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Hösten har gjort sitt intåg
med mycket på gång

Efter en mycket ovanlig sommar – med en svår torka som vi nog
inte sett i mannaminne – gör hösten åter sitt antåg.
En intensiv valrörelse är över och på riksplanet uppstod ett resultat
som även det lett till en sällan skådad utmaning. I vår kommun
pågår sedvanliga processer under resten av året för att vi ska
kunna starta den nya mandatperioden med nyvalda politiker i
fullmäktige, nämnder och styrelser.
Detta nummer av Torsby Nu har som vanligt ett blandat och
informerande innehåll och mitt tips är att låta den ligga framme på
köksbordet och läsa ett avsnitt då och då när tid ges.
Under den gångna mandatperioden har kommunledningen haft
fokus på näringslivsutveckling och det är glädjande att se att det
gett resultat. Torsby kommun är bästa klättrare i Värmland (49
platser upp i Sverige) och det är ett gott betyg till alla som varit involverade. Men utvecklingen kan inte stanna upp utan det gäller att
sätta upp nya mål och exempel på hur kommunen vill jobba vidare
framöver kan ni läsa mer om i reportaget om servicepunkter.
Vår nya superfina bokbuss har, som ni kanske sett i pressen,
varit på turné till bokmässan i Göteborg och förhoppningsvis fick
personalen med sig ännu fler roliga idéer på vad en bokbuss kan
användas till i litteraturens och kulturens tjänst. Den nya lagstiftningen kring tillgänglighet för alla har också varit en bärande
idé vid utformningen av bussens entré och inredning. Läs gärna
reportaget om hur vår tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán
Halvardsson tänker sig att se bokbussen som ett sätt att nå ut i
kommunens alla hörn för dialog och information till våra kommunmedborgare.
Vi jobbar ständigt på med att utveckla samarbetet med våra
grannkommuner och nu har vår nye tjänsteman inom brandtillsynsverksamheten, som vi delar med Sunne kommun, börjat
sitt arbete. Han heter Jonny Persson och han är ett välkommet
tillskott på personalsidan när det gäller förebyggande arbete inom
räddningstjänstens verksamhetsområde.
Till sist avslutar jag med att återknyta till hösten som årstid –
mörkret gör oss gångtrafikanter osynliga och reflexer är en billig
livförsäkring! Bör vara lika självklara att bära som det är att sätta
på sig bilbältet och de barn som tidigt lär sig bära reflex fortsätter
av bara farten som vuxna.

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

Varmaste och
torraste sommaren
i mannaminne
Sinande brunnar, skogsbränder och foderbrist. Sommaren
2018 ställdes mycket på sin spets – och satte spår.
På många håll i Sverige var det till
och med den varmaste sommaren
som noterats. Och torkan ställde till
det hos många förvaltningar i kommunen.
För räddningstjänsten innebar det
ständiga uppdateringar av väderläget. Totalt eldningsförbud och
brandriskprognoser som visade hög
risk rådde över lång tid. Närmare
femtio larm om skogsbränder kom
in under maj, juni och juli – jämfört
med ett tiotal under samma period
vid normal sommar.
– Vi fick ligga mer i framkant
och gick hårt på med resurser i
samband med larm, för att istället
kunna trappa ner snabbare. Många
av larmen kom in tack vare att
allmänheten var vaksamma, säger
Stefan Olsson, ställföreträdande
räddningschef.

