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hej vänner! 
Det är en annorlunda tid 
En annorlunda tid som väcker många tankar. Det här 
är en tid på året som vi gärna träffas, unga och gamla 
för att umgås. Det är konfirmation, examen, student, 
nationaldagsfirande och andra roliga möten och festliga 
tillställningar. Tillfällen när man får sätta på sig hem-
bygdsdräkten eller favoritskjortan. 

I år får vi vara på distans. Var och en för sig – men ändå 
tillsammans. 

Vi är ett land där vi är vana att ta ansvar, där vi har vana 
av att lyssna på expertisen och följa rekommendationer. 
Det har tjänat oss väl i många decennier och det kom-
mer tjäna oss väl genom den här krisen också. 

Men att göra rätt är en prövning. Att hålla avstånd, 
undvika handslag, kramar och beröring, att vara social 
och känslofull utan att fysisk kontakt är svårt. Nästan 
omöjligt, i alla fall för mig.

Jag hörde en beskrivning på radion häromdagen.  
En äldre kvinna som beskrev en känsla av hunger.  
Inte hungrig i magen utan på sociala kontakter. Det  
är nog så många känner. 

Om det är något som månaderna av coronakris har 
lärt mig så är det vilka sociala varelser vi ändå är, trots 
vår teknik, sociala plattformar och digitala möten, så 
saknas något när vi måste hålla avstånd. Men det här 
är tillfälligt, vi kommer ta oss ur detta också och kanske 
lite klokare.

Det som värmt mitt hjärta dom här månaderna, är alla 
spontana initiativ för att hjälpa andra, upprop och stöd 
för lokala företagare eller föreningar. 

Det finns medmänsklighet och vilja att hjälpa, det ska vi 
vårda. Det är en urkraft som kan åstadkomma mycket. 
Jag är stolt när jag ser vad vi åstadkommer tillsammans.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och innerligt tack till 
Ann-Katrin Järåsen för den insats hon gjort för Torsby 
under många år. Ann-Katrin har med stort engagemang 
och kunskap varit en tydlig ledare i vårt gemensamma 
arbete för ett ännu bättre 
Torsby. Tack Ann-Katrin! 

Jag hälsar Peter Jonsson väl-
kommen och ser fram emot ett 
fortsatt gott samarbete. 

Trots att vi inte kan samlas 
och sjunga, hylla och hurra 
så önskar jag er alla en riktigt 
trevlig sommar! 
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Herrgårds-
höjden - 
en liten oas nära centrum
Ett promenadstråk med sittplatser och 
grillplatser intill Torsby herrgård. Ta med 
en fika och njut av det fina området som 
delvis är handikappanpassat.
På uppdrag av Torsby kommun har Evelina 
Bengtsson gjort ett förslag på hur man kan utveckla 
den lilla skogbeklädda bergsknallen, som var igen-
växt med knappt synbara stigar. Arbetsmarknads-
avdelningen med Anders Nillroth i spetsen fick 
sedan uppdraget att förverkliga planerna.

grillplats vid röjdälven
Det blev två grillplatser, den ena vid Röjdälven, 
flera sittplatser samt lekstubbar på detta område 
som ligger alldeles intill Torsby herrgård. Söderut 
gränsar det till Gräsmarksvägen och i nordväst  
ligger Röjdälven.

– Vi har försökt att göra så lite åverkan på miljön 
som möjligt, säger Anders Nillroth, när vi gör en 
rundvandring.

ängsblommor och liljekonvalj
En träportal med namnet Herrgårdshöjden inleder 
vandringen på den hårdbelagda ytan som gör den 
delvis handikappanpassad. Lupinerna vid stigens 
början har tagits bort och istället har det såtts ängs-
fröer. Bland björk, gran, rönn och ek växer lilje-
konvalj, blåsippor och förgätmigej. Sittplatser har 
gjorts av grovhuggna stockar, även till den gamla 
kvarnstenen som fanns där sedan tidigare.

  Den kommunala verksamheten Gnistan har 
tillverkat grillarna.  

Vill du veta mer om arbetet med att ställa iord-
ning Herrgårdshöjden, hör av dig till Anders  
Nillroth, 070-584 65 57
Välkommen att besöka Herrgårdshöjden!

Text och foto: Maria Ivansson, 073-277 03 22

Anders Nillroth visar runt på Herrgårdshöjden som 
bara ligger en kort promenad från Torsby centrum.
Det finns två grillplatser och flera sittplatser, med 
bänkar gjorda av grovhuggna stockar. Det finns 
även lekstubbar till barnen.
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– Vi har ett uppdämt behov av en fortsatt utbyggnad 
av den här typen av bostäder i Torsby. Bygget av 
Mejerskan öppnar dessutom för att en del villor 
kommer att bli till salu, vilket efterfrågas från den 
yngre generationen. Vi är glada att kunna bidra till 
en fortsatt positiv samhällsutveckling med både 
arbetstillfällen och bostäder, säger Håkan Laack, 
vd, Torsby Bostäder.

gemensam vindsvåning med toppterrass  
i vinkel
Mejerskan består i huvudsak av tvåor och treor 
med inglasade balkonger. Lägenheterna är för-
delade på sju våningar, allra högst upp byggs en 
vindsvåning med gemensamhetslokal och topp-
terrass i vinkel, för hyresgästerna att använda vid 
aktiviteter och trivsam samvaro.

aktivitetssamordnare
En aktivitetssamordnare kommer att finnas knuten 
till Mejerskan. Samordnarens uppdrag är att fungera 
som en länk mellan hyresgästerna och det lokala 
föreningslivet i syfte att skapa social samvaro för 
de hyresgäster som önskar. 

komfortkyla, solceller och rökfritt
Mejerskan är Torsby Bostäders första fastighet 
med klimatanläggning med komfortkyla. Det be-
tyder att det finns ett automatiserat kylsystem för 
tilluften, som gör lägenheterna svala och behag-
liga under varma sommardagar. Mejerskan har 
solceller på taket för miljövänlig elförsörjning. 
Precis som bolagets senaste byggda lägenheter och 
områden är det också rökfritt i och 
runt Mejerskan, vilket bidrar till 
en hälsosam och trivsam miljö för 
hyresgästerna.

vill du veta mer eller ställa dig  
i kö till mejerskan?
På www.torsbybostader.se finns 
mer info om Mejerskan och hur 
du ställer dig i kö. Du kan också 
ringa dem på 0560-272 40.

ULrIkA ANDerSSoN

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Våning 3-7. Illustationer och 
fotomontage: klara arkitekter

Mejerskan 
– nytt trygghetsboende i Torsby centrum
Det första spadtaget, eller rättare sagt det första spendraget, är draget för bygget av 
trygghetsboendet Mejerskan i Torsby centrum, strax intill höghuset Mejeristen. Torsby 
Bostäders senaste satsning riktar sig till personer som är 65 år eller äldre. Det blir 24 
hyresrätter och en gemensam vindsvåning med inglasad toppterrass, som vid årsskif-
tet 2021/2022 planeras stå inflyttningsklart.
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Torsby kommun har beviljats EU medel i ett Inter-
reg Nordsjö-projekt som heter ”COM3”.  Projektet 
stöttar lokala och regionala aktörer utifrån deras 
digitala behov och utmaningar, med målsättning 
att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Torsby får pengar för att bland annat installera 
fritt wifi i Torsby centrum kopplat till en mobil  
teknisk lösning som gör det möjligt att enkelt 
ordna wifi vid större evenemang, exempelvis  
Rally Sweden, Torsbymârten, Svennis Cup osv. 

viktigt för näringslivet
De stora årligen återkommande arrangemangen är 
viktiga för handel och besöksnäring och skapar ar-
betstillfällen i det lokala näringslivet. Projektledare 
André Liljemark förklarar 

– Under de senaste åren har vi sett stora problem 
vid större evenemang när ett stort antal besökare 
kommer till ett begränsat område. Besökarna kan-
ske både vill ringa, skicka e-post, skicka foton och 
göra betalning via Swish, samtidigt som TV och 
radio vill sända reportage från evenemanget.  För 
att alla dessa digitala uppkopplingar ska fungera 
så krävs ett starkt wifi.

– På marknaden finns idag digital teknik till en 
prislapp som gör det möjligt att hitta bra lösningar 
på detta problem. Vi är glada för pengarna från EU 
som gör det möjligt för Torsby kommun att göra 
denna infrastruktursatsning, konstaterar IT-tekniker 
Mikael Jonsson.

har du frågor kring projektet kontakta gärna: 
Andre Liljemark, projektledare för COM3 ,  
073-097 39 37, andre.liljemark@torsby.se
Text: eva Larsson, näringslivschef, tfn 0560-160 12.

com3 
arbete för fritt wifi i Torsby centrum
Sedan en tid tillbaka arbetas det på att 
få igång fritt wifi (trådlöst nätverk för 
internet) i Torsby centrum. Det kommer 
väl till pass vid större evenemang, t.ex. 
Rally Sweden, Torsbymârten, Svennis 
Cup etc.

com3 är en förkortning för ”Building Competencies for Competitive 
Companies”.  I projektet deltar länder från eU Nordsjöregion, vilket 
innebär att liknande satsningar som i Torsby nu även görs i Belgien, 
Tyskland, Holland, Danmark, england och Norge. Mer information finns 
att läsa på www.torsby.se/projektcom3

Montering av den första accesspunkten i centrum. Foto: Mikael Jonsson

Montering av trådlös utrustning. Foto: Hannes Lithander
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arbete hemifrån och distansundervisning
I dessa tider har vi verkligen sett hur viktigt det är 
med en stabil uppkoppling hemma. I vissa hus-
håll arbetar hela familjen hemifrån, såväl barn som 
vuxna, då gymnasieskolorna bedrivit distansun-
dervisning under våren och många företag låter 
sina anställda arbeta hemifrån för att minska smitt-
spridningen. Även på kommunen är vi många 
som arbetar hemifrån när det fungerar med våra 
arbetsuppgifter.

mer digital har underlättat för äldre
Evenemangen Mer Digital som hölls i Torsby och 
i Sysslebäck förra året har gjort att många äldre nu 
behärskar datorer, paddor och smarta telefoner 
och kan hålla kontakten med sina barn och barn-
barn via t.ex. Skype och Facetime. 

Att hålla kontakten är ju extra viktigt i dessa 
tider när många inte kan umgås som vanligt med 
familj och vänner.

Sista fiber-etappen inleds
De två första etapperna av fiberutbyggnaden är 
nu klara. I etapp 3 har vi några sträckor kvar att 
bygga. Den sista etappen kommer att påbörjas 
under hösten 2020. På torsby.se/bredband kan få 
mera information om projektet Bredbandsutbygg-
nad i Värmland. 

