQ,
Torsby camping, Bredviken.
19.00 Musik i sommarkväll, Dalby kyrka.
Onsdag 26 juli
19.00 Hembygdskväll med underhållning och musik, Dalby Hembygdsgård,
Ransby.
Kvällsracet, folkrace på Femtåbanan,
Ambjörby.
Torsdag 27 juli
19.00 Kallis Bengtsson – Dragspelsmagi, Fryksände kyrka, Torsby.
19.00 Musik i sommarkväll,
Nyskoga kyrka.
19.30 Drive-in-bingo, Leksbråten,
Rådom.
Fredag 28 juli
Jularbofestivalen, Dragspelsfestivalen
”Livat i Finnskogen”, Bograngen.
Lördag 29 juli
12.00-16.00 Hemvändardag med årets
Vitsanning, utställningar, musik, sång
& dans m.m.
14.00 Drive-in-bingo, Idrottsgården
Bograngen.
18.00 Musik i sommarkväll,
Östmarks kyrka.
22.00 Olofsvaka, Norra Finnskoga
kyrka, Höjes.
Jularbofestivalen Dragspelsfestivalen
”Livat i Finnskogen”, Bograngen.
Söndag 30 juli
12.00-16.00 Hembygdsdag på
Hembygdsgården Kollsberg, Torsby.
14.00 Drive-in-bingo, Graneviksparken,
Torsby.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 31 juli
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 1 augusti
19.00 Livemusikkväll med Sofie Jonsson &
John Mitchell. Torsby Camping, Bredviken.

Onsdag 2 augusti
19.00 Hembygdskväll med underhållning och musik, Dalby Hembygdsgård,
Ransby.
Torsdag 3 augusti
19.30 Drive-in-bingo, Leksbråten,
Rådom.
Fredag 4 augusti
Svennis cup 2017, fotbollscup i Torsby
(4-6 aug).
Lördag 5 augusti
10.00 Knallemarknad, Sysslebäck.
10.00 Stor loppis, Graneviksparken,
Torsby.
11.00 Hembygdens dag - Gammaldags
hantverk och servering av rök-ugnsbakat
bröd med hemkärnat smör, Hembygdsgården Karmenkynna, Lekvattnet.
11.00 Loppis vid Dalby Hembygdsgård,
Sysslebäck.
14.00 Drive-in-bingo, Idrottsgården
Bograngen.
22.00 Marknadsdans, Sysslebäcks
Folkets park.
Söndag 6 augusti
10.00 Knallemarknad, Sysslebäck.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 7 augusti
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 8 augusti
19.00 Musik i sommarkväll, Södra
Finnskoga kyrka, Bograngen
Onsdag 9 augusti
Finnskogsleden 25-års jubileum.
Folkmusik med Claes Hallgren och
Göran Håkansson. Leif Stinnerbom är
kvällens musikaliske värd. Finnskogscentrum, Lekvattnet.
Finnskogafestivalen - fartfylld folkrace,
Höljes motorbana.
Torsdag 10 augusti
Finnskogafestivalen - fartfylld folkrace,
Höljes motorbana.
Fredag 11 augusti
Finnskogafestivalen - fartfylld folkrace,
Höljes motorbana.
19.00 Livemusikkväll med Pistonheads,
Torsby Camping, Bredviken.

Lördag 12 augusti
09.00 Vitsandsmästerskap i terrängkrocket, Greavallen, Vitsand.
Finnskogafestivalen - fartfylld folkrace,
Höljes motorbana.
Värmlands tecknarfestival, Bovilgården,
Torsby.
11.00 Kakfestival och Hantverksdag,
Hembygdsgården Hagen, Östmark.
12.00 Finngårdens dag - Rikkenberget,
med underhållning & motti och fläsk,
Rikkenberget, Bograngen.
Söndag 13 augusti
Finnskogafestivalen - fartfylld folkrace,
Höljes motorbana.
Värmlands tecknarfestival, Bovilgården,
Torsby.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
15.00 Drive-in-bingo, Leksbråten, Rådom.
Måndag 14 augusti
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Lördag 19 augusti
11.00 Antik & Loppmarknad,
Hembygdsgården Kollsberg i Torsby.
21.30 Eldfest med fyrverkerier och dans
till Streaplers i Älgsjövallen.
Söndag 20 augusti
14.00 Drive-in-bingo, Graneviksparken,
Torsby.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 21 augusti
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Lördag 26 augusti
Crosskart SM, Östmarks Motorbana.
14.00 Scensommarrock - Rockfestival med liveband i Herrgårdsparken,
Torsby.
Söndag 27 augusti
Crosskart SM i Östmark, Östmarks
Motorbana.
14.00 Drive-in-bingo, Graneviksparken,
Torsby.
15.00 Drive-in-bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 28 augusti
17.00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.

Med reservation för eventuella ändringar.
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Var aktiv under sommaren. Torsby Skidtunnel & Sportcenter har många olika slags aktiviteter att erbjuda. Foto: Linda Danielsson

Roligt och omväxlande
på Torsby Skidtunnel &
Sportcenter
Nu har skidtunneln med inomhusskidåkning öppnat för den tolfte säsongen och aktiviteterna
på sportcentret har blivit ännu fler. Vill ni göra något roligt och omväxlande under sommaren?
Vi har aktiviteter som passar hela familjen och kompisgänget.
Frisbeegolfpark

Vår Frisbeegolfpark, eller discgolfbana som det även kallas, har nio
hål och är en aktivitet som passar
hela familjen eller kompisgänget.
Kom in till oss i receptionen så får
ni med er en spelplan och vi har
även discar att hyra.

Skridskobana

paket. I vårt prova-på paket får du
testa längdskidåkning i skidtunneln
i 45 minuter och utrustning ingår.
Skidtunneln tar inte semester utan
här upplever du vinter mitt i sommaren. Glöm inte mössa och vantar,
temperaturen är mellan 0 till -3°C.

Vi arrangerar Vasalopps- och teknikläger, dagsträffar och en massa
andra spännande aktiviteter där
du tränar i grupp tillsammans med
andra med samma intresse.
Allt om våra aktiviteter hittar du
på skidtunnel.se/erbjudanden.

Rabatterat årskort

Kontakta oss

I direkt anslutning till skidtunneln ligger isbanan där du kan åka
skridskor mitt i sommaren eller när
höstrusket är som värst. Vi har i år
fått in skridskostöd för de minsta
barnen, byggt en sarg runt isbanan
och framöver planerar vi även att
arrangera korpmatcher. Ta med
egna skridskor och hjälm.

Våra årskort är personliga och
gäller i 365 dagar från inköpsdag.
Du som bor i Torsby kommun har
rabatterat pris, fråga efter kommunkort i receptionen!
Årskort vuxen 2290 kr (ord. 2990
kr),
Ungdom (8-15år) och 65+ 1290 kr
(ord. 1990 kr).
Vi erbjuder autogiro.