Urban Hallström, arbetsledare inom
tekniska avdelningen, kommunicerade mycket med räddningstjänsten. Planerade arbeten fick
omstruktureras.
– Slåtterarbeten och röjningsarbeten avbröts, det gällde att tänka sig
för i och med brandrisken. För att
undvika gnistor på omlastningscentralen i samband med städning
fick vi blötlägga rikligt och byta ut
skären på snöbladet till gummiskär.
Hushåll med enskilda brun�nar hade problem på grund av den
långvariga torkan. Även kommunens vattenreservoarer var hotade
och de bevattningsförbud som
infördes på flera orter gällde fortfarande i skrivandets stund, i slutet
av september.
– Väldigt många frågor har handlat om vatten och allmänheten har

fått komma till oss och fylla på,
säger Urban Hallström som befarar
att det kan dröja länge innan vattennivåerna är tillräckliga om det inte
kommer regn i höst.
Situationen blev på sina håll krisartad. När lantbrukare till exempel
fick svårt att få ihop tillräckligt med
foder till sina djur ställde kommunen några av sina gräsytor till
förfogande.
– Här handlade det om djurens
överlevnad och det kändes väldigt
viktigt att kunna hjälpa till, säger
Urban Hallström och riktar ett
tack till alla som kämpat - allt från
anställda till enskilda kommuninvånare.
– Många har gjort storartade insatser och haft enormt tålamod.
Text och bild: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Sommaren 2018 går till
historien konstarerar Urban
Hallström, arbetsledare inom
tekniska avdelningen, och
Stefan Olsson, ställföreträdande räddningschef.
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Torsby –
femma i
Sverige!
Handelsrådet och HUI
Research har presenterat
siffror för handelsutvecklingen i Sverige för 2017.
Torsby kommun hamnar på
en femte plats i Sverige där
handeln har växt som mest
under 2017!
Handelsindex för dagligvaror
landar på 153 (149 år 2016) och en
omsättning på 624 miljoner (614
miljoner år 2016). Sällanköps4 TORSBY NU NR 3 - 2018

varorna visar ett handelsindex 60
(50 år 2016) och en omsättning på
224 miljoner (191 miljoner år 2016).
– Vi har haft det på känn ett tag,
att det går bra för handeln i Torsby,
men det är alltid bra att få siffror
och statistik som också bevisar att
känslan stämmer. Detta är verkligen
jätteroligt, säger Christian Fryklund,
ordförande i näringslivsföreningen
i Torsby.
Näringslivsföreningen iTorsby
bildades i december 2017 genom
BID-projektet ”Centrumutveckling
i Torsby kommun”. Projektet är
avslutat, men en ny projektansökan
har skickats in. Besked om nytt projekt kommer under 2019.
– Om den offentliga och den privata sektorn arbetar tillsammans
kring gemensamma frågor, kan vi
nå bättre resultat än var för sig och

med en starkare samverkan når vi
lättare framgång, säger Eva Larsson,
tf. näringslivschef i kommunen.
Kommundirektör Thomas Stjerndorff glädjs också åt de fina siffrorna. Att kommunen redan nu kan
visa bra siffror för handeln bådar
gott inför framtida företagsetableringar.
– Det är kul att samarbetet mellan
iTorsby, Tuab och kommunen ger
frukt. Just nu arbetar vi intensivt
med fortsatta handelsetableringar i
kommunen, avslutar Stjerndorff.

Emelie Röjeskog
kommunikatör
070-237 94 31
emelie.rojeskog@torsby.se

+ 49 placeringar i
rankingen om bästa
företagsklimatet
Torsby klättrar 49 placeringar sedan förra
årets mätning av Sveriges företagsklimat
som genomförs av Svenskt Näringsliv.
Torsby är årets klättrare i Värmland och är den kommun i Värmland där företagsklimatet förbättrats mest
jämfört med föregående år. Torsby hamnar på plats
80 av Sveriges 290 kommuner. I listan över bäst
företagsklimat i Värmland hamnar Torsby på en
6:e plats.
– Det känns bra att vi är på rätt väg med vårt
näringslivsarbete, att vi går framåt! Det är viktigt att vi har en god dialog med våra företagare på orten och att de känner att vi finns
tillgängliga om det uppstår funderingar,
säger tf. näringslivschef Eva Larsson.
Hela listan över företagsklimat i Sverige
finns på www.foretagsklimat.se.
Emelie Röjeskog
kommunikatör
070-237 94 31
emelie.rojeskog@torsby.se