Torsby kommun bygger bara transportfibernät. 
Önskar du fiberansluta ditt hus beställer du det 
hos Telia på www.fibertillalla.se eller på telefon-
nummer 020-11 85 00. På www.bredbandsval.se 
(tidigare z-market.se) kan du se vilka leverantörer 
av bredband, TV och telefoni du kan välja mellan. 
Där kan du jämföra priser mellan de olika tjänste-
leverantörerna och beställa de tjänster du önskar 
när din bostad blivit inkopplad.

CeCILIA SJöDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se

Under våren har vikten av stabil uppkoppling blivit mer och mer tydlig.  
Nu startar vi upp den sista etappen av projektet Bredbandsutbyggnad i 
Värmland, för att skapa förutsättningar för alla invånare i Torsby kommun 
att ansluta sig till fibernätet.

Bredband 
viktigare 
än någonsin

Foto: Cecilia Sjödén
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Håll kontakten  
i coronatider
I dessa dagar är det viktigt att vi tänker på varandra och stannar hemma så mycket 
som möjligt. Som tur är finns det ändå många sätt att hålla kontakten med varandra, 
tack vare den moderna tekniken.

facebook & messenger
Facebook är ett av de vanligaste sätten att hålla 
kontakten. Tre av fyra svenskar har använt Face-
book och närmare 53 procent använder Facebook 
dagligen. Därför ska vi kika på hur man kan ringa 
varandra med ljud och bild genom Facebook. 

Om du har Facebook i din smarttelefon så behö-
ver du ha appen Messenger som är en del av Face-
book. I den kan vi skicka meddelande till varandra 
men det går även att ringa genom Messenger. 

Vill du inte ha Facebook utan enbart Messenger 
så går det lika bra.

steg för steg
Låt oss ta det från början. Om du inte redan har 
Messenger på telefonen så behöver du hämta den. 
I iPhone gör du det genom App Store, har du en 
annan telefon så gör du det genom Google Play 
eller Play Butik. Följ instruktionerna för att koppla 
Messenger med ditt Facebookkonto.

I Facebookappen finns symbolen för Messenger 
högt upp till höger, en pratbubbla med en blixt i. 
När du klickat på den ser du listan på dina Face-
bookvänner. Ser du inte personen du vill ringa så 
skriv namnet i sökrutan. När du hittat personen så 

tryck på namnet. Nu kan du skriva ett meddelande 
längst ner, eller ringa via ett par blå knappar högst 
upp; en kamera och en telefonlur. Trycker du på 
kameran så ringer du ett videosamtal med ljud och 
bild, trycker du på telefonluren så blir det ett vanligt 
röstsamtal.

dator med kamera?
Har du en dator med kamera så kan du använda 
datorn i stället för telefonen, många bärbara dato-
rer har nämligen en inbyggd kamera idag. 

Börjar med att gå till Facebooks hemsida. Hitta 
din vän i listan som du vill ringa och klicka på 
namnet. I rutan, bredvid namnet, finns flera knap-
par. Tryck på knappen som föreställer en kamera 
och du startar ett videosamtal. Med telefonknap-
pen bredvid kan du ringa med enbart ljud. Lycka 
till med dina videosamtal!

Har du frågor som rör mobiltelefoner eller datorer 
kontakta gärna Henrik på kommunens Digidel-
Center tfn 073-072 78 95 eller e-post till digidel@
torsby.se.

HeNrIk SVeNSSoN

projektledare
073-072 78 95

henrik.svensson@torsby.se

Så är ser symbolerna ut för 
Facebook och Messenger

Du kan både ringa som vanligt 
och ringa videosamtal med 
Messenger. Enkelt och smidigt 
och det kostar inget.

Foto: Maria Ivansson
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Hon har varit en kanal mellan 
allmänheten och kommunen men 
sista augusti går hon i pension 
från sin halvtidstjänst. Istället får 
hon mera tid över till sina intres-
sen borstbinderi och växtodling. 

Gunilla Montán Halvardsson 
har sitt arbetsrum på kommun-
kontoret och framför sig på skriv-
bordet finns diverse hjälpmedel. 
Ett läsbord med kamera, en scan-
ner, ett skärmläsarprogram med 
talsyntes i datorn. Men hjälpmed-
len är inte längre tillräckliga efter-
som synen blir sämre på grund 
av en ögonsjukdom.

– Ju större förstorning jag har 
på skärmen desto mer desoriente-
rad blir jag, säger hon lite frustre-
rat och scrollar fram och tillbaka 
för att se hela texten.

Gunilla demonstrerar även läs-
kameran. Hon lägger på ett doku-
ment på läsbordet under kameran 
och ovanför visas dokumentet på 
en bildskärm, det kan förstoras och 
anpassas så att texten går att läsa.

egen erfarenhet
Med andra ord så vet Gunilla 
Montán Halvardsson vad det 
innebär att ha en funktionsned-
sättning och hur viktigt det är 
med tillgänglighet. Hon började 
jobba på Torsby kommun 2009 
och uppgiften var att digitali-
sera och uppdatera den gamla 
tillgänglighetsguiden. Efter vissa 
kriterier inventerades företags, 
föreningars och organisationers 
lokaler, en guide som finns på 
kommunens webbplats tg.torsby.se.

tillgänglighet bra för alla
Sedan 2011 har hon tjänsten som 
tillgänglighetssamordnare. Hon 
har mest jobbat med handikapp-
organisationerna men även med 
företag. Strävat efter att öka med-
vetenheten och lyfta frågorna. 
Det har handlat om rådgivning 
i byggda miljöer som ramper, 
dörröppnare och belysning, hur 
man exponerar varor och att det 
är rymligt med mera.

– Det har gjorts förbättringar men 
det finns mycket kvar att göra. 
Allt som byggs idag ska göras 
tillgängligt, en design ska fungera 
för alla, menar hon.

Den lokal i Torsby som är mest 
tillgänglig är nog biblioteket 
anser Gunilla; den är rymlig, har 
dörröppnare och bra belysning. 

När Gunilla blir pensionär ska 
det bindas mera borstar, borstbin-
deri är nämligen hennes hobby. 
Det blir bruksföremål som sop-
borstar, disktvagor och damm-
vippor.

Text och foto: Maria Ivansson 070-300 19 82

Gunilla i till- 
gänglighetens 
tjänst
I drygt tio år har Gunilla Montán Halvardsson  
arbetat med att göra tillgängligheten bättre för  
personer med funktionsnedsättning i vår kommun. 

Gunilla Montán Halvardsson strävar efter att göra livet tillgängligare för Torsbyborna.

De runda markeringarna i trappan är ett sätt att tänka 
tillgängligt menar Gunilla Montán Halvardsson.

några exempel
gunilla montán halvardsson ger 
några exempel på anpassningar 
för bättre tillgänglighet i torsby 
centrum, tillgänglighet som är  
bra för alla.
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sensorstyrda sidgående dörrar. 
ingen knapptryckning behövs. 
lika bra för den som har nedsatt 
armstyrka som för den som kanske 
bär en kasse i ena handen och håller 
sitt lilla barn i den andra och inte har 
någon hand ledig.
– Inför flytten hit för sju år sedan 
ville vi ha handikappanpassat och 
det var fastighetsägaren med på, 
säger eva-lena sahlström, prima 
sport.

ramp till butiken systrarna gör att 
de som inte kan gå i trappor kan 
ta sig in. bekvämt också för alla, 
inte minst för de som har barnvagn 
eller för butikens egen personal när 
trottoarpratare och varor ska tas in 
och ut.

tryckknappen för att öppna dörren 
till wienerkonditoriet är placerad 
utanför dörrens slagyta. dörren har 
en bra kontrast i färger som gör det 
lättare för personer med nedsatt syn 
att finna entrén. En trevlig färgsätt-
ning ger också ett välkomnande 
intryck.

denna typ av skylt har en 
bra utformning. en rund 
fot som står stadigt och 
bra kontrastfärg. den 
blåser inte omkull eller 
faller ihop om man råkar 
gå på den. för personer 
med synnedsättning är 
denna bäst, man riskerar 
inte att trassla in käppen i 
den. och går man på den 
så gör det inget. en sådan 
skylt har bland annat, 
mari andersson, bon ami.
andra typer av skyltar 
som t.ex. av ”bock-typ” 
faller lätt omkull och man 
riskera att snubbla på den 
och skada sig.

Kompisgungan finns i 
tingshusparken. under 
gungan finns ett material 
som både är dämpande 
och gör ytan fastare. fram 
till gungan finns en yta 
som är slät och fast. detta 
gör att man lättare kan ta 
sig fram om man använder 
rullstol. gungans utform-
ning gör att man kan ligga 
ner i den det är också möj-
ligt att för två mindre barn 
gunga samtidigt.
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Den 23-årige konstnären från Ransby har hunnit 
med en hel del. För åtta år sedan började han ställa 
ut sin konst och under åren har hans tavlor visats på 
bland annat Galleri Bergman, Sliperiet och Rack-
stadsmuseet, men han har målat längre än så.

motiv på bokbussen
Hans motiv smyckar bokbussen som 2019 fick 
utmärkelsen Årets mobila bibliotek, något han är 
mycket glad och stolt över. Likaså att hans fåglar 
finns på den bokkasse som kulturavdelningen nyli-
gen tagit fram.

utställningar och paris
Nu har även Torsby kommuns konst signerad Albin 
kommit till sin rätt i Stora sammanträdesrummet på 
Torsby bibliotek. Där hänger sex av hans verk som 
visar hur hans olika stilar förändrats under årens lopp.

Annars väntar han mest på att coronapandemin 
ska avta och att han kan ställa ut igen. För han 
har planer, dels en utställning hemma på gården i 
Ransby under sommaren, dels en resa till Paris med 
morfar, tillika författaren Gunnar Svensson. Det 
senare är ett projekt där målet är en utställning, men 
hela projektet ska även filmas.

albin Liljestrand 
- konst på Torsby bibliotek
Albin Liljestrands motiv finns på bokbussen, på en bokkasse och nu hänger  
även hans bilder i Stora sammanträdesrummet på Torsby bibliotek.