Prova på inomhusskidåkning

Aktivitetskalender 2017

Stora som små, oavsett vilken nivå
du är på så är alla välkomna.
Är du nyfiken och vill testa inomhusskidåkning i skidtunneln så
rekommenderar vi vårt prova på22 TORSBY NU NR 2 - 2017

Sommarläger, 14-16 juli.
Rullskid- och skiddag, 12 augusti.
Seniortimme, start 29 augusti.
Skidträning i grupp, start 6 september.
Träna skate, start 5 oktober.

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

Öppettider sommarsäsongen
1 juni–27 augusti

Måndag 10-19, tisdag-fredag 9-19,
lördag-söndag 9-17.

Anna Lindqvist
0560-270 00
anna@skidtunnel.se

Torsbybor - ta nu chansen att
komma ut och få både hjärngympa,
frisk luft och fysisk aktivitet! Häng
på OK Fryksdalens erbjudande
där alla kan delta. Orientering är
en breddaktivitet för alla åldrar
från barn och ungdom till senior.
Föreningslivet är stora folkhälsoentreprenörer i kommunen,
det ger dig möjlighet till fysisk
aktivitet och en sund livsstil.

Naturpasset består av ett paket med
en karta över orienteringskontroller
som sitter ute under hela sommarhalvåret.
Kontrollerna kan du besöka när
som helst och du kan välja att gå,
springa och ibland till och med
cykla till dem. Du behöver inga förkunskaper. Det enda som krävs är
lite tid och nyfikenhet. Detta är en
hälsofrämjande satsning av svensk
orientering. Det finns över 400 naturpassområden runt om i Sverige.
Föreningen OK Fryksdalen har
två naturpass i Torsby. Ett pass
i Valbergsterrängen där många
kontroller finns längs med stigar

men några är lite mer krävande för
dig som vill få en större utmaning.
Det andra passet finns tätortsnära i
Torsby för dig som önskar gå kortare sträckor.
Eller varför inte - motionera på
båda områdena?
Naturpasset till dessa två naturpass köper du i sportbutikerna
Allsport och Prima Sport, i Torsby
Skidtunnel & Sportcenter samt
Turistbyrån. Som extra stimulans
sker utlottning av priser … så finn
och vinn hälsa och pris! Kartan är
ditt ”pass” till naturen.
Välkommen hälsar Urban Olmårs
vid OK Fryksdalen!

Kicki Velander, fritidschef

Frisk luft och fysisk aktivitet i nya,
stimulerande miljöer är också en
eftertraktad ”turismprodukt” som
är mycket efterfrågad av våra
gästande besökare. Naturpasset
är ett mycket bra och lite annorlunda sätt att ta sig ut i naturen.
Vi kan förstås också erbjuda
många fina vandrings- och cykelleder i området, besök oss på
turistbyrån så berättar vi mera!
Mats Olsson, besöksnäringsstrateg
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Samlingssalen fylldes med trygghetsboendets hyresgäster
och elever från Stjerneskolans introduktionsprogram.

Ahmed Zaytoun, Eivor Lavinius, Mohammad Aldkes,
Kerstin Bjuremo, Aya Nader

Maja Larsson, hyresgäst och Nora Bahrenberg,
lärare, trivdes över en kopp kaffe.

Herta Olsson och Zeeshan pratade
både på svenska och tyska.
Foto: Anette Edberg

Tillsammans gör vi skillnad!
Ibland vispar det till lite extra i blodpumpen. Vissa dagar är impregnerade
med värme och positiv energi och här kommer bilder från just en sådan dag …
Hyresgästerna på trygghetsboendet
Valbergsgården fick besök av elever
från Stjerneskolans IM-program,
introduktionsprogram med språkinriktning. Flera hyresgäster har
efterlyst sommaraktiviteter och
eleverna vill gärna träna svenska
språket även under sommarlovet.
Kanske finns det möjlighet att göra
något gemensamt?!
Hyresgästerna ställde till med
kaffekalas och lät sig väl smaka,
medan flertalet elever firade Rama24 TORSBY NU NR 2 - 2017

dan och fastade. Det gav upphov
till många spännande frågor och
diskussioner. Många samtal handlade om respektive seder och bruk
och inte minst språk. Eleverna gav
prov på både tal och skrift från sina
respektive länder och hyresgästerna
berättade historier på torsbydialekt.
Tillsammans med lärarna Nora
Bahrenberg och Kristina Sohl planerades två träffar före sommarlovet
och i skrivande stund har vi hunnit
med en av dem. Bilderna visar den

första träffen. Vi hoppas på många
trevliga stunder tillsammans, för
när både olika kulturer och generationer möts uppstår en unik dynamik. Vi har så mycket att lära av
varandra och vi hoppas och tror att
sommaren ska fyllas av glada skratt,
med både språkträning och härliga
aktiviteter.
Anette Edberg
aktivitetssamordnare seniorer
0560-166 03
anette.edberg@torsby.se

Uppskattad

radiohälsning

till mysgänget
på Lövenstrand

– Vad det är som är roligast, är att
folk lyssnar på dig, att de hör av
sig, och när man möter någon på
byn (Lena bor i Sunne) hejar de, de
går hem och lagar något gott och
lyssnar och tycker är roligt, det blir
familjärt. Programmet var lite mer
internt förut men nu har vi öppnat upp i och med att programmet
också finns på webben. Att mitt
mysgäng på Lövenstrand gillar det,
är också så roligt, säger Lena.
Programmet sänds i närradion
Radio Fryksdalen på 100,6 Mhz i

Varje fredag, ja åtminstone
de allra flesta fredagar
sedan förra hösten, är det
stadigt så att radion på
Lövenstrands äldreboende
i Torsby rattas in på Radio
Fryksdalen och programmet
”Danskväll”.
Då bänkar sig några damer, och ibland
också någon herre, i matsalen för att
fika, lyssna och mysa. Ibland är det
kaffe med dopp, ibland vin och kex
till radiostunden.
Det som är extra lockande, förutom den populära musiken förstås,
är att var och en av de boende får
en personlig hälsning från Lena
Lundén-Pettersson som är radiopratare och låtspelare i programmet.
– Jag brukar sända hälsningen till
”mysgänget” på Lövenstrand en bit
in i programmet då jag vet att alla är
på plats, säger Lena. Jag läser upp
allas namn och det är uppskattat.
Jag vet att de sitter där och lyssnar,
och de vet att jag hälsar till dem.
Lena arbetar som undersköterska på Lövenstrand och är också
radiopratare och skivspelare på
Radio Fryksdalens ”Danskväll”.
Sänt radio har hon gjort i ungefär
10 år nu, och kom in som hon säger,
som på ett bananskal.