Foto: Emelie Röjeskog

Ingela

vecklare
Ny näringslivsut
och projektledare
Hej! Jag heter Ingela Bönström Brusgård
och arbetar 50 % som näringslivsutvecklare
hos Torsby Utveckling AB (Tuab) och 50 %
som projektledare i det nya landsbygdsprojektet ”Servicepunkter i nöd och lust”.
Läs gärna mer om projektet på sidan 6 i
detta nummer av Torsby Nu.
Innan jag började jobba här i Torsby så har jag bland
annat arbetat som verksamhetsutvecklare på ett hotell
i Rättvik, som handläggare av stöd till lanthandel och
fonderade bygdemedel på Länsstyrelsen i Värmland
och med att främja kvinnors företagande i Årjäng och
Säffle kommuner - det har blivit lite av varje genom
åren. Det mesta har handlat om entreprenörskap och
landsbygd, två områden som jag tycker är både viktiga
och intressanta.
I samarbete med mina kollegor på Tuab och Torsby
kommun hoppas jag kunna vara till nytta när det gäller
näringslivsfrågor, företagsrådgivning och utveckling
av service på landsbygden. Kontakta mig gärna om du
har funderingar! Jag nås på telefon 076-801 61 75 och
på e-post ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se.
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Ingela Bönström Brusgård och Elisabet Olsson är två av projektledarna. Här visar de bra
saker att ha i en krislåda. Ingela håller i en vevradio och Elisabet en uppblåsbar vattendunk.

Servicepunkter – i nöd och lust
Torsby kommun har beviljats stöd från Tillväxtverket för att utveckla servicen på landsbygden. Projektet ”Servicepunkter i nöd och lust” riktar sig till butiker och drivmedelsstationer på landsbygden.

Projektet pågår i två och ett halvt år
och startar hösten 2018. Syftet med
projektet är att långsiktigt säkra tillgången till grundläggande service
för boende, företag och besökare på
landsbygden. Projektet är indelat i
tre huvudområden; ta fram en serviceplan, stärka lanthandelns koppling till besöksnäringen samt säkra
tillgången till service vid kriser som
t ex vid långvariga strömavbrott.
– Torsby kommun är en till ytan
stor kommun och lanthandlarna
är viktiga samlingspunkter ute i
bygderna. Vi ska tillsammans med
lanthandlarna fundera på hur vi
kan säkra och utveckla servicen och
vi ska även ta fram en serviceplan
för Torsby kommun, säger Ingela
Bönström Brusgård.
Att arbeta med servicepunkter på
landsbygden är inget nytt projekt
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i sig. Under åren 2012-2015 drev
Torsby kommun serviceprojektet
”Servito”. Ett projekt vars resultat
fortfarande lever kvar ute i bygderna, bland annat i form av servicepunkter, återlämningslådor för
biblioteksböcker, offentliga toaletter
och turistinformation m.m.
– Man kan säga att vårt nya
projekt är en avknoppning av det
tidigare projektet, men med fokus
på andra delar. Lanthandlarna har
varit med och tyckt till vad som ska
vara med och sen fick vi ställa det
mot de krav som måste uppfyllas i
en bidragsansökan, säger Elisabet
Olsson.
I projektet kommer det bland
annat att anordnas studieresor,
kurser om hur man använder sociala
medier för marknadsföring, dialogmöten och föreläsningar. Hör gärna

av dig till oss i projektet om du har
funderingar! Du kan också läsa mer
och följa projektet på www.torsby.
se/projektservicepunkter.
Finansiärer är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Torsby kommun.

Projektledare/kontaktpersoner

Hör gärna av dig till oss om du vill
veta mer!
Ingela Bönström Brusgård
ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se
tfn 076-801 61 75
Elisabet Olsson
elisabet.olsson@torsby.se
tfn 0560-160 08 eller
Anna-Lena Carlsson
anna-lena.carlsson@torsby.se
tfn 076-816 57 42
Text och bild: Emelie Röjeskog, kommunikatör,
070-237 94 31

Välkommen till Sysslebäcks Bad & Fritid och Syssleträffen - en träffpunkt för företaget, föreningen,
familjen, släkten & kompisgänget. Syssleträffen är ett heldagsevent mässa, aktiviteter och underhållning
som arrangeras av Torsby kommun i samarbete med föreningar och näringslivsbolaget Tuab.