Albin Liljestrand är stolt över att ha sin konst på både bokbussen och i Stora sammanträdesrummet på biblioteket i Torsby.
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kommunens konstsamling
Albin Liljestrands sex tavlor är det senaste tillskottet 
i kommunens konstsamling. De köptes förra som-
maren och nu finns det drygt 700 verk i samlingen. 
Det är tavlor i olika tekniker samt skulpturer, vägg-
målningar och träsniderier. Många av dem finns på 
väggarna i olika verksamheter runt om i kommunen 
som kommunhus, skolor, äldreboenden och Prost-
gårdslagårn.

paul piltz och lars lerin
Samlingen består av både gammalt och nytt, till 
exempel finns det hela 101 verk av Paul Piltz. En 
Torsbykonstnär som deltog i finska vinterkriget, 
studerade i Paris och dekorationsmålade i Lysviks 
kommunhus. En del av hans verk är stora vägg-
målningar som till exempel i samverkanskontoret 
i Sysslebäck där sammanträdesrummet heter just 
Piltzsalen.

Andra verk i kommunens samling är bland an-
nat gjorda av Lars Lerin, Björn Östlund, Isabella 
Östlund, Patsy Åström, Henrik Sörensen, Benedicta 
Aschan, Lotta Lagerson och Ellinor Henriksson.

inventering och uppdatering
Nyligen har Torsby kommuns konst inventerats och 
uppdaterats i en ny och funktionell databas som 
heter Regitart. Ett jobb som Leyla Huseynzade på 
Torsby bibliotek har gjort.

 
MArIA IVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Leyla Huseynzade har uppdaterat och inventerat kommunens 
konst i den nya databasen Regitart.

Foto: Maria Ivansson
Hängbron heter det här verket av Albin Liljestrand.
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I Värmland finns heltidsbrandmän endast lokali-
serade på brandstationer i Karlstad, Kristinehamn, 
Arvika och Säffle. På alla andra brandstationer be-
mannas brandbilarna med brandmän som har an-
dra sysselsättningar och så ser det ut i hela landet. 

Räddningstjänsten i Torsby kommun är or-
ganiserad i deltidsbrandkårer. En station finns i 
tätorten och övriga fyra brandstationer håller uppe 
uppdraget på landsbygden: Vitsand, Östmark, 
Stöllet och Sysslebäck. 

En väsentlig del av befolkningen bor långt ifrån 
närmaste tätort och det är viktigt att även de ska 
kunna känna sig trygga.

set har varit deltidsbrandman i över 30 år
Vi möter Set Olsson som varit deltidsbrandman i 
Sysslebäck sedan slutet av 80-talet. Just nu i kom-
bination med jobbet som virkesmätare på Ransby-
sågen. 

– Samhällsnyttan och kamratskapet har varit 
drivande. Det här är en del av mitt liv, säger Set 
Olsson som är i beredskap var fjärde vecka. 

Då rycker han ut vid larm 24 timmar om dyg-
net oavsett om han är hemma, på arbetsplatsen på 
Ransbysågen eller på någon fritidsaktivitet. 

Glesbygden är rik på relationer, nätverk, tillit 
och frivilligverksamhet. 

Då Set plockar fram minnen pratar han om si-
tuationer då tajming varit skillnad på liv och död, 
hur medmänniskor varit tacksamma. Han minns 
innebandykvällar och årliga fystester. Höga flöden 
i Klarälven då folk tillfälligt fått lämna sina hem och 
då till och med försvarsministern anlänt i helikopter.  

Men Set minns också sorg. Han stannar upp en 
stund kring den tragiska olyckan då brandbilen 
välte ner för en slänt och en kollega miste livet. 

– Den händelsen har präglat oss, säger han.

Skogsbränder och fjälltrafik är utmaningar
Insatstiderna är längre i glesbygd och det kan ta 
längre tid innan hjälpen är framme vid en olycka. 
Risk för skogsbränder är den stora utmaningen i 
och med utbredda skogsarealer. Då kommer lokal-
kännedom väl till pass.  

– Ofta kan de här brandmännen varje meter av 
terrängen och vet var till exempel bäckar, älvar och 
tjärnar finns. Det kan göra att en liten skogsbrand inte 
blir en stor, säger räddningschef Peter Bergström. 

Tekniska hjälpmedel utvecklas kontinuerligt 
och numer har räddningstjänsten en drönare som 
snabbt kan lokalisera en eventuell skogsbrand. I 
Sysslebäck finns även terrängfordon som tar sig 
fram i otillgänglig terräng. 

Fjälltrafiken och stora transporter längs E45:an är 
andra prövningar. Och inte minst har skidanlägg-
ningen Branäs växt till ett eget samhälle. 

– Det är en ny utmaning som vi måste ta anpassa 
vårt arbetssätt och lokalisering efter, säger Peter 
Bergström.        Text och bild: Linda Bengtsson 070-235 02 20

Möt en av  
de viktiga 
deltidsbrand-
männen 
Starka band, intresse för bygden och hög 
lokalkännedom. Deltidsbrandmännen 
ingjuter trygghet i glesbygden. 

brandstationerna i torsby kommun.
stöllet: 12 deltidsbrandmän, tre i beredskap var fjärde 
vecka. Inställningstid 12 min. 
vitsand: 12 deltidsbrandmän, tre i beredskap var fjärde 
vecka. Inställningstid 5 min. 
sysslebäck: 16 deltidsbrandmän, fyra i beredskap var  
fjärde vecka. Under skidsäsongen i Branäs är fem i  
beredskap. Inställningstid 5 min.
östmark: 12 deltidsbransmän, tre i beredskap var fjärde 
vecka. Inställningstid 5 min.

ett gott skratt. Peter Bergström, räddningschef, och Set olsson, 
deltidsbrandman Sysslebäck, under en pratstund på stationen.  

En brandman är alltid 
redo att rycka ut. 
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Hur är läget  
i skafferiet?
Vi har alla ett ansvar för att ta hand om 
oss själva vid en kris, och det gör vi 
bättre om vi är förberedda. Det inne-
bär att du behöver ha ett litet lager mat 
hemma som du kan tillaga även om du 
inte har ström. 

vad bör du ha hemma?
Tänk på att du ha mat hemma som ger tillräckligt 
med energi, som kan ätas utan tillagning eller som 
kan tillagas snabbt och som kräver en liten mängd 
vatten vid tillagning. Exempel på varor som är bra 
att ha hemma är potatis, hårt bröd, mjukost, pasta 
och ris, konserver med soppor och köttfärssås, 
sylt, nötter, choklad, kaffe och te. Och givetvis lite 
matolja och popcorn om det skulle råka bli fredag 
mitt i krisen. 

Du behöver ha något att laga maten på. Ett 
spritkök är en bra investering om du inte har en 
vedspis. Du behöver även ha några flaskor eller 
dunkar att fylla med dricksvatten så att du inte står 
utan det, räkna med tre liter per vuxen och dygn. 

lång hållbarhet
Det underlättar om de varor du tänker lagra har 
lång hållbarhet och klarar av att förvaras i rums-
temperatur. Du behöver ha lite koll på dem och 
byta ut dem allteftersom, så att du inte står där 
med utgångna varor när det är dags att använda 
dem. Ett smidigt sätt att ha lite ordning är att lagra 
sådana varor som du använder i vanliga fall och se 
till att använda av och fylla på i dina reserver efter 
hand. 

även husdjuren behöver mat
Glöm inte att ha ett litet lager mat hemma till dina 
husdjur. De kanske inte alls blir imponerade av att 
äta ravioli direkt ur burken.  

KICKI LECH

säkerhetssamordnare
073-275 57 76

christina.lech@torsby.se

Prepperkatten har ett förråd med mat 
som borde räcka minst 72 timmar.

läs mer
Du kan läsa mer om hemberedskap 
i broschyren Om krisen eller krigen 
kommer från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB). 
Om du går in på ”Kris och krig” på 
www.dinsakerhet.se så finner du 
broscher och mer information.

1

V I K T I G  I N F O R M AT I O N  T I L L  S V E R I G E S  I N VÅ N A R E
SVERIGE / LILLA RIKSVAPNET • RIKSARKIVET • H. DAHLSTRÖM • 2018 03 05

OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER
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Fritidsavdelningen har under 
2019 uppgraderat boknings- och 
bidragssystemet till Interbook Go. 
Det är en del av kommunens  
digitaliseringsarbete, en anpass-
ning till framtiden.

Webbaserat system under-
lättar för föreningar 
Nu är det lättare för er som förening, företag eller privatperson när ni vill boka sport-
hallar hos kommunen. Och för er föreningar när ni vill ändra era kontaktuppgifter i 
föreningsregistret och snart kommer ni också att kunna göra era bidragsansökningar 
digitalt. 

det heter att man gör en ”bok-
ningsförfrågan”, dvs man anger 
vilken tid man önskar och rätt så 
fort, inom några dagar vardagar, 
får man svar om man fått tiden 
eller inte. 

Inloggningsuppgifterna får 
man av Kristina Svensson på 
fritidskontoret. När det gäller en 
förening, så är det den som anses 
vara föreningsansvarig i fören-
ingen som får en inloggning. Han 
eller hon kan sedan själv lägga in 
”underanvändare” så ni kan vara 
fler som hjälps åt.

workshop för föreningar
Under hösten 2019 var alla fören-
ingar i kommunen inbjudna till 
ett informationsmöte/workshop 
man fick lära sig grunderna i hur 
systemet fungerar när det gäller 
att boka halltider, söka bidrag och 
uppdatera föreningsuppgifter. 

Det var planerat att vi skulle ha 
haft en utbildning om bidragsdelen 
nu under våren 2020 men pga.  
coronan har vi fått skjuta detta 
lite på framtiden. Fritidsavdel-
ningen återkommer till förening-
arna med en inbjudan frampå.

har du frågor om interbook go?
Hör av dig till fritidskonsulent 
Kristina Svensson 0560-166 93, 
kristina.svensson@torsby.se eller 
fritidschef Kicki Velander 0560-
166 90, kicki.velander@torsby.se 
Text och foto: kicki Velander

Det innebär att systemet nu blir 
helt webbaserat och att förenings-
liv, företag och privatpersoner 
själva kan gå in i systemet och 
lösa sin uppgift där.

Här finner du Interbook Go
Skriv in www.torsby.se/inter-
bookgo så kommer du direkt till 
vår sida som berättar om syste-
met. Där finns också en länk till 
systemet.

vad kan man göra i systemet?
I Interbook Go finns förenings-
registret, bokning av sporthallar 
och möjlighet att söka förenings-
bidrag. (Just föreningsbidraget 
är inte i gång än men kommer att 
starta frampå.) Man  kan även boka 
grönytor (fotbollsplaner) samt ut-
rustning som t.e.x. mobila scenen, 
högtalare och sekretariatsvagn.

Alla som vill veta vad det finns 
för föreningar och få kontaktupp-
gifter till dem kan gå in i systemet 
(utan inloggning) och söka fram dem.