Torsby och Sunne och på 104,1 Mhz
från Stöllet och norrut, kl. 18-20 fredagar utom i maj-oktober och jul-till
slutet av januari då det är uppehåll. Du kan lyssna på programmet
också på www.radiofryksdalen.se.
Lena Lundén-Pettersson har ett
litet uppehåll i sitt radiopratande
just nu, men vi hoppas att hon snart
kommer tillbaka igen! Det skriver
nog mysgänget på Lövenstrand
under på allihop.
Annette Lauritzen Karlsson
informationsstrateg
0560-160 04
annette.lauritzen@torsby.se

Mysstund framför radion, från vänster Ulla-Britt
Emilsson, Rut Hasselring, Elsa Persson,
Tyra Larsson och Aja Olsson.

Birgitta Jönsson och Lena Lundén-Pettersson
sänder ”Danskväll” på Radio Fryksdalen.
Foto: Marina Johansson, Fryksdalsbygden

NR 2 - 2017 TORSBY NU 25

Går det att lösa framtidens
behov av boende för äldre?

Torsby kommun lämnade i vintras ett uppdrag till KPMG att undersöka situationen och
förutsättningarna i Torsby kommun, vad det gäller framtidens boende för äldre.
Förväntningar, möjligheter och behov i livets olika faser ställer olika
krav på hur bostaden ska se ut. Under småbarnsåren är det fantastiskt
att bo i villa med en härlig gräsmatta för barnen att leka på, medan
det under andra perioder kan vara
skönt att bara låsa lägenhetsdörren
och resa bort. På fler platser än tidigare står det byggkranar, många
gånger långt utanför storstadsregionerna. Det verkar som om tankarna
börjar gro hos många samtidigt att
det hus man bott i länge, av olika
skäl inte längre passar.
Det syns också i senaste årens
forskningsrapporter, bland annat
i rapporten ”Hemtjänst, vård- och
omsorgsboende eller mitt emellan?”
från Myndigheten för vård- och
26 TORSBY NU NR 2 - 2017

omsorgsanalys, 2015. I den rapporten är en av slutsatserna att det finns
ett väsentligt underskott på någon
form av anpassat boende för äldre
med moderna lägenheter, möjligheter
att träffas för att både leda och delta
i gemensamma aktiviteter, jämfört
med vad som efterfrågas. Även riksorganisationen SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, dit många
kommunala bostadsbolag är anslutna
har uppmärksammat den ökande efterfrågan och utarbetar olika koncept
för att hitta bra tekniska lösningar så
att hyran i slutändan blir rimlig.

Varför denna plötsliga efterfrågan?
En av förklaringarna är att i många
kommuner byggdes det många
villor under 1960- och 70-talen. En

stor del av det så kallade miljonprogrammet, då det skulle byggas
1 miljon bostäder mellan åren 1965
och 1975 var att bygga villor. Det
byggdes långt fler villor i Sverige
under den perioden än vad det
byggdes lägenheter, även om det
är de stora lägenhetsområdena som
blivit sinnebilden för just miljonprogrammet. Det byggdes också servicehus och dagcentraler för ”yngre
äldre”, där det ofta fanns restaurang
och gemenhetslokaler för umgänge
och aktiviteter.
Under samma period fanns fortfarande ålderdomshem och långvård
för de äldre, och i valet år 1985 drev
Folkpartiet och dåvarande partiledare
Bengt Westerberg kravet på ”eget
rum på långvården”. Det blev sedan

Illustration: Birgitta Brorson

en del i socialtjänstlagen och den
delen av äldreomsorgen som landstingen hade ansvar för, överfördes
till kommunerna. Det skedde i den
så kallade Ädel-reformen år 1991 och
kommunerna fick ensamt ansvar för
att utveckla framtidens äldreboende.
1990-talet var en svår tid för Sveriges
kommuner. Samtidigt som det rådde
en långvarig lågkonjunktur med
mycket hög arbetslöshet, ökade antalet äldre över 80 år kraftigt. Möjligheten att öka skatteuttaget begränsades och staten började ställa tydliga
krav på kommunerna att driva sin
verksamhet i ekonomisk balans. Kvar
återstod en möjlighet för kommunerna – omprioritering. För att lyckas
att utveckla moderna boende för personer över 80 år (det som då kallades
”äldre äldre”), minskade kommunens
insatser för de ”yngre äldre”.
Servicehusen gjordes om till
äldreboenden och dagcentralerna
lades ner. De yngre äldre som inte
blev beviljade bistånd enligt socialtjänstlagen hänvisades till vanliga
restauranger och ordinarie lägenhetsbestånd. Ända sedan dess har
det funnits en efterfrågan på särskilt

anpassade lägenheter för äldre. På
flera platser har det vuxit fram olika
former av seniorlägenheter, plusboende och trygghetslägenheter,
men det är först under de senaste
åren som det sker i en större skala
och med statligt investeringsstöd.
För precis som på 1960- och 70-talet så ökar nu antalet personer i en
specifik ålder.
Då var det antalet unga som stod i
begrepp att bilda familj, nu är det antalet friska äldre. Forskningen visar
också att det på kort tid har skett en
väldigt stor förändring i värderingar.
En nybliven pensionär har i många
stycken levt ett helt annorlunda liv
än sina föräldrar. Många gånger har
man flyttat till en studieort som ung,
utbildat sig, flyttat igen, gift sig men
skiljt sig, har en god hälsa och fysik,
haft en god ekonomi och har med
det också helt andra förväntningar
på livet efter arbetslivet.

Torsby kommun liknar övriga
Sverige

I min utredning har jag konstaterat att Torsby kommun i många
delar liknar stora delar av Sverige.

Det finns både behov och förväntan på ett boende där man rår sig
själv, men ändå har lätt att träffa
andra. Kommunens ekonomi är inte
bättre nu än tidigare, och därför
måste många av lösningarna ske på
marknadsmässiga grunder. Nöden
sägs vara uppfinningarnas moder,
och jag ser att det finns möjligheter
i Torsby kommun att hitta nya och
spännande lösningar. Mitt recept är
att pröva olika lösningar i liten skala
och tillsammans medborgare och
kommun utvärdera och analysera
vad som passar för varje ort. Varje
generation tänker olika, och vi har
aldrig tänkt så olika som nu.
Med det vill jag sända en uppmaning till dig att göra din förväntan
om framtidens bostad känd så att
kommunen kan planera. Det kan
du göra genom att till exempel delta
vid framtida dialogmöten eller
ställa dig i kommunens bostadskö,
eller både och.
Helene Ersson
utredare KPMG
070-426 92 66
helene.ersson@kpmg.se
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Industrin i Torsby

– en viktig kugge i
samhällsutvecklingen
Industriföretagen i
Torsby har växt både i
omsättning och personal
under de senaste åren.
Det är lite tvärtemot andra
industriföretag i många
andra delar av Sverige.
Det visar bland annat en analys kallad
Simpler¹, som är ett verktyg för att mäta
och styra hur effektiv och ekonomiskt
konkurrenskraftig en verksamhet är.
Hur kan det då vara så här? Det handlar
självfallet om en rad olika saker så som
en lång tradition av tillverkning och hög
kompetens inom exempelvis elektronik,
trä- och metallbearbetning som Torsby
är vida känt för, men det handlar också
väldigt mycket om det starka samarbetet
mellan olika lokala företag.