Syssleträffen
lördag
3 november

Fri entré till
mässan och
gratis aktiviteter
och familjeunderhållning på
dagen.

Intressanta möten och roliga trivsamheter för små och stora på
dagtid – på kvällen blir det supébuffé och rockig underhållning.
Syssleträffen föddes ur en tanke om
att vi har en fantastiskt fin allaktivitetshall i Sysslebäck tillgänglig för såväl
företag, föreningar som privatpersoner. GA-hallen passar utmärkt
för en mängd aktiviteter och möten
och tillsammans med det lokala
närings- och föreningslivet vill vi
nu flagga för den andra upplagan
av Syssleträffen, som går av stapeln
lördagen den 3 november.

Företagsmässa, aktiviteter och
lunchservering under dagen

Företag och föreningar visar upp
sina verksamheter under dagen, ett
ypperligt tillfälle för dem att synas
och marknadsföra sin verksamhet, knyta kontakter, träffa gamla
och nya kunder, göra affärer eller
helt enkelt bara informera sig om
vilka företag och föreningar som
finns i området. Ett ypperligt tillfälle också för dig som besökare att
umgås, ha trevligt och fröjda dig.
– Vi räknar med att vi fyller hela
GA-hallen med utställande företag

och föreningar. Det kommer med
största sannolikhet att bli fullbokat
på företagsmässan. Även om GAhallen är en stor hall är utrymmet
begränsat och intresset är stort, så
först till kvarn får mala, säger AnnaLena Carlsson, vd Tuab. Under
dagen kan den som vill bada, basta
och relaxa. Det kommer att finnas
hoppborg och crazycart (eldriven
gocart). Räddningstjänsten kommer att finnas på plats och låter den
som vill, testa att släcka en eld med
pulversläckare. Under dagen blir
olika scenuppträdanden, bl. a. Sean
Banan, Alice Ciecek från Vingäng
och Julia Sundholm från Ambjörby
och det lokala Sysslebäcksbandet
The Moonshots med gästartist Elin
Jondelius Nytting. Tempo Nordvärmlands Livs & Restaurang
säljer dagens lunch och det finns
möjlighet att köpa fika. Vi är glada
att kunna hälsa Sandra Dahlberg
välkommen även i år – men nu som
konferencier under både dagen och
kvällen.

Supébuffé med Top Cats och
Dyess i GA-hallen - förbokas

Inför kvällen dukar Nedergårdens
Vilt & Natur upp en supébuffé.
Festlig prisutdelning planeras under
kvällen och vi kommer att stampa
takten till både Top Cats och Dyess.

Boka lördagen den 3 november
redan nu

Alla dessa trivsamheter och roligheter kommer att ske lördagen den
3 november, så passa på att planera in en heldag och en helkväll
vid Sysslebäcks Bad & Fritid och i
GA-hallen. Utförligt dagsprogram
och kontaktuppgifter för förköp till
kvällens event finns på visittorsby.se
och i TorsbyBladet.
Ulrika Andersson
marknadsföringsstrateg
070-659 60 06
ulrika.andersson@torsby.se
Anna-Lena Carlsson
koordinator
0560-166 49
anna-lena.carlsson@torsby.se
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Studie- och yrkesvägledare Kristina Sandberg, rektor Rose-Marie Johnsdotter
och administratör Mikael Bodén välkomnar nya elever till Stjerneskolan.