Föreningarna fyller själva i sina 
uppgifter (man behöver då ha en 
inloggning) så att när styrelsen 
ändras eller telefonnummer blir 
annorlunda, kan man lätt gå in 
och ändra så att uppgifterna alltid 
är aktuella.

Alla som vill veta om det finns 
några lediga tider i sporthallarna 
kan gå in och se det också. Är 
man intresserad av att boka en 
halltid så kan man göra det, men 
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Torsby Skidtunnel & Sportcenter 
erbjuder en exotisk upplevelse, då 
man kan åka skidor och skridskor 
mitt i sommaren. Att ta ett härligt 
uppfriskande skidpass innan du 
ska till stranden för att sola och 
bada är en häftig känsla.

hos oss kan du få en aktiv 
semester
Här finns det något för alla, spän-
nande, äventyrliga och lugna 
aktiviteter för den enskilde, kom-
pisgänget såväl som för famil-
jen. Oavsett ambitionsnivå finns 
förutsättningar för att du ska hitta 
ditt sätt att röra på dig hos oss. 

tips på aktiviteter 
•  Skidåkning 
 Svalka av dig med ett härligt 

skidpass i skidtunneln. 

•  Skridskoåkning 
 I anslutning till skidtunneln 

finns det en skridskobana. 
Här kan du få ut ännu mer av 
vinterns roliga aktiviteter mitt i 
sommaren.

•  Cykla 
 Vi erbjuder alternativ för både 

den tekniske cyklisten, kondi-
tionsfreaket och motionsåkaren.

•  Löpning/stavgång/promenad 
Här hittar du allt, från spår på 
2,5 km till Hovfjällsturen som 
mäter ca 25 km. 

•  Rullskidåkning 
 Sportcentret har en 4 km lång 

elbelyst rullskidbana.
•  Styrketräning 
 En trappa upp vid entrén 

finns ett gym. Det finns även 
ett komplett utomhusgym 
bredvid Valbergsstugan. 

Upplev 
vinter mitt i 
sommaren
Semester och sommarlov innebär 
för många sol och bad, varma vindar 
och kalla glassar men i Torsby är det 
lika naturligt att åka skidor och  
skridskor under sommaren.

•  Frisbeegolf 
 En 9-håls frisbeegolfbana i va-

rierad terräng, en kul aktivitet 
som passar gammal som ung.

skidtunnelns öppettider  
i sommar
1 juni-23 augusti 2020
Måndag kl. 10.00-19.00
Tisdag-fredag kl. 9.00-19.00
Lördag-söndag kl. 9.00-17.00

kontakta oss
Torsby Skidtunnel & Sportcenter, 
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

Rasmus Blom svalkar  
av sig i skidtunneln 
Foto: Anna Lindqvist
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Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur 
och för att bevara hotade växt- och djurarter för fram-
tiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna 
vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur. 

rännberget
Utsikten från Rännberget är en av de mest impo-
nerande Värmland har att erbjuda. Hyperitberget 
är känt för sin rika flora av ovanliga lövträd och 
blommor. Varma sommardagar har man en tropisk 
känsla under lövverket. Tidig vår blommar blå- 
sippor i mängd tillsammans med doftande tibast. 
Den markerade stigen upp är brant och lite krävande, 
men väl värt mödan. Väl uppe på toppen finns rast-
plats med vindskydd – kanske övernattar du?

hovfjället
På vägen upp mot Klarälvdalen hittar du Hov-
fjället. Från toppen har du milsvid utsikt över 
Fryksdalen. Här finns knotig, vindpinad tallskog 
som har överlevt människogenerationer. Berghäl-
lar leder ner mot områdets urskog. På berget trivs 

skogsfåglar som tjäder och orre. Ett gammalt björn-
ide visar att det har funnits björn i området. Det 
finns gott om bär och i reservatet finns cirka 25 km 
vandringsleder. Det finns bra information om om-
rådet på platsen och fyra av lederna är certifierade 
Värmlandsleder.

fänstjärnsskogen 
Fänstjärnsskogen räknas som ett av de mest vär-
defulla naturskogsområdena i hela Mellansverige. 
Området består av flera olika naturtyper från myr 
till tallhed. Den äldsta skogen är 200-250 år. Det 
äldsta levande trädet är en drygt 600 år gammal 
tall. Enstaka tallar är upp mot 350 år gamla. I na-
turreservatet finns en vandringsled på cirka 5 km. 
Färntjänsskogen hittar du i området runt Värnäs.

granberget
Värmlands högsta berg ligger i Höljes i norra delen 
av Torsby kommun. Granberget och dess område 
är ett naturreservat. Hela området påverkades av 
en stor skogsbrand 1868. Efter branden har skogen 

Visste du att av Värmlands 205 naturreservat ligger 75 i Torsby kommun?  
En del av dem har fina utsiktspunkter, rastplatser och vandringsleder. 

Hemestertips 
Upptäck våra 
naturreservat

Foto: Linda Gunnarsdotter
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i stort sett inte brukats alls. Granbergets topp är 
700,5 m ö h. Utsikten från tornet på toppen är mils-
vid över skog, sjöar och berg i Värmland, Dalarna 
och Hedmarks fylke i Norge. För att komma till 
utsiktstornet gör man en vandring på ca 2,5 km, 
medelsvår vandring.

Vill du veta mer om naturreservat och olika typer 
av vandringsleder? Då rekommenderar vi ett besök 
på Länsstyrelsen Värmlands hemsida: www.lans-
styrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-
varmlands-lan.html.

Torsby har också många roliga aktiviteter. Det 
finns flera företag som hyr ut cykel, MTB, kanot, 
kajak eller varför inte prova SUP, stand up paddle-
board? Du hittar dem på visittorsby.se.

kontakt
Torsby turistbyrå, 0560-160 50, Järnvägsg. 9 Torsby
turist@torsby.se
www.visittorsby.se
www.facebook.com/visittorsby
www.instagram.com@visittorsby

tips på naturreservat med vandringsleder
....................................................................................
abborrtjärnsberg röjdåfors - välbevarad finngård i 
ålderdomligt odlingslandskap. En kort stig från parke-
ringen, Finnskogsleden på 240 km passerar finngården.
....................................................................................
dundern Bjurberget - vildmark, torplämningar och 
sällsynta fågelarter. Tur och retur från parkeringen är 
slingan ca 2,5 km. 
....................................................................................
enberget Höljes - småvuxna och krypande träd om-
givna av stora öppna ytor med ljung och kråkbär ger 
fjällkänsla på enbergets topp. 4 km markerad led i 
rundslinga. 
....................................................................................
fjärhanaskogen Bograngen - gammal örtrik gran-
skog, med hotade och sällsynta arter. Från parkering-
en leder en stig fram till reservatet.
....................................................................................
fänstjärnsskogen Stöllet - ett av de mest värdefulla 
naturskogsområdena i hela Mellansverige. Vandrings-
led på ca 5 km.
....................................................................................
gartosofta Bjurberget - det naturskogsklädda berget 
Gartosofta. en kortare slinga om 800 m finns i reser-
vatet. Från Gartosofta går en led till naturreservatet 
Ivana ca 2 km bort.
....................................................................................
gultberget Fensbol - frodig flora, mångfald av fjärilar 
och hundratals svamparter. Markerade stigar på 1,5-
2,5 km.
....................................................................................
horsstomyren-storberget Långberget - En ovanlig 
myr med ett rikt djurliv och sällsynta växter. Vandrings-
leder på 4,5-10,2 km.
....................................................................................
hovfjället Vägsjöfors - värdefull natur samsas med 
anläggningar och friluftsliv. 60 km vandringsleder.
....................................................................................
höljberget Bastuknappen - fin naturskog, bergets 
krön ligger på 540 möh. Vandringsled på ca 2,5 km. 
....................................................................................
kampåsen Värnäs - våtmarker av olika slag. Genom 
området går en markerad slinga om 2,5 km.
....................................................................................
lisselåsen Stöllet - lättbesökt naturskog med barr-
träd, bredvid e45. en 200 m lång slinga med informa-
tionsskyltar från parkeringen.
....................................................................................
makkaraberg Bograngen - många insekter och växter 
är beroende av brända träd och markytor, en hygges-
bränning gjordes 2001. Markerad slinga på 1,5 km 
från parkeringsplatsen.
....................................................................................
måns-olasberg Bredsjön, Mårbacken - människan 
har brukat markerna länge som lett till variation och 
många arter. Markerad led på 3 km tar dig runt i  
reservatet.
....................................................................................
vimyren Stöllet - njut av tjäderspel och ugglekonsert. 
Markerad stig mellan två parkeringar.

Foto: Tina Bredsberg
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Efter tre terminers studier har 16 
elevassistenter och barnskötare 
fått examen från utbildningen 
som är en del av Torsby Lärcenter. 

Någon har pluggat för att få 
behörighet att studera vidare,  
en annan för att kunna byta jobb 
eller få teoretisk kunskap till  
befintligt jobb. 

Tre dagar i veckan har studen-
terna haft lärarledda träffar på 
Stjerneskolan, i övrigt har de läst 
på egen hand. 

Möjligheten att kunna jobba 
parallellt med studierna är viktig. 
Angelica Johansson och Mohamad 
Zena har båda jobbat på Holmes-
skolan via vikariepoolen de dagar 
de inte haft lektioner. 

– Det har fungerat riktigt bra. 
Jag har lärt mig metoder kring 
pedagogik som redan förändrat 
mitt sätt att arbeta med eleverna. 
Jag har märkt att jag till exempel 
hanterar konflikter bättre, säger 
Mohamad Zena. 

Ledarskap, pedagogik och 
kommunikation är axplock av 
ämnen som ingår i elevassistent- 
och barnskötarutbildningen. Samt 
tolv veckor arbetsplatsförlagd 
lärande, APL. 

– Allt motsvarar verkligen 
förväntningarna. Jag känner mig 
tryggare i min roll och jag har 
använt en del strategier för att 
nå barnen bättre, säger Angelica 
Johansson. 

Caroline Lundell, behörig yrkes-
lärare inom barn och fritid, berät-
tar att många är intresserade av 
att gå utbildningen även framö-
ver. I dagsläget finns 28 sökande 
inför starten till hösten. 

– Det är hur viktigt som helst 
att vi kan erbjuda utbildning på 
orten. Eleverna får upp behörig- 
het och betyg och inte minst skapar 
det förutsättningar att komma in 
på arbetsmarknaden, säger hon. 

Inom Torsby Lärcenter finns 
även en rad andra utbildningar – 
ta möjligheten att utvecklas du med. 

Läs mer på www.stjerneskolan.se/ 
vuxenutbildningtorsbylarcenter.
 