Samverkan ger framgång
För att visa hur ett samarbete kan se
ut tog vi kontakt med Voltair System
AB² som producerar, säljer och
installerar plats- och fabriksbyggda
28 TORSBY NU NR 2 - 2017

luftbehandlingsaggregat i olika storlekar
till exempelvis ny- och ombyggnationer
av flerfamiljshus, kontor, skolor, arenor,
industrilokaler, sjukhus m.m.
– Vårt företag har haft som strategi att
köpa in de komponenter vi behöver
av andra lokala företag för att kunna
producera våra aggregat, säger Johan
Brekke, produktionschef på Voltair.

Tätt samarbete
– Det är svårt för ett företag som vårt att
vara helt självförsörjande då de maskiner
som behövs för att producera delarna är
för kostsamma. Det är väl bättre att flera
olika företag får leverera detaljerna till
oss då de ju är proffs på sin del.
– Vi har mer och mer övergått från
produktion till montage. Vi har några
egna detaljer som vi fortfarande
producerar själva men de är väldigt få till
antalet.
Många av företagen samverkar tätt för
att kunna vara konkurrenskraftiga på
en global marknad. Man hänvisar ofta
till varandra och skulle inte kunna tacka
ja till vissa order om de inte visste att
övriga företag kunde leverera.

WTAB

Wermlands Tunnplåt är pecilister på
tunnplåt med hög kompetens inom
modern produktionsteknik. Leverarar
dörrar samt plåtdetaljer till Voltair.

WEAB

Wermlands Elektronik är leverantör av
elektronikproduktion med specialkompetens
inom bl.a. kretskortsmontering. Levererar
styrsystem till Voltair.

FMAB

Fryksände Mekaniska
har bl.a. specialkompetens
inom laserskärning och
legoarbeten. Levererar
plåtdetaljer till Voltair.

Samverkan

smidcon

Industriföretag inom bl.a. stål,
svets, smide, montage och
industriservice. Levererar
ramverk till Voltair.

torsbys industriföretag

torsby-ugnen

Torsby-Ugnen åtar sig bl.a.
arbeten inom mekanisk bearbetning, svetsning, montering och
legotillverkning. Levererar
ramverk till Voltair.

Till ett luftbehandlingssystem kan så många som
sju lokala företag ha levererat delar. Det handlar om
plåtdetaljer, dörrar, styrsystem, ramverk och
dekaler. Om man sedan lägger till trailertransporter,
inköp av montage och transportbilar mm så
tillkommer minst fem lokala företag till som
bidragit till produktionen.

brand factory

Brand Factory arbetar med industriellt tryck i
stora som små format, i liten och stor skala, och
är Sveriges största kombinationstryckeri.
Levererar dekaler till Voltairs produkter.

voltair system

Procucerar, monterar, säljer och
installerar plats- och fabriksbyggda
luftbehandlingsaggregat till arenor,
skolor, sjukhus, industrilokaler mm.

¹ Med Simpler är det enkelt att jämföra ett företags (eller en branschs) position jämfört med konkurrenter
och att följa utvecklingen över tid. Man kan mäta effektiviteten i en hel region, bransch eller i ett företag.
Det går att visa både historia, nuläge och framtid i samma logiska format. Simpler är mycket användbart
vid analyser av näringsliv, branscher och för uppföljning, målformulering, strategiarbete, analyser av best
practice med mera.
² VoltAir System AB är ett företag i Torsby som producerar luftbehandlingsaggregat i olika storlekar. I maj
2017 förvärvades företaget av Volution Group som är ett engelskt, börsnoterat företag ich
VoltAir ska i och
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Exempel på ett färdigmonterat luftbehandlingssystem där flera Torsbyföretag
varit inblandade på olika sätt.

– Ett företag är inte starkare än sin
svagaste länk och kan man fördela
inköpen till olika företag så är det klart
att man blir mindre sårbar, och samtidigt
bidrar vi till den lokala utvecklingen i
ett längre perspektiv. Vi vill alltid att de
lokala företagen ska få chansen att bidra
i den mån de kan säger Johan.

Tar hem jobb till Torsby
– Under senare tid har vi renodlat allt
som hör till produktionen i Torsby.
Tidigare var flera av de tjänsterna
kopplade till vårt kontor i Stockholm. Vi
har nyligen anställt flera nya personer
så som teknik- och utvecklingschef och
produktchef. Vi anser att de funktionerna
gör bäst jobb på plats i Torsby i nära
anknytning till produktionsprocessen.
– I Stockholm finns fortsatt vd, sälj och
marknad kvar (totalt fem personer) då det
är i det området som de flesta kunderna
finns.
Totalt arbetar 30 personer hos oss.
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– Till ett färdigt system kan så många
som sju lokala företag ha levererat delar
så som plåtdetaljer, dörrar, styrsystem,
ramverk och dekaler. Om man sedan
lägger till trailertransporter, inköp av
montage och transportbilar med mera
så tillkommer minst fem lokala företag
till som bidragit till att vi kunnat dubbla
omsättningen senaste åren och leverera
produkter för 74 miljoner kronor under
2016, avslutar Johan Brekke på Voltair.

ÅSA GERTLING
näringslivsutvecklare på Tuab
076-801 61 75
asa.gertling@torsby.se

Illustration: Birgitta Brorson

På påståendet ”Det är upp till var och en om man vill använda cannabis” svarade hela
75 % av eleverna på gymnasieskolorna i Värmland årskurs 2 att de håller helt eller delvis
med på detta. Det är oroande.
Resultatet är ungefär liknande om
vi tittar på svaren från niorna i
länet. Undersökningen gjordes av
Landstinget i samarbete med länets
skolor och presenterades under
våren 2016. Resultatet från Torsby
kommun visar liknande siffror.
Även andra undersökningar bekräftar resultatet.
Varför bryr sig inte ungdomar om
varandra? Varför spelar det ingen
roll om min kompis börjar med
droger?