Du + utbildning = Torsby Lärcenter?
Nya utbildningar och möjligheter att läsa på distans. Satsningen Torsby Lärcenter innebär
ett stort lyft för Stjerneskolan – och närmare till utbildning för dig.
Torsby Lärcenter är uppkopplat och färdigt att välkomna nya studenter i Torsby. Satsningen som finns i
bibliotekets lokaler, alldeles intill Stjerneskolan, ingår
som ett redskap i vuxenutbildningen.
I korthet har du alltså möjlighet att studera en rad
utbildningar som finns i Karlstad – fast du är på hemmaplan i Torsby. Allt via telebildsutrustning.
– Vi erbjuder vuxenutbildning inom en rad olika områden, dels på gymnasienivå, dels på högskolenivå. På
det här sättet blir det en social arena då man sitter och
läser tillsammans. Risken att hoppa av en utbildning är
större om man sitter ensam hemma, säger Rose-Marie
Johnsdotter, rektor på Stjerneskolan.
Hon ser lärcenter som ett stort lyft för skolan och
framförallt en viktig resurs för att möta kommunens
efterfrågan på arbetskraft.
– Det är till exempel arbetsbrist inom vården och det
kommer bli det inom skolan.
Mikael Bodén, administratör på Stjerneskolan, puffar
också för möjligheten att få avgångselever att stanna
kvar i kommunen efter studenten.
– Dessutom kan det innebära att folk i bygden kan
behålla jobbet och samtidigt studera, säger han.
Redan nu finns planer på fler utbildningar inom
Torsby Lärcenter. Så håll utkik på Stjerneskolan hemsida och på deras Facebook-sida.
Du är behörig att studera inom lärcenter från och
med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett
8 TORSBY NU NR 3 - 2018

studiebevis/slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan.
Är du skriven i annan kommun ansöker du via din
hemkommun. De flesta utbildningarna kan finansieras
med hjälp av CSN.

Vill du veta mer om Torsby Lärcenter?

Har du frågor eller önskemål om dina studier?
Kontakta studie-och yrkesvägledarna
Mia Larsson, mia.larsson@torsby.se eller
Kristina Sandberg, kristina.sandberg@torsby.se

Utbildningar vid Torsby Lärcenter

• Vårdbiträdesutbildning, 2 terminer kan kombineras
med SFI/SVA.
• Lärlingsutbildning vård- och omsorg, 3 terminer.
• Lärlingsutbildning kock, 3 terminer.
• Vård- och omsorgsutbildning, 3 terminer.
• Industriutbildning svets, 1 termin.
• Barnskötarutbildning, 1-3 terminer.
• Validering av tidigare kunskaper och erfarenheter.
• Prövningar.
• Grundläggande vuxenutbildningar.
• Gymnasial vuxenutbildning för gymnasie-/yrkesexamen eller behörighet till universitet och högskola.
• Särskild utbildning för vuxna.
• Grundlärarprogrammet, F-3. Start ht 2019
• Förskollärarprogrammet. Start ht 2020.
Text och bild: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Foto: BVC-sköterskan Helene Classon

Jonas Persson med sonen
Leon ett år, undersöks av
Eija Haukio

Rihana Hossaini
ammar sonen
Adrian fyra veckor

Ännu ett steg mot målet – en fullvärdig

familjecentral
Arbetet med att bygga en familjecentral i
Torsby pågår för fullt och snart finns alla
verksamheter på samma plats.

I mitten av augusti var det så äntligen dags för barnmorskemottagningen (BMM) och barnavårdscentralen
(BVC) att flytta in i familjecentralens nya ombyggda
lokaler och måndagen den 20 augusti startade de i
de nya fina lokalerna.

Vad är en familjecentral?

Familjecentralen är en samverkan mellan Torsby kommun och Landstinget i Värmland och innebär att vi
samordnar och samlokalisererar mödrahälsovård,
barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande
socialtjänst. Verksamheten är hälsofrämjande, tidigt
förebyggande och stödjande och erbjuder generell, frivillig och kostnadsfri service till barnfamiljer. Målet för
verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation

Fatma Abd Alrahman tittar på när
BVC-läkare Eija Haukio undersöker
sonen Avindar fyra veckor

främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Familjecentralen vänder sig till alla föräldrar med barn 0-6 år i
Torsby kommun.
På familjecentralen arbetar flera olika yrkeskategorier (barnmorskor, BVC-sköterskor, förskollärare och
socionom) tillsammans kring barnfamiljen. Förutom
dem kommer även läkare, familjerådgivare, mödraoch barnhälsovårdspsykolog samt logoped att finnas
viss tid i familjecentralens lokaler.