Text och foto: Linda Bengtsson 070-235 02 20

.

Examen för elev- 
assistenter och  
barnskötare
De första elevassistenterna och barnskötarna har fått examen vid komvux på  
Stjerneskolan. Samtidigt är ansökningstrycket på nya studieplatser hårt.

examen med avstånd. I coronatider firade 
studenterna på gräset utanför Stjerneskolan. 
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välkommen med din  
nominering
Det finns massor av människor 
runt om i kommunen som gör 
positiv skillnad varje dag, och vi 
vill premiera och lyfta det värde-
fulla i det, därför behöver vi nu 
allmänhetens hjälp att synliggöra 
och hylla dessa människor. Så – 
fram till och med den 16 augusti 
kan du nominera den förening, 
företag, organisation, grupp eller 
den individ du tycker gjort posi-
tiv skillnad i stort eller smått, för 
dig eller någon annan, och som 
verkar i området Torsby kommun.
Din nominering ska innehålla: 
• Den/de nominerades namn. 
• En förklarande motivation 

(cirka 50–100 ord). 
• Ditt namn, telefonnummer och 

e-postadress.

så här kan du skicka in din 
nominering
• Formulär på  

www.torsby.se/skillnadpriset 
• E-post till  

skillnadpriset@torsby.se 
• Skicka med vanlig post till 
 Torsby kommun, 1. Kommun-

kansliet, 685 80 Torsby.
• Lägg i (vanliga) brevlådan 

utanför kommunkontoret i 
Torsby eller samverkans- 
kontoret i Sysslebäck.  

– Det är roligt att det redan har 
kommit in flera nomineringar. 
Priset kommer att delas ut under 
festliga former till hösten. Vi  
följer såklart Folkhälsomyndig- 
hetens rekommendationer och i 
fall coronaviruset fortsatt hindrar 
att vi ses i större folksamlingar 
när det är dags för Syssleträffen 
så ordnar vi en festlig prisutdel-
ning på annat sätt, säger Anna-
Lena Carlsson, VD på Tuab.
    
från nominering till  
prisutdelning
• Nomineringsperioden pågår 

till och med vecka 33/20, sön-
dag den 16 augusti.

• Vecka 35/20 överlägger juryn 
de inkomna nomineringarna. 
Tre finalister tas fram. Juryn 
består av representanter från 
Torsby kommun och företagar-
föreningen iTorsby.

• Vecka 37/20 publiceras de tre 
utvalda finalisterna i Torsby-
Bladet, på torsby.se och på 
Facebook.

• Vecka 37-41/20 pågår allmän-
hetens röstning på de tre fina-
lister som juryn tagit fram.

ULrIkA ANDerSSoN

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Vi behöver 

din nominering 

senast söndag  

16 augusti!

Skillnad-
priset består av 

ett presentkort på 5000 kr, 
giltig hos butikerna som är 

anslutna till näringslivsföreningen 
iTorsby, och en statyett tillverkad 

på The Wood Region 
i Sysslebäck.

Skillnadpriset 2020
Vi behöver 

din nominering 

senast söndag  

16 augusti!

Skillnad-
priset består av 

ett presentkort på 5000 kr, 
giltig hos butikerna som är 

anslutna till näringslivsföreningen 
iTorsby, och en statyett tillverkad 

på The Wood Region 
i Sysslebäck.

Skillnadpriset 2020

Vi behöver 

din nominering 

senast söndag  

16 augusti!

Skillnad-
priset består av 

ett presentkort på 5000 kr, 
giltig hos butikerna som är 

anslutna till näringslivsföreningen 
iTorsby, och en statyett tillverkad 

på The Wood Region 
i Sysslebäck.

Skillnadpriset 2020

Dags att 
nominera till 
Skillnadpriset 
2020
Förra årets premiär av Skillnadpriset blev en succé 
och nu är det dags att nominera till årets Skillnadpris, 
som delas ut till hösten, på Syssleträffen lördagen 
den 31 oktober. 

fakta om skillnadpriset
Priset är framtaget i ett  samarbete mellan Torsby kommun,  Tuab och näringslivsföreningen iTorsby i syfte att hylla det goda och viktiga i att göra skillnad. Det första priset delades ut 2019 till Tina Bengtsson, som är grundare till Facebookgruppen ”Julhjälpen i Torsby”.  läs mer om priset på www.torsby.se/skillnadpriset
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Kanske har du blivit sjukskriven, 
arbetslös, genomgått en separation 
eller annat som kan påverka din 
ekonomi. Detta kan vara orsaker 
som gör att du inte har möjlighet 
att betala dina lån eller skulder 
och du kanske behöver hjälp och 
stöd att komma på fötter igen.

Budgetrådgivning innebär att 
man lägger upp en budget utifrån 
dina inkomster och utgifter och 
går igenom om det är några utgif-
ter som kan tas bort.

Skuldrådgivning innebär att du får 
en överblick i hur mycket skulder  
du har och var dina skulder finns, 
för att sedan se vilka alternativ 
som kan finns. Till exempel för-
handla om avbetalningsplaner, 
nedsättning av skuldens storlek  
eller att ansöka om skuldsanering.
Allt går under sekretess och fri-
villighet från klientens sida.

Budget- och skuldrådgivningen 
i Torsby är en halvtidstjänst och 
Sunne kommun köper den andra 
halvan. Tanken är att både Torsbys 
och Sunnes invånare kommer 
till mig i Torsby när vi behöver 
träffas fysiskt. Med anledning 
av Corona-viruset så tar jag inte 
emot besök just nu, utan vi kom-
municerar via telefon, brev eller 
e-post. 

Vill du komma i kontakt med 
mig, kan du nå mig på tfn 0560-
160 83 eller på skuldradgivning@
torsby.se. 

Jag har telefontid måndag - fredag 
kl. 8.30-9.30. Kontoret finns på 
Hantverkaregatan 1 i Torsby.

lite om martin
Jag är uppvuxen i Torsby och 
gick skidskyttegymnasiet på 
Stjerneskolan.

Jag är utbildad ekonom, men is-
tället för att arbeta med bokföring 
har jag valt andra karriärval: Bl.a. 
har jag arbetat som fastighets-
mäklare, på bank, handläggare på 
Skatteverket, budget- och skuld-
rådgivare i Hagfors kommun och 
den senaste anställningen som hy-
resrådgivare i Karlstads kommun.

Med de yrken jag arbetat med 
tidigare så har jag kommit i kon-
takt med människor i olika faser 
i livet, allt från att man flyttar till 
ny bostad och bildande av familj 
till att man drabbats av andra 
livsöden. Jag har utifrån det insett 
att vem som helst kan hamna i 
ekonomiska svårigheter. Jag var 
själv arbetslös för några år sedan 
och vet hur det påverkar ekono-
min och måendet. Därför tycker 
jag att yrket som budget- och 
skuldrådgivare tilltalar mig och 
jag vill försöka göra skillnad.

Jag bor numera i Kil, med 
sambo och två barn. Min lediga 
tid går till min familj och barnens 
aktiviteter. Jag tycker om att vara 
ute och promenera i skogen, eller 
ta en träningstur på cykeln.

Martin enberget, 
vår nya budget- och 
skuldrådgivare
Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri, lagstyrd 
verksamhet som varje kommun ska erbjuda. Uppdraget 
innebär att hjälpa dig som av olika anledningar fått  
problem med din ekonomi.

Foto: Carola Nilsson
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SuToHaMu-kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors 
och Munkfors samarbetar sedan några år tillbaka 
med trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete. 

Det entydiga svaret är att om vi vill bevara det vi 
har så måste vi utveckla samarbetet ytterligare, både 
inom egna kommunen men också tillsammans med 
grannkommunerna, vi tillhör ju samma lokalpolis-
område och har gemensam kommunpolis.

Dels ska vi förstås jobba långsiktigt med social 
brottsprevention och se till att våra barn och unga 
har en trygg, säker och stimulerande uppväxt som 
till exempel motverkar att de själva börjar med 
brottslighet.

Vi måste också bli fler i samhället som hjälper till 
med den situationella brottspreventionen, fler som 
snabbt anmäler oegentligheter kring misstänkt 
brottslighet. Näringsliv, föreningar och civilsam-
hället i övrigt ska samverka på ett naturligt sätt för 
att vi långsiktigt ska ha trygga och säkra kommuner 
för våra medborgare att växa upp i.

Sendan ska trygghetsarbetet inte vara ett ”utanpå-
jobb”, utan det ska in i kommunernas och civilsam-
hällets befintliga verksamheter som en naturlig del. 

Att frågan är viktig accentueras av att regeringen 
har tillsatt en särskild utredare som har uppdraget 
att lämna förslag om och hur kommunerna kan få 
ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande ar-
bete. Detta förslag ska redovisas senast 15 juni 2021 
och kommunerna har också möjlighet att innan 
dess yttra sig i frågan.

ALLA i samhället kan på något sätt bidra i det 
brottsförebyggande arbetet så att vi också fortsatt 
kan ha en trygg och säker kommun att växa upp 
och trivas i.

Har du frågor kring det brottsförebyggande ar-
betet, kontakta gärna Jörgen eller Caroline.

JörGeN JoHANSSoN 

ANDT- och brottsförebyggande samordnare  
(ANDT = Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) 

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

 
CAroLINe erIkSSoN  

kommunpolis 
caroline.a-eriksson@polisen.se  

070-609 18 83

Tryggare kan 
ingen vara?
Den upplevda tryggheten i SuToHaMu-kommunerna är ganska god i jämförelse  
med många andra platser i Sverige. Hur arbetar vi då med detta hos oss, där de 
flesta ändå upplever att tryggheten är ganska god?

Illustration: Birgitta Brorson
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Forskning visar att tobak ofta är 
inkörsport till droger och om vi 
då förebygger tobaksbruk så före- 
bygger vi också droger. Skolans 
uppdrag är att ge eleverna de 
bästa livsförutsättningarna. Att 
arbeta för en skolmiljö och skoltid 
befriad från tobak är en självklar 
del av det arbetet. 

Tobakspolicyn på respektive 
skola är själva utgångspunkten 
för det tobaksförebyggande arbe-
tet. Det är den som beskriver hur 
vi ska arbeta med tobaksfrågan 
och vad vi vill uppnå med detta 
arbete. Det gäller att vi har en 
policy som faktiskt får betydelse 
för skolans verksamhet och i för-
längningen också bidrar till att 
färre elever brukar tobak. 