Förebygg alkohol, narkotika,
dopning och tobak

Vi vet att nästan alla som provar
narkotika för första gången gör det
när de är påverkade av alkohol. Vi
vet också att de flesta som testar
cannabis är vana rökare sen tidigare. Vi vet också att många tränande
ungdomar börjar med kosttillskott
med tvivelaktigt innehåll och att
flera av dessa senare hamnar i
”dopningsträsket”. Det är därför
viktigt att vi i kommunen fortsätter
att jobba och utvecklar det förebyggande ANDT-arbetet (alkohol-narkotika-dopning-tobak)

Cannabis

Cannabis (marijuana eller hasch) är
den i särklass vanligaste narkotikan.

Andelen ungdomar som röker cannabis har legat på ungefär samma
nivå sedan 1990-talet. I 2016 års
undersökning hade ca 5 % av eleverna årskurs 2 på gymnasiet använt
narkotika. Av dessa hade ca 90 %
rökt just cannabis.
Hur påverkas kroppen? Cannabis
och andra droger påverkar hjärnan. Man får sämre tankeförmåga,
koncentrationssvårigheter, sämre
minne och försämrad inlärningsförmåga. Dåligt för vem som helst,
men kanske allra värst för någon
som går i skolan. Dessutom är unga
människors hjärnor extra känsliga
vilket gör att de skadas än mer än
vuxna. Det finns lite oro för att användandet av cannabis kan ha ökat
bland ungdomar i vår kommun.

Tablettmissbruk

Det är många ungdomar som också
äter tabletter. Det är ett ganska nytt
och kanske allvarligare problem,
eftersom det är farligare rent fysiskt
för kroppen är vad cannabis är. Tabletter kan finnas i medicinskåpen
hemma, men kan också lätt beställas. Föräldrar bör vara uppmärksamma på eventuella fynd av tomma tablettkartor i någon byxficka
eller i en papperskorg där hemma.
Största andelen narkotikarelate-

rade dödsfall i Sverige handlar om
receptbelagda läkemedel.
Vi måste hjälpas åt för tidig upptäckt samt att långsiktigt förebygga
Personal på skolorna i kommunen
har på senare tid visat oro för några
av ungdomarna. För att på bästa
sätt kunna hjälpa så tidigt som möjligt är det viktigt att vi alla hjälps åt.
Föräldrar, skola, socialtjänst, polis
med flera. Ju tidigare vi upptäcker,
desto större är möjligheten att
hjälpa. Sedan måste vi naturligtvis
tänka på det långsiktigt förebyggande arbetet. Föräldrar som hjälper varandra och samarbetar med
myndigheter, en skola som jobbar
ANDT-förebyggande i det ordinarie
arbetet, föreningar som förmedlar
samma budskap, med mera. Lokala
Förebyggande Rådet planerar att
mera aktivt delta på föräldramöten
där målet är att vi alla ska bli ännu
bättre på att upptäcka och förebygga droger.

Du får gärna höra av dig till oss!
Jörgen Johansson ANDT-samordnare
070-316 60 77
jorgen.johansson@torsby.se
Caroline Eriksson kommunpolis
070-609 18 83
caroline-a.eriksson@polisen.se
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Bredbandspengar till
svåraste områdena
Länsstyrelsen i Värmland har annonserat en utlysning av bredbandspengar till särskilt
utpekade områden och regeringens extra bredbandsmiljard måste beslutas av EU innan
den kan bli tillgänglig.
Länsstyrelsens utlysning av
bredbandspengar

Meningen med bredbandsstödet är
att det ska gå till områden som inte
är möjliga att bygga ut kommersiellt, alltså utan stöd. Det senaste
året har man dock sett att det är
flera områden i Värmland som fått
erbjudande om fiberanslutning av
privat företag som t.ex. Zitius och
IP-Only. Några föreningar som fått
stöd har kunnat bygga för väldigt
låga kostnader medan andra där
kostnaden är högre har blivit utan
stöd på grund av Jordbruksverkets
regler.
För att de 65 miljoner kronor som
är kvar av det ursprungliga bredbandsstödet ska gå till de områden
som blir dyrast att bygga har Länsstyrelsen i Värmland, tillsammans
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med Lantmäteriet, Skatteverket,
Trafikverket, Post- och telestyrelsen
med flera gjort en kartläggning för
att identifiera dessa områden.
En ansökan måste omfatta alla
utpekade områden i en kommun,
det är alltså inte möjligt att ansöka
om stöd till bredband på bara ett av
dessa områden. På Länsstyrelsens
hemsida, www.lansstyrelsen.se/
varmland, kan du se vilka områden
det är i respektive kommun.

Regeringens utlovade bredbandsmiljard

Regeringen meddelade i höstas att
de ska göra en extra satsning på
bredband med en miljard kronor.
Av den här miljarden är 850 miljoner nya pengar som regeringen vill
tillföra det nuvarande landsbygds-

program och 150 miljoner är pengar
som ska omfördelas från andra åtgärder i landsbygdsprogrammet.
Innan någon kan söka dessa
pengar måste först Landsbygdsnätverket i Sverige ta beslut om omfördelningen av de 150 miljonerna, sedan ska EU-kommissionen ta beslut
om Sverige kan tillföra ytterligare
850 miljoner till Landsbygdsprogrammet. Hur lång tid det tar innan
alla beslut är på plats är det ingen
som vet. Förhoppningen är att det
ska vara klart till våren 2018.
Välkommen att kontakta mig med
dina frågor om bredbandsutbyggnaden!
Cecilia Sjödén
bredbandssamordnare
0560-160 03
cecilia.sjoden@torsby.se

Fredrik Lundin arbetar på Torsby flygplats, här checkar han in
Maria Redig inför avresan till Stockholm. Foto: Ulrika Andersson

Flyget är en
förutsättning

för att jag ska kunna kombinera
mitt arbetsliv och mitt privatliv
Maria Redig bor i Torsby och har sitt arbete
i Stockholm. Hon har sedan flyglinjen startade i mitten av 90-talet ofta använt sig av
Torsbyflyget för att resa till och från Stockholm. De senaste 2½ åren har antalet resor
blivit allt fler, nu pendlar hon varje vecka,
en till två turer.
– För mig är det otänkbart att åka tåg mer än någon enstaka gång, det tar alldeles för lång tid. Tid är pengar
och flyget till och från Torsby är en förutsättning och
helt avgörande för att jag ska kunna bo kvar här i
Torsby. Jag har min kärlek och mitt privatliv här, och
det är här jag vill bo, säger Maria glatt.
Maria driver företaget Life Creation och har sedan
starten 1987 skaffat sig många strängar på sin lyra
och hon har tack vare det kunnat arbeta upp en bred
kundkrets i Stockholm. Från början drev hon enbart
frisörsalong och med tiden har hon utbildat sig till
terapeut inom psykologi och KBT. Maria arbetar också
som föreläsare inom ämnet psykologi, utveckling och
relationer och anlitas av såväl företag, organisationer
och individer.
– Jag vill gärna skryta lite extra om hur det funkar på
Torsby flygplats och på flyglinjen. Personalen på flygplatsen är mycket hjälpsamma och välkomnande, både
när jag lämnar Torsby för en arbetsvecka i Stockholm
och när jag kommer hem tillbaks till Torsby på torsdag
eller fredag. Ombord på planet är det alltid trevlig och
informativ personal, det märks att de har erfarenhet
och det känns tryggt och bra att resa med Torsbyflyget,
jag vet att jag kommer fram säkert och i tid. Att det
dessutom finns kaffe på färskmalda bönor och smörgås
i väntsalen i Torsby innan avresa är såklart väldigt
gott, speciellt när man åker på morgonen, säger Maria
och vinkar hej då innan hon går ombord.
Ulrika Andersson

Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda

Flyget går en tur och retur på morgonen och en tur
och retur på eftermiddagen. På www.torsbyflygplats.
se finns aktuell tidtabell och info om hur du bokar
din flygresa. Flyglinjen har sommaruppehåll under
perioden 3 juli – 11 augusti, d.v.s. veckorna 27-32,
2017.

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06
ulrika.andersson@torsby.se
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Ekonomichefen rapporterar

Nu blir det extra
spännande
Det är inte bara sommaren som närmar sig utan
även den slutliga avstämningen för kommunfullmäktiges mål.
När vi jobbar med budgetramar för
2018 och våra planer för 2019 och
2020 är vi helt i fas med kommunens
vision och mål 2020. Det gör jobbet
än mer spännande eftersom målen
inte längre ligger långt utanför våra
ekonomiska planer utan går mer
parallellt. Det gör att alla verksamheter kan koppla ekonomin mycket
tydligare mot de uppsatta målen
Dessutom blir resultaten mera
transparanta.
Ett nytt datasystem ger oss nya
och ökade möjligheter att sprida
resultaten för våra arbeten till olika
intressenter.
När vi i år lämnar våra budgetar
till fullmäktige kan vi presentera
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målarbetet tydligt och lägga prognoser för måluppfyllelsen.

Några huvudmål

Kommunfullmäktige har antagit ett
antal huvudmål:
• Torsby är en framgångsrik och
attraktiv kommun för invånare,
företag och besökare
• Torsby kommuns befolkningsutveckling är positiv
• Torsby är en miljömedveten kommun
Dessa huvudmål har sedan brutits
ner till olika målområden. Dessa har
fyllts på med mål och uppdrag från
nämnder ner till verksamheterna.
Här kommer strategier, aktiviteter

och nyckeltal att redovisas. När nu
budgeten tas fram för tiden till 2020
kommer ekonomin vara en tydlig parameter för att vi ska kunna fortsätta
vårt arbete med att styra mot kommunfullmäktiges mål.
Mer information om kommunfullmäktiges vision och mål 2020 hittar
du på vår webbplats; www.torsby.
se/vision2020.

Och du, glöm inte skattekollen

Om du vill se vart dina skattepengar
går, se på www.torsby.se/skattekollen.
Angela Birnstein
ekonomichef
0560-160 28
angela.birnstein@torsby.se

Här finns Konsumentrådgivningen
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, webb och Facebook
konsument@karlstad.se
www.karlstad.se/konsument

Dags för semesterresa?
Äntligen sommar och förhoppningsvis skön semester och många soltimmar som väntar.
Kanske är en resa inbokad? Förhoppningsvis uppfylls förväntningarna men det blir inte
alltid som man tänkt sig.

Om det blir problem med resan,
klaga direkt på plats. Researrangören ska få en chans att rätta till felet.
Kvinnan som väntade med att klaga
på ett dåligt hotell till hon kom hem
fick därför ingen ersättning. Researrangören hade inte fått någon chans
att ändra boendet. En annan person
skyllde på att hon inte kunde danska
när hon skulle klaga på resmålet,
men det håller inte. Det blir värre när
en stuga är bokad, betald i förskott
och man upptäcker att stugan inte
finns och uthyraren gjort sig oanträffbar.

Kontrollera reseskyddet

Innan du reser är det bra att kontrollera reseskyddet. I hemförsäkringen
ingår vanligtvis ett bra grundskydd
som täcker det mesta och normalt

gäller i 45 dagar om du skulle råka
bli sjuk eller skadad. Om du behöver mer försäkring kan tilläggsförsäkringar hos försäkringsbolaget,
resebolaget eller via ditt bankkort
vara ett komplement till reseförsäkringen.
Med ett avbeställningsskydd kan
du få tillbaka resekostnaden om du
skulle bli akut sjuk eller drabbas av
ett olycksfall före avresan. I så fall
krävs ett läkarintyg. Så avbeställningsskyddet gäller alltså inte när
man ”bara” ångrar sig. Avbeställningsskydd kan till exempel ingå
om resan är betald med kort.

Resegaranti

Har du köpt en paketresa är det bra
att veta om researrangören har resegaranti. Går arrangören i konkurs

eller om resan blir inställd eller avbruten av annan anledning kan du
få ersättning ur resegarantin. Har
du bara bokat en flygstol kan den
också omfattas av resegarantin om
resan sker på ett charterflyg tillsammans med andra paketresor. En
vanlig reguljärbiljett är däremot inte
skyddad av resegarantin. Sök upp
researrangören på Kammarkollegiet
www.kammarkollegiet.se för att ta
reda på om resegaranti finns, eller
kontakta dem på tfn. 08-700 08 00.
Nu hoppas jag på en varm och
solig sommar - utan klagomål och
reklamationer. Skulle det ändå dyka
upp frågor är du välkommen att
vända dig till oss på konsumentrådgivningen!
Text och foto: Ina Johansson,
Konsumentrådgivare
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Fader okänd
Det är inte helt ovanligt att vi
i arkiven stöter på handlingar som rör barn där det inte
finns uppgifter om vem som
är deras far. Ibland innebär
den saknade uppgiften ett
hopplöst läge, men över
tiden har olika myndigheter
arbetat hårt för att leta fram
en okänd fader och med lite
tur och sökande kan man
finna svaret.
Förr gjorde kyrkan och domstolen
sitt yttersta för att ta reda på barnens
fäder, men i och med 1778 års
barnavårdsplakat kunde ingen
längre tvinga en kvinna att erkänna
vem som var far till hennes barn.
Att föda barn utom äktenskapet
var tidigare straffbart, men 1864
avkriminaliserades samlag mellan
två ogifta vuxna personer. Det här
innebär att det finns olika uppgifter
att söka i olika arkiv och det här är
en snabbversion över vilka handlingar man kan söka i kommunens,
kyrkans och domstolarnas arkiv.
Tänk på att det kan finnas sekretessbelagda uppgifter i arkiven.

I kommunens arkiv

I kommunens arkiv är det störst
chans att finna uppgifter om barn
och okända fäder i barnavårdsmännens och barnavårdsnämndens
handlingar. Under åren 1918-1974
utsåg kommunerna barnavårdsmän
till varje så kallat oäkta barn. En av
barnavårdsmännens uppgifter var
att ta reda på vem fadern till barnet
var och få ett erkännande av honom.
Barnavårdsmännen förde anteckningar om barnen och i de fall de
finns bevarade förvaras de i de
kommunala arkiven. Barnavårds36 TORSBY NU NR 2 - 2017

männen rapporterade in uppgifter
om fäder till pastorsämbetet, så det
kan gå att finna de inrapporterade
uppgifterna hos dem.

I kyrkans arkiv

I kyrkans arkiv finns den naturliga
början på sökandet efter okända
fäder i födelse- och dopboken. Med
hjälp av den kan man sedan söka
vidare i husförshörslängder/församlingsböcker, konfirmationslängder och flyttningslängder. Det kan
också finnas information om barn
utom äktenskapet i längdernas bilagor. Utöver de nämnda längderna
fördes under 1600-talet och långt
in på 1700-talet absolutionslängder
där det också kan finnas uppgifter
om fäder till oäkta barn.
Pastorsämbetena ansvarade för
folkbokföringen fram till 1991 och
där finns personakter som kan ses
som sammanställningar över de
uppgifter som finns i församlingsboken, födelseboken, flyttningslängder m.m.

I domstolarnas arkiv

När man söker i domstolarnas arkiv
finns information om lägersmål och
hor, tvistemål rörande fosterlön och

brutet äktenskapslöfte i häradsrättens och kämnärsrättens arkiv. Från
och med 1849 finns allt i rådhusrättens arkiv. För att sedan läsa själva
utslaget behöver man leta i domboken vilken ofta saknar register.
Då kan saköreslängden vara till stor
hjälp. Det finns även stämningslistor som kan vara en väg i sökandet
om det gäller tvistemål om fosterlön och brutet äktenskapslöfte. Från
och med 1918 finns det särskilda
avdelningar för faderskapsmål vid
rådhusrätterna vilket kanske gör sökandet enklare. Domstolarnas arkiv
förvaras vid landsarkiven och en
hel del material finns mikrofilmat
och digitaliserat.
För dig som vill ha mer tips i
sökandet efter en okänd fader, eller
moder, rekommenderar jag Sveriges
Släktforskarförbunds handbok nr 2,
Fader okänd av Elisabeth Reuterswärd, där jag hämtat informationen
till den här artikeln. Boken finns
att köpa via Riksarkivets hemsida
www.riksarkivet.se.
Kicki Lech
arkivarie
0560-160 15
christina.lech@torsby.se

Illustration: Birgitta Brorson

Nyvalda
politiker

Nyvalda politiker under perioden december
2016 till och med maj 2017 i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag.
Barn- och utbildningsnämnden

Ledamot: Valeska Hartman (S) Torsby 0560-108 25
Ledamot: Niclas Persson (S) Torsby 070-642 24 65
Ersättare: Annica Olsson (S) Torsby 0560-132 46
Ersättare: Björn Nilsson (S) Torsby 070-210 20 16
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ersättare: Katarzyna Oreziak (S) Sysslebäck 072-177 09 70

Socialnämnden

Vill du veta mer om
kommunens politiker?

Pensionärsrådet

På kommunens webbplats torsby.se/politiker
kan du finna vårt förtroendemannaregister.
Där finns alla politiker med namn och kontaktuppgifter.

Ersättare: Tommy Olsson (S) Torsby 072-275 89 10

En ledamot (PRO) har slutat, men ingen ny är ännu utsedd

Tillgänglighetsrådet

Ersättare (från kommunstyrelsen):
Kjell-Erik Mattsson (S) Torsby 070-519 64 00
Ingen förändring i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
krisledningsnämnden, revisorer, Torsby Bostäder, Torsby
Flygplats AB, Torsby Utveckling AB (TUAB), valnämnden och
överförmyndarnämnden.

Du kan också ringa till kommunsekreterare
Johanna Lundkvist på tfn 0560-160 66 så får
du en lista av henne.
Välkommen att höra av dig till kommunens
politiker!
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Sommarhälsningar
från byggkontoret
Under sommaren 2017
kommer byggkontoret att
vara obemannat under veckorna 29, 30 och 31. Övriga
veckor kommer byggnadsinspektör finnas i tjänst,
men om du vill besöka oss
på kontoret gör du bäst i att
boka tid så vi kan vara på
plats den tid du vill komma.

Torsby
kommun
finns på
Facebook

Välkommen att följa oss!
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Under hela kommaren kommer det
finnas minst en bygg- eller miljöinspektör som jobbar men beroende
på vad din fråga gäller kan det
komma att ta någon dag extra innan
du får svar. Vi ska göra vårt bästa
för att ha fortsatt god service och
tillgänglighet även i semestertider.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden sammanträder en onsdag i
slutet av varje månad, men inte i juli
månad. Om du ansöker nu under
sommaren och ditt ärende behöver
till nämnden så kommer beslut om
bygglov att tas vid sammanträdet
den 30 augusti. Om handläggaren
kan besluta om bygglov på delegation hjälper vi dig förstås så snart vi
har möjlighet.
Tänk på att vi inte kan handlägga
din ansökan förrän den är komplett.

En komplett ansökan innehåller
ansökningsblankett, fasadritningar,
planritning som visar planlösningen
och en situationsplan som visar var
på tomten du ska bygga. Behövs en
kontrollansvarig ska den personen
helst anmälas direkt vid ansökan.
Du är välkommen att kontakta
oss vilken fråga du än har kring
byggnationer. Det är viktigt att
fråga, även om man inte tror att det
krävs bygglov.

Tisdag 23 maj 2017 startade Torsby
kommuns kommunövergripande
Facebook-sida. Kommunchef Thomas
Stjerndorff hälsar alla välkomna att
följa oss på Facebook.
– Vi vill finnas där medborgare
och besökare befinner sig, säger
Thomas Stjerndorff, jag hoppas på
dialog och informationsutbyte.
Torsby kommun
har funnits på Twitter
i cirka sex år och på
Facebook har olika
verksamheter funnits
i cirka tre år. Du kan
se alla sociala medier
som Torsby kommun
har hand om på www.torsby.se/
socialamedier.
I mitten av maj lanserade vi vår
kommunövergripande Facebooksida, där alla kommunens olika
verksamheter bidrar med inlägg.