Den självklara målsättningen är 
att barn och unga ska erbjudas en 
skoltid helt befriad från tobaks-
produkter och tobaksbruk. 

 
tobaksfri duo i högstadiet
De flesta ungdomar som börjar 
använda tobak gör det i årskurs 
6–9. Om vi kan få dem att avstå 
tobak under denna tid och helst 
också under ettan på gymnasiet är 

chansen att de ska förbli tobaks- 
fria hela livet mycket stor!

I Torsby kommun jobbar vi, 
sedan drygt 10 år tillbaka, med 
Tobaksfri duo. I huvudsak sker 
detta i samarbete mellan kommu-
nen, folktandvården, näringslivet 
och föreningar. Det går ut på att 
en elev och en vuxen skriver att 
kontrakt att båda ska vara tobaks-
fria under den period eleven går 
i högstadiet. Förutom sin tobaks-
frihet under högstadiet så deltar 
eleverna också i utlottning av pri-
ser samt erbjuds diverse rabatter 
hos företag och föreningar. För 
att ta del av dessa förmåner ska 
tobaksfriheten skriftligt bekräf-
tas varje år, till exempel under 
utvecklingssamtalet. 

föräldrarna är viktiga
Föräldrar kan och ska påverka 
sina ungdomar att inte använda 
tobak. 

Flera studier visar att unga 
människor vill ha tydliga vuxna 
omkring sig – och att föräldrar, 
skola och samhälle har samma 
regler och budskap, är en fram-
gångsfaktor

Du som förälder eller annan 
vuxen kan själv passa på att sluta 
med tobak och teckna kontrakt 
och stödja ungdomen. 

Kommunen ska ju erbjuda ung-
domarna en tobaksfri uppväxt 
under skoltiden och Tobaksfri 
duo uppmuntrar till tobaksfrihet 
genom alla fina priser och rabat-
ter hos företag och föreningar 
med mera. De elever som skri-
ver kontrakt med vuxen får ett 
förmånskort som kan användas i 
de affärer som är med i tobaksfri 
duo.

Förmånerna kan man läsa om 
på vår kommunens webbplats, 
skriv in www.torsby.se/tobaksfri-
duo så kommer du direkt till vår 
sida.

MIkAeL eINArSSoN

fritidsledare
070-670 13 50

mikael.einarsson@torsby.se                                                              

eLIN PeDerSeN

fritidsledare
073-802 21 03     

elin.pedersen@torsby.se

 

Tobak och ungdom – 
ingen bra kombo
Torsby kommun jobbar aktivt med tobaksförebyggande arbete, och har sedan höst-
terminen 2018 tobaksfri skoltid. Detta innebär att ingen, varken personal eller elever, 
får använda tobak under skoldagen oavsett var man bedriver undervisning eller andra 
aktiviteter i skolans regi.
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• allsport 20 % rabatt på skor/kläder 
vid ett köptillfälle/termin

• biograf stjärnan 10 kr rabatt  
på biobiljett

• bon ami 10 % på allt
• fika 50 kr för valfri sallad  

(ett köp/termin)
• frykenskolans cafeteria  

Bröd (värde 10 kr) + Dryck  
(värde 10 kr) = 15 kr

• godiscenter 10 % på köpet
• hedbergs kläder 10 % på allt
• hedbergs skor 20 % på skor
• hovfjället Grupprabatt på skipass, 

dagkort och skidhyra
• la rose 10 % på allt
• liaos dynasty 10 % på mat
• made by m&m 10 % på klippning 

(en gång per termin)
• ok Q8 torsby 50 % i tvätta  

själv-hallen
• pizzeria amigos 20 % på allt  

(en rätt / köptillfälle)
• pizzeria ararat 25 % rabatt på allt 

(en rätt/köptillfälle)
• pizzeria la strada 15 % rabatt  

på allt (en rätt/köptillfälle)
• prima sport 20 % rabatt på skor 

(ett köp/termin)
• Quickly 15 % på valfri meny
• systrarna 10 % rabatt på kläder
• studio ch 10 % på klippning  

(en gång per termin)
• swedbank Om du är eller blir  

helkund får du ett presentkort  
i Torsby Handel

• sysslebäcksbadet 20 kr för  
dagkort. 350 kr för årskort

• sysslebäcks pizzeria 10 % på allt
• te bowling 15 kr serien eller  

20 % på en timme
• torsbybadet 30 kr för dagkort.  

270 kr för 10 klipp. 600 kr för års-
kort

• torsby kiosk 15 % på köp för  
100 kr eller mer

    övriga sponsorer
• Branäs, Hovfjället, Färjestad, 

Sunne vattenland, Finnskoga Mk 
och rally Sweden lottar ut biljetter.

          

dina förmåner i torsby 
med tobaksfri duo-kortet

Foto: elin Pedersen
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För att inte det ska bli farligt eller 
svårt att ta sig fram i trafiken, 
måste vi samarbeta. Vi måste 
samsas om utrymmet på trottoa-
rer, vägar, cykel- och gångbanor. 
Bilister, gående, cyklister etc. 
måste visa hänsyn och respektera 
varandra. Vi har alla ett ansvar 
gentemot varandra i trafiken.

Torsby kommun har ett över-
gripande ansvar för trafiksäker-
heten i kommunen och har byggt 
ut gång- och cykelvägnätet samt 
byggt fartdämpande passager i 
Torsby centrum. Dessa ombygg-
nader är gjorda för att underlätta 
för alla och för att det ska bli säk-
rare att vara ute i trafiken. Skyltar 
finns för att ge oss information 
och för att styra och leda oss. 

Trafikregler är till för att skydda
När vi ska förflytta oss i trafiken 
så finns det regler som vi måste 
följa för att det ska bli så säkert 
som möjligt. Det farligaste mötet 
sker när den gående ska korsa 
bilistens väg. Cyklister är också 
en trafikantgrupp som vid mötet 

med bilisten är särskilt utsatt. 
Många av oss minns kanske ut-
trycket: ”Bilar är hårda männis-
kor mjuka”.

övergångsställen och gång- 
och cykelpassager 
När du som gående ska korsa en 
gata gör du det antingen på ett 
övergångsställe eller på en gång- 
och cykelpassage. Men tänk på att 
alltid se dig för innan du går över.

Det gäller olika väjningsplikt 
på de båda ställena. Som cyklist 
använder du övergångsstället 
gående och leder din cykel över. 
Här har fordonsföraren väjnings-
plikt och ska stanna och släppa 
över dig. 

På gång- och cykelpassagen är 
det däremot du som har väjnings-
plikt och ska stanna och släppa 
fram korsande trafik. Samma 
väjningsplikt gäller för både cy-
klister och gående. Men fordons-
förarna får givetvis inte utsätta 
dig för onödiga risker. Här är 
det viktigt att samarbeta och visa 
hänsyn.

gång- och cykelbana
I Torsby har vi ca 12 km gång- 
och cykelbana och vi jobbar lång-
siktigt med att utöka ytterligare. 
Ett långsiktigt mål är att öka jobb- 
och skolpendling till fots eller på 
cykel och då krävs säkra vägar 
och passager. 

hur samsas vi då på en 
gemensam gång- och cykel-
bana?
Det finns ingen bestämmelse 
om var man ska gå på en gång-, 
cykel- och mopedbana. Den enda 
reglering som finns i trafikförord-
ningen är att gående som använ-
der vägrenen eller körbanan om 
möjligt ska gå längst till vänster i 
färdriktningen. Enligt NTF:s upp-
fattning bör man gå till vänster i 
färdriktningen på en gång- och 
cykelbana. Precis som man bör 
gå på en körbana, för att kunna få 
ögonkontakt och minska risken 
för en kollision. Cyklister och  
mopedförare ska hålla till höger 
sida i färdriktningen.

vill du veta mer?
Hör gärna av dig till någon av oss.

HeNrIk JoHANSSoN

gatuchef
0560-160 53

henrik.johansson@torsby.se 

GUNILLA MoNTAN HALVArDSSoN

tillgänglighetssamordnare 
0560-161 62 

gunilla.halvardsson@torsby.se

Tillsammans 
skapar vi en 
säkrare trafik- 
miljö i Torsby 
centrum
Våra gemensamma ytor i centrum har och håller på att 
byggas om. Allt för att öka framkomligheten, säkerheten 
och trivseln. För att göra det säkrare har farliga passager 
byggts om för att skapa en bättre trafikmiljö för bland 
annat gående och cyklister. 

Foto: Henrik Johansson



NR 2 - 2020 TORSBY NU  25

”En lysande framtid för kom-
munen.” Torsby kommun har 
numera fyra färdiga solcellsan-
läggningar och flera nya planera-
de. Den första etablerades under 
hösten 2018 på kommunförrå-
dets tak, den är på 25,6 kWp och 
producerade första året cirka 18 
800 kWh el. Biograf Stjärnan fick 
också den en anläggning i slutet 
på november 2019, denna är på 
cirka 5 kWp. Solrosen har nyligen 
en anläggning om 10 kWp och 
även tillbyggnaden av Ekeby har 
fått en solcellsanläggning om 
cirka 29 kWp som levererar sin 
elproduktion till större delen av 
Frykenskolan.

dimensionera anläggningarna
Anledningen till att inte hela 
takytorna ovan beläggs med sol-
celler är för att försöka anpassa 
elproduktionen till att inte bli hö-
gre än egenförbrukningen. Då vi 
har så många fastigheter i Torsby 
kommun så är det lämpligare att 
reducera förbrukningen på flera 
anläggningar än att ha en större 
överproduktion på färre fastig-
heter. En stor solcellsanläggning 
som producerar överskottet på 
elnätet blir en tillgång för samhäl-
let men också en belastning för 

nätägarna som måste ta emot och 
leverera strömmen vidare. Om 
vi istället dimensionerar solcells-
anläggningarna för egenförbruk-
ningen så minskar vi belastning-
en på elnätet då vi inte behöver 
köpa lika mycket el från nätet och 
samtidigt skickar vi inte ut några 
större mängder el som nätägarna 
måste ta hand om. 

Effektreducering ger både 
ekonomi och samhällsfördelar
Genom att investera i egen el-
produktion så reducerar vi både 
energi- och effektförbrukningen 
på fastigheterna. Energi är den 
el som förbrukas under en viss 
tid, och effekt är den energi som 
förbrukas just nu. Exempelvis så 
blir en kW under två timmars tid, 
2 kWh med energi. Effekten 4 kW 
under tre timmar blir 12 kWh osv.  
Som fastighetsägare på lite min-
dre elabonnemang så betalar vi 
oftast en fast avgift oberoende på 
hur mycket effekt vi förbrukar. 
Men där vi har större elabonne-
mang så betalar vi en lägre fast 
avgift och istället betalar vi även 
för hur mycket effekt vi förbru-
kar. Det kan handla om tusentals 
kronor i månaden om så bara en 
kaffekokare går på vid fel tillfälle. 

Effektkostnader 
Effektkostnader är bra då det får 
oss som elkonsumenter att tänka 
till med hur vi använder elen. 
Behöver exempelvis tvättmaski-
nen, diskmaskinen, torktumlaren 
och spisen vara igång samti-
digt? Kanske kan värmepumpen 
arbeta upp värmen i fastigheten 
mer utanför arbetstid då svets, 
ventilation och maskiner inte går 
lika intensivt? Om flera elkonsu-
menter skulle köra igång samtliga 
elförbrukare ovan när de kommer 
hem från jobbet någon gång mel-
lan kl. 16-18 så skulle vi troligtvis 
behöva köpa mycket el produce-
rad från kol och gas. Men kan vi 
planera in vår effektförbrukning 
så klarar vi oss troligtvis bra på 
Sveriges egen elproduktion. Vi 
har oftast inga problem med att 
få den mängden el vi vill ha men 
det svåra är att tänka om och inte 
vänja sig vid att alltid få elen vid 
det tillfälle som vi vill. Vi kan alla 
göra något för att avlasta elnätet, 
frågan är vad du vill bidra med?

oSCAr ArLeSTrAND        

fastighetsingenjör energi
0560-160 61

oscar.arlestrand@torsby.se

Fastighetsavdelningens 
miljöarbete, del 2
Oscar Arlestrand började att berätta om fastighetsavdelningens  
miljöarbete i förra numret av Torsby Nu. Här kommer en fortsättning.

Foto: Henrik Johansson
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Det är lätt att göra rätt. Spola bara 
ner kiss, bajs och toalettpapper 
i toaletten, allt annat skräp ska 
slängas i papperskorgen. Du kan 
göra skillnad. Spola absolut inte 
ner läkemedel eller kemikalier 
eftersom reningsverken inte kan 
ta hand om det. Lämna istället 
läkemedel till apoteken och kemi-
kalier till återvinningscentralen. 

När du spolar ned skräp i toa-
letten riskerar du att orsaka drift-
störningar och stopp i lednings-
nätet och att pumparna stannar. 
Pumparna ska föra avloppsvatt-
net från ditt hus till reningsverket 
för rening innan vattnet släpps 
tillbaka ut i naturen.

När det blir stopp i lednings-
nätet eller när pumparna stannar 
finns stor risk att helt orenat av-
loppsvatten leds till ditt närmaste 
vattendrag. Innan pumparna 
stannar på grund av för mycket 
skräp använder de dessutom 
mycket mer energi än de gör i ett 
vatten utan skräp.

CArL JoHAN MAGNUSSoN

VA- och renhållningschef
0560-162 11

carl.johan.magnusson@torsby.se

Vad 
får jag 
spola 
ner i 
toan?

ss
m
sstätt d
medel

smismismiminknk
bbbbbooooorrrrrttttrrr

FLYTANDE KEMIKALIER

BOMULLSTUSSAR
TAMPONGER 

TOPS

VÅTSERVETTER

Att spola rätt är lätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

SVerIGeS koMMUNer För reNT VATTeN

Information om vad man får använda toaletten till
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Servicekontoret i Torsby är ett 
av fyra nya servicekontor som 
öppnas i Sverige under 2019. Det 
finns sedan tidigare 113 stycken 
servicekontor i hela landet från 
norr till söder, med sammanlagt 
tre miljoner besökare. 

– Vi har ett viktigt uppdrag i 
att förklara och vägleda i myn-
dighetstjänster. Det är flera som 
inte fullt ut kan använda digi-
tala tjänster eller behöver stöd i 
att använda dem, och där kan vi 
hjälpa till, säger Lotta Hellgren, 
kontorsområdeschef på Statens 
servicecenter.

inga beslut 
Personalen på servicekontoret tar 
inga beslut i ärenden men de för-
klarar och ger information. 

– Vi ser att i takt med den sam-
hällspåverkan som pandemin 
skapat, följer ett ökat behov av 
stöd, inte minst i tjänster från 
Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen. Vi kan exempelvis 
hjälpa företagare och arbetssö-
kanden med att boka in mö-
ten med arbetsförmedlare eller 
vägleda i digitala tjänster hos 
Arbetsförmedlingen, säger Lotta 
Hellgren.

samarbete mellan stat och 
kommun
Att servicekontoret ligger i sam-
ma lokal som biblioteket är ingen 
slump. Det finns en inriktning om 
samarbete mellan stat och kom-
mun och i Torsby kan nu med-
borgare få ut mer av besöken på 

Statliga servicekontoret 
på plats i Torsby 
Vill du ha personlig information och vägledning i myndighetstjänster från Arbets- 
förmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket? Då  
ska du besöka Statens servicecenters servicekontor i Torsby, som öppnade i  
bibliotekets lokaler den 16 juni. 

Fabriksgatan 2 där det både går 
att låna böcker och få information 
från en servicehandläggare som 
också kan svara på ärenden som 
rör socialförsäkringar, pensioner 
och skatter. 

– Vi ser fram emot att träffa 
besökare från Torsby med om-
nejd för att svara på frågor och 
vägleda i e-tjänster, hälsar Lotta 
Hellgren.

Här finns Statens service-
centers servicekontor 
Adress: Torsby bibliotek,  
Fabriksgatan 2 i Torsby 
öppettider: måndag, tisdag och 
torsdag kl. 10-12 och 13-15

Statens servicecenter är en  
statlig myndighet med uppdrag  
att effektivisera administrationen  
i statsförvaltningen och erbjuda 
statlig service och vägledning  
till medborgare och företagare  
genom servicekontor i hela landet.
 

covid-19 –  
viktig information 
Statens servicecenter, tillsammans 
med Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, Pensionsmyndig- 
heten och Skatteverket arbetar  
för att begränsa smittspridningen 
av covid-19. Besökare till servi-
cekontoren välkomnas om de är 
friska. Statens servicecenter hän-
visar annars till digitala e-tjänster 
och kundtjänster hos respektive 
myndighet.
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besöksadress
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, karlstad

postadress och telefon
Konsumentrådgivningen KöpRätt
Bibliotekshuset, plan 3, karlstads kommun,  
651 84 karlstad. Tfn. 054-540 46 90

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

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

För att göra fynd och bli nöjd med sina inköp är 
det bra att vara förberedd. Begagnade varor säljs i 
befintligt skick, så gå på visningen innan auktionen 
och syna noga de saker du är intresserad av. Gamla 
saker kan ha skavanker och naturligt slitage. Eller 
kanske är det en kopia. En gammal dammsugare 
kan man inte förvänta sig ska fungera. Men om auk-
tionsfirman annonserar att det är nya saker som ska 
säljas förväntas de fungera.

Var beredd när något du är intresserad av ska 
säljas och tänk på att du är bunden vid ett bud som 
du lägger. Köpt är köpt. Det är lätt att dras med i 
en snabb budgivning och buda högre än man tänkt 
från början.

Förutom priset på varan du ropat in kan det 
tillkomma olika avgifter, till exempel inropsavgift 
i procent av priset och slagavgift. På konst kan det 
tillkomma en lagstadgad konstnärsavgift på 5 %. 
Den gäller för konstverk och brukskonstverk och  
betalas till och med utgången av 70:e året efter konst-
närens död om objektet klubbas för mer än 5 % av 
gällande prisbasbelopp. Det är bara upphovsrätts-
ligt skyddade verk som omfattas och inte verk som 
framställs i flera identiska/likadana exemplar. Om 
du till exempel ropar in en tavla för 10 000 kr och 
det tillkommer slagavgift på 50 kr, 20 % i inropsav-

gift och 5 % i konstnärsavgift blir totalpriset 12 550 
kr (10 000 + 50 + 2 000 + 500).

I de flesta fall kan du inte ångra ett köp. Undan-
taget är om auktionen enbart sker via nätet, och det 
inte är möjligt att vara med på auktionen på något 
annat sätt. Då har du ångerrätt och kan ångra ditt 
köp inom 14 dagar. 

Har du ropat in någonting på auktionen brukar 
ansvaret för varan övergå på dig och du måste oftast 
ta med varan direkt. Ibland kan varan hämtas vid 
ett senare tillfälle men kolla vad som gäller. Du kan 
riskera att få betala en lagringsavgift för att du inte 
hämtat varan inom en viss tid.

Lycka till med ditt auktionsköp! Du kanske hittar 
den där prylen som du letat efter länge eller någon-
ting helt annat!
Text och foto: Ina Johansson

Första, andra, tredje
Sommar, sol och en gårdsauktion där stora delar av bohaget säljs. Det kan vara en 
skattkammare om man är intresserad av gamla prylar. Frågan är hur det ser ut i  
sommar? Kanske gårdsauktionen får hoppa in på nätet, hela auktionen blir där. 



NR 2 - 2020 TORSBY NU  29

För vår kommun som dessutom minskade i befolk-
ning betyder det ingen intäktshöjning. Detta var en 
ny situation för oss och därför gick det som det gick; 
för första gången sedan 18 år har Torsby kommun 
2019 redovisat ett negativt resultat. När böckarna 
stängdes sista december hade mera än 11 miljoner 
kronor mer förbrukats än vad intäkterna räckte till. 
Detta betyder att vi fick låna till driften, att vi fick 
knapra på vårt eget kapital, att vi behövde använda 
pengar vi inte hade. 

Nu har vi tre år på oss att lägga pengarna tillbaka 
i kistan! Fullmäktige kommer att besluta i vilken 
takt vi tvingas att lämna tillbaka pengarna. 

Därmed gick vi in i 2020 inställda på ett år med 
en ansträngd ekonomi till följd av att konjunkturen 
försvagats kombinerat med en fortsatt minskande 
befolkning. Ingen kunde då förutspå den nu pågå-
ende coronapandemin, som fått stor påverkan på 
såväl våra verksamheter som de ekonomiska förut-
sättningarna. Verksamheterna har på rekordtid fått 
ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan an-
dra världskriget har välfärden påverkats i så snabb 
takt som under denna vår.

Under 2020 räknar man med att arbetade timmar 
faller med över 3 procent (ett nyckeltal som används 
för att ta fram en prognos över skatteintäkter) och 
att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till 
knappt 9 procent, där den beräknas ligga kvar även 
under 2021. För oss betyder det nu att intäkterna 
inte längre ligger stilla utan sjunker. När det gäller 
våra verksamheter är den verksamhet som allra  

tydligast berörs av coronaviruset självfallet äldre-
omsorgen och i viss mån funktionshinderomsorgen. 
En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal 
och stora ansträngningar har krävts för att klara 
bemanningen. Dessutom har vi merkostnader för 
bland annat skyddsutrustning. På andra områden 
där är de negativa ekonomiska konsekvenserna är 
uppenbara och ganska direkta är det ekonomiska 
biståndet (socialbidrag) som kommer att öka till 
följd av att arbetslösheten stiger snabbt. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) bedömer 
att det utbetalda biståndet kommer att öka med 
mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare 
mellan 5 och 10 procent nästa år. Utbetalningarna 
skulle då bli närmare 30 procent högre 2021 jämfört 
med 2018.