Utsedda redaktörer inom olika
verksamheter kommer att berätta
om olika saker som är på gång.
När du sänder ett meddelande
till vår Facebook-sida eller gör ett
inlägg på den, så är det vår personal
i kommunväxeln/receptionen som
läser sidan löpande varje helgfri
vardag kl. 8-16. De skriver svar till
dig på din fråga eller ditt inlägg. De svarar antingen själva
eller med hjälp av fakta de får
från verksamheterna. Svar får
du inom 24 timmar, vardagar,
vanligen betydligt snabbare
förstås.
Har du frågor kring kommunens information i olika kanaler, hör
av dig till informationsstrateg
Annette Lauritzen Karlsson på
annette.lauritzen@torsby.se eller
0560-160 04. Följ oss gärna på
facebook.com/torsbykommun

Välkommen att höra av dig!

Ulf Nilsson, byggnadsinspektör,
0560-160 48, ulf.nilsson@torsby.se
Malin Jonsson, miljö- och byggchef,
0560-160 84, malin.jonsson@torsby.se

Jag heter Ulf Nilsson och är sedan i april
anställd som byggnadsinspektör på Torsby
kommun.

Jag heter Birgit Häger och det är nu ett
halvt år sedan som jag anställdes som
biträdande socialchef här i Torsby kommun.
Såhär långt trivs jag väldigt bra, både med
arbetet och med att bo och leva här under
arbetsveckorna.
Mitt uppdrag kan beskrivas på ett mycket enkelt sätt.
Jag ska bida till att göra skillnad i människors liv.
Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och vi
ska finnas där när och om människor av olika anledningar hamnar i situationer i livet då de behöver omsorg
och stöd. Mitt uppdrag är att leda arbetet inom individoch familjeomsorgen samt inom funktionsnedsättningsområdet, det vi kallar LSS. Jag har sex områdeschefer
och två LSS handläggare till min hjälp - och all övrig
personal förstås. Jag ser mig själv som en lagledare, och
mitt viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för
att laget ska prestera och utvecklas som bäst.
Jag brukar beskriva mig själv som en nordisk kombination. Jag född och uppväxt i Köpenhamn, har arbetat
i Tromsö/Norge och bor i Sverige sedan 23 år tillbaka.
Jag är från början utbildad sjuksköterska, men är också
personalvetare och sociolog. De senaste 14 åren har jag
arbetat med socialtjänst på olika sätt och kommer senast
från Karlstads universitet där jag ledde arbetet på en
utvecklingsenhet för socialtjänstfrågor. När jag inte är
i Torsby och jobbar, så prioriterar jag att vara med min
familj. Jag bor i Karlstad med min man och vi har tre
utflugna barn. Hör gärna av dig om du har frågor. Du
når mig på birgit.hager@torsby.se och 0560-162 06.

Jag är 48 år bor i Kälkerud med fru och fyra barn. Jag
har alltid bott i Torsby kommun med mina första 23 år
i Stöllet och resten här i Torsby.
Fritiden ägnar jag mest åt barnens aktiviteter så som
fotboll, handboll, innebandy och ridning. Själv försöker jag att motionera lite när det blir tid över och då
helst löpning och skidåkning, både längd och utförsåkning. Äger ett fritidshus på Branäsberget där vi försöker vistas någon vecka under året.
Tidigare har jag jobbat hos Skanska Sverige i 30 år,
först som snickare och senast som produktionschef.
Jag tycker jobbet som byggnadsinspektör ska bli
spännande, det är intressant att få vara med i Torsbys
utveckling, se vad som är på gång och vad som ska
byggas runt om i kommunen. Det händer en hel del
just nu.
Som byggnadsinspektör hjälper vi er med bygglovsansökningar. Vi håller byggsamråd med er som ska
bygga för att gå igenom de viktigaste detaljerna och
reglerna i en byggprocess. På större byggen gör vi även
platsbesök.
Det ska bli roligt att kunna hjälpa de som söker
bygglov så att det både passar kunden och de lagar vi
har att rätta oss efter.
Vi träffas på miljö- och byggkontoret! Du når mig på
ulf.nilsson@torsby.se och 0560-160 48.
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Välkommen med i Torsby Golfklubb!

Torsby Golfbana i underbara Fryksdalen, väntar på dig.
Torsby centrum ligger 3 km bort. Banan finner du i Oleby på
östra sidan sjön Övre Fryken. Från vårt klubbhus ser du ut
över hela banan. Här finns range (träningsområde), övningsgreen och stor parkering, även för husvagnar med elanslutning. Omklädningsrum för damer och herrar med duschar och
toaletter. I klubbhuset finner du reception, restaurang med
mindre golfshop.
Börja spela golf
För att prova på golf är det bara att komma till någon av våra
prova på-dagar eller ring 0560-132 33 och prata med RoseMarie. Du kan också maila henne på info@torsbygolfklubb.se.
Tycker du det verkar roligt och vill börja spela, anmäler
du dig till vår nybörjarkurs. Där lär man sig säkerhet på banan
och hur man spelar golf. Efter kursen får man ett så kallat
grönt kort, ett eget handicap och ett golf-ID.
Torsby Golfklubb, som bildades 1992, har 360 medlemmar
varav 25 är knattar och 20 är juniorer. För att spela på Torsby
golfbana behöver man även ett medlemskap i klubben. Vi
erbjuder alla nybörjare en sänkt medlemsavgift de första åren
och vi har ingen inträdesavgift eller spelrätter. Ibland erbjuder
vi även förmånliga paket med medlemskap inklusive grönt
kort-kurs. Som medlem får man spela hur mycket man vill på
golfbanan! Första året betalar vuxna 1800 kr, juniorer 1300 kr
och knattar 400 kr.
Golf bygger på ett handicapsystem där en nybörjare kan
spela mot mer erfarna spelare. Under sommaren har vi
nästan varje helg tävling i A-, B- och C-klass beroende vilket
handicap man har. 50-70 deltagare på varje tävling. Prisborden sponsras av lokala företagare. Vecka 29 har vi golfvecka med tävling varje dag.
• Kom till våra prova på-dagar
• Anmäl dig till en nybörjarkurs
• Teckna ett medlemskap
• Spela golf, golf är friskvård
”De gamla myterna kring golfen att golf är svårt, golf är dyrt
och golf tar tid har suddats ut. Nu finns det plats på golfbanorna
och en klubb som välkomnar dig och som sätter omhändertagande i centrum, tar emot dig som är nybörjare”
På vår hemsida www.torsbygolfklubb.se som är knuten till
Facebook finner du mer info.
Välkommen till Torsby Golfklubb!

I Torsby kommun finns över 300 föreningar.
En av dem är Torsby Golfklubb som här presenterar sig.
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