För att motverka krisen har staten lagt krispaket 
som fram till den 8 maj hade en beräknad påverkan 
på statens budget med cirka 185 miljarder kronor. 
Även vår kommun kommer får ta del av detta. Dock 
vet ingen idag hur mycket allt detta kommer att på-
verkar oss eller hur länge detta kommer att pågår. I 
de prognoser vi använder ligger så många antagan-
den och förväntningar att det råder stor osäkerhet 
kring hur väl vi kan förlita oss på dessa. Därför är 
det än viktigare att ta ett ännu hårdare grepp om det 
vi kan styra själva, nämligen våra kostnader. 

ANGeLA BIrNSTeIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

2019 var ett ansträngt år
Året präglades av en försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade 
timmar, vilket är basen till kommunernas och regionernas skatteunderlag. Ökade  
behov särskild inom socialförvaltningarna och ingen intäktsökningen gjorde 2019  
till en utmaning för många kommuner.



 30  TORSBY NU NR 2 - 2020

Det har varit en händelserik tid 
med många utmaningar men 
också väldigt många glädjeämnen. 
I det sammanhanget är det viktigt 
att påminna om att, även om det 
är kommunalrådet som har det 
politiska uppdraget att se till att 
nämndernas och kommunfull-
mäktiges beslut blir verkställda, så 
är politik i hög grad ett lagarbete.

Jag tycker att Torsby kommun 
har varit framgångsrik under de 
senaste mandatperioderna inom 
en rad områden. Vi har sett till 
att det byggts nya bostäder, vi 
har värnat en god kvalitet i skola 
och omsorg. Miljöarbetet har haft 
ett uppsving och näringsliv och 
handel har hittat nya vägar för 
samverkan.

Det har också funnits stora utma-
ningar - migrationen var en. De 
människor som kom till oss har 
glädjande nog vittnat om ett bra 
omhändertagande både hos kom-
munen och hos allmänheten. Det 
ska vi vara stolta över.

Knappt hann vi dock ställa om 
efter det uppdraget förrän nästa 
utmaning kom i form av corona-
pandemin. Var det slutar vet vi 
inte i dag men hittills kan jag 
konstatera att såväl kommunal 
verksamhet som näringsliv och 
allmänhet åter igen visat på en 
god förmåga att hantera problem 
och snabbt finna lösningar. 

Hej då från ann-katrin, på återseende
Som många av er säkert redan känner till är det dags för mig, med ålderns rätt, att gå i 
pension och mitt förordnande som kommunalråd i Torsby kommun avslutas 1 augusti.

Mitt i allt det svåra visar det på 
de styrkor som finns i vår kom-
mun när det gäller samverkan.

Jag ser fram emot fortsatt kon-
takt med kommunens invånare 
men då i rollen som vanlig full-
mäktigeledamot och ledamot i 
regionfullmäktige.

Varmt tack för de år som jag 
haft förtroendet att inneha upp-
draget som kommunalråd och jag 
önskar er alla en fin sommar!

ANN-kATrIN JäråSeN (S)

kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
0560-160 17, 073-271 22 03

ann-katrin.jarasen@torsby.se

Foto: Annette Lauritzen
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De som är nyvalda valdes i full-
mäktige 6 april 2020. (Det var inga  
valärenden på fullmäktige 25 maj.) 
Nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige meddelades 
löpande från länsstyrelsen under 
året.

Alla kommunens politiker  
finner du på www.torsby.se/
politiker.

Här finner du de nyvalda med 
namn, parti, hemort och telefon-
nummer. I ett par fall står e-post-
adress, det är för att kommunen 
ännu inte fått in någon medgi-
vandeblankett från personen att 
publicera deras kontaktuppgifter.

kommunfullmäktige
Ledamot: Bengt Jonsson (M) 
Torsby 073-389 06 00
Ersättare: Natalia Carlsson (M) 
natalia.carlsson@torsby.se 

Illustration:  
Birgitta Brorson

Här finner du de politiker som är nyvalda sedan vi senast redovisade nyvalda i Torsby Nu nr 1, 2020. 

nyvalda 
politiker

Troint på torsby.se/politiker
Du finner vårt förtroendemanna- 
register Troint på www.torsby.se/ 
politiker. Där finns alla politiker  
med namn och kontaktuppgifter.

Du kan även ringa till kommun- 
sekreterare Johanna Lundkvist på 
tfn 0560-160 66 så får du en lista av 
henne. På www.torsby.se/torsbynu 
kan du finna Torsby Nu också. 
Väljer du nummer 2, 2019 så finner  
du ”politikerspecialen”. 

revisor
Ingela Kåreskog (S)  
ingela.kareskog@torsby.se

ann-katrin järåsen slutar, 
peter jonsson ersätter
Ann-Katrin Järåsen (S) som varit 
kommunstyrelsens ordförande 
och kommunalråd m.m. sedan 
1 januari 2014 kommer att avsluta 
sina politiska uppdrag i kommunen, 
utom som ledamot i kommun- 
fullmäktige. Peter Jonsson (S) 
efterträder henne på de uppdrag 
hon haft.

Peter Jonsson (S) Torsby 073-
097 66 92 valdes den 6 april 2020 
till kommunstyrelsens ordförande 
och kommunalråd från och med  
1 augusti 2020.

Ledamot i styrelsen för Torsby 
förvaltnings AB från och med 1 
augusti 2020.

Ledamot i styrelsen för Torsby 
Utvecklings AB, Tuab, från och 
med 1 maj 2020.

Ann-Katrin har fler uppdrag än 
så, men de beslutas om av kom-
munstyrelsen och kommunfull-
mäktige vid ett senare tillfälle.

Grattis till vinnarna i korsordstävlingen
I förra numret av Torsby Nu nr 1, 2020 hade vi ett specialkonstruerat korsord just  
för Torsby Nu. Den som önskade kunde sända in sitt ifyllda korsord och vara med  
i dragningen. Här kommer vinnarna, de är underrättade:
Agnetha Günter, Likenäs
 Barbro Larsson, Torsby
 Ewa Edmark, Bograngen
 Hjördis Ferguson, Torsby
 Lars-Erik Mattsson, Torsby

 Lena Olsson, Stöllet
 N. Lindberg, Torsby 
 Pia Andersson, Likenäs
 Roger Eriksson, Torsby
 Thomas Oskarsson, Torsby

Var och en vann ett presentkort 
på vardera 200 kr att använda i 
butiker anslutna till iTorsby.

Tack till alla som deltog!
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Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland, som här presenterar sig.

tänk på att du inte behöver bli slagen för att 
vara utsatt för våld …
• Att bli kallad hora, 
• höra att man är värdelös, 
• måste skriva på abonnemang eller lån för partnern, 
• att bli tvingad göra sexuella handlingar, 
• hot om att husdjur ska bli skadade om du lämnar part-

nern, 
• … är också våld. 
Våldets konsekvenser kan påverka din hälsa och göra 
dig både fysiskt och psykiskt sjuk.

tjejjouren
Tjejjouren bemannar varje vecka en chatt och tar emot 
samtal via telefon, mail och personliga möten. I dessa 
tider är alla lovaktiviteter och tjejkvällar inställda men vi 
bara längtar tills vi kan starta upp igen!

ökade risker i coronatider
Isolering i hemmen i coronatider gör att våldet mot kvinnor 
och barn befaras ökat, men att kvinnorna har svårare att 
söka hjälp i nuläget. Frustration och oro tillsammans med 
att systembolagets försäljning har ökat är ytterligare en 
riskfaktor för att våld som sker inom hemmet eskalerar. Vi 
tror därför att trycket på Kvinnojouren Torsby kommer att 
öka markant när smittans restriktioner minskar. 
Tjejjouren Torsby har under coronatiden erbjudit fler chat-
tillfällen eftersom ungas utsatthet ökat. Många unga som 
inte har en trygg hemmiljö var ju varit tvungna att vara 
hemma när skolor varit stängda och fritidsaktiviteter ställts 
in. För att kontakta oss behöver du inte ha varit utsatt för 
våld, det kan vara med något ämne eller någon fråga som 
är viktig för dig eller något som du är ledsen över.

akutboende
Kvinnojouren har ett akutboende där våldsutsatta kvinnor 
och barn kan få en fristad genom att kvinnan kontaktar 
oss själv eller får en placering via sin socialtjänst. Vi 
besöker också arbetsplatser, företag etc. där vi håller 
föredrag om olika ämnen.

behöver du stöd från tjej- & kvinnojouren 
nordvärmland? 
• ring 0560-146 44.
• kvinnojouren: 070-638 94 90,  

journummer 070-523 81 40 (kl. 16–20)                        
•  Tjejjouren: 070-340 06 51,  

FB@TjejkvinnojourenTorsby, Insta@tjejjourentorsby
• kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor. 

Samtalet är gratis, och tolk finns tillgänglig inom 10 
minuter på de flesta språk. 020-50 50 50 (dygnet runt). 

tystnadslöfte
Alla på Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland har avlagt 
tystnadslöfte och du som kontaktar oss kan alltid vara 
anonym om du vill.

tjej- & kvinnojouren nordvärmland
Kvinnojouren har 13 jourkvinnor som stöttar och hjälper kvinnor och barn som är 
utsatta för våld i nära relationer. Tjejjouren finns för att stötta och peppa tjejer som 
av olika anledningar mår dåligt och/eller behöver någon som lyssnar.

är du intresserad av att bli ideell  
jourkvinna/jourtjej?
Som jourkvinna kan du möta och hjälpa de familjer 
som kommer till vår jourlägenhet och bemanna en 
jourtelefon kl. 16-20 ”din vecka”. Vi har en mobil-
telefon som du har med dig hem. Det finns alltid 
någon som har” jour 2” (bakjour) om du inte kan 
svara någon kväll. Som jourtjej är du med och gör 
skillnad för unga tjejer genom chatt och aktiviteter 
som till exempel tjejkvällar.

Från vänster: Helen Berglund samordnare kvinnojouren Nordvärmland, Louise Westh kassör, kristin Bergkvist samordnare Tjejjouren Torsby 
och karin Nordlin ordförande. Foto: Annette Lauritzen