Var finns vi?

I dagsläget är familjecentralen Torsby en verksamhet
under uppbyggnad. Då vi ännu inte finns på samma
plats erbjuder vi babycafé för föräldrar med barn 0-1
år, öppen förskola för föräldrar med barn 0-6 år, olika
former av föräldrastöd, föräldragrupper samt spädbarnsmassage i Mejeristen (höghuset i centrala Torsby)
på Nya Torget 4.
Mödra- och barnhälsovården har som vi sa ovan nu
flyttat in i de nya ombyggda lokalerna vid vårdcentralen, Lasarettsvägen 8 med ingång via huvudentrén.

Klart januari 2019

Den nybyggda familjecentralen beräknas stå klar vid
årsskiftet 2018/2019 och alla verksamheter kommer
då att finnas under samma tak, vilket innebär att även
Torsby kommer att ha en fullvärdig familjecentral.
Invigning av familjecentralen i Torsby är beräknad till
januari 2019.
Eva Lena Ueltzhöfer
projektledare/socionom familjecentralen
070-254 87 56
eva-lena.ueltzhofer@torsby.se
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Foto: Anna Lindqvist

Team från Kina som satsar på OS 2022 har varit på
träningsläger i Torsby totalt åtta veckor.

Torsby Skidtunnel & Sportcenter

lockar många
landslagsåkare
till Torsby
Vi blickar tillbaka till den fantastiska sommaren som varit. Rekordvärmen i sommar
lockade många gäster till skidtunneln för att
svalka av sig. Turister och skidåkare från
världen över besökte oss.
Landslagen lägger sina träningsläger i Torsby

Att ha möjligheten att träna teknik, testa skidor och
träna i den tuffa terrängen lockar eliten till Torsby.
Speciellt backen upp till Hovfjället och Tossebergsklätten är några av favoriterna.
Det svenska längdlandslaget är något av stammisar,
de lägger sitt årliga träningsläger veckan efter midsommar i Torsby. Då är hela truppen samlad med vallateamet, tränare, aktiva och skidleverantörer för att
svetsa samman teamet. Vallateamet kommer dessutom
själva flera gånger under sommaren för att kunna testa
skidor. De uppskattar att flygplasten ligger så nära till
hands så det är smidigt för dem att pendla.
Även Norges längdlandslag, deras skidskyttar, rekruttoch juniorlandslag la sina träningsläger i Torsby. Andra nationaliteter vi har haft här är landslagsåkare från
bl.a. USA, Belgien, Kina, Japan, Estland och Tyskland.
Oavsett om eliten tränar i skidtunneln är alla lika
välkomna!

Skridskobanan populär under sommaren

I anslutning till skidtunneln finns det en skridskobana.
Då de flesta ishallar har stängt under sommaren, så
har vår skridskobana varit väldigt populär bland barn
och ungdomar. Vi har haft gäster från Kongsvinger,
Charlottenberg och närområdet som rest hit för att åka
skridskor. Vi ser ett stort intresse för hockey och skridskor från både unga som gamla Torsbybor. I vinter
kommer vi dessutom arrangera en hockeyturnering
för vuxna likt som förra året. Till sommaren har vi förhoppningar om att arrangera en barn- och ungdomsturnering dessutom.
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Charlotte Kalla trivs att vara på läger med landslaget i Torsby.

Under hösten är motionären i skidtunneln

Under hösten är de flesta skidåkare den glade motionären eller från en skidklubb.
Att komma igång med skidåkning tidigt ger resultat
till vinterns alla skidturer eller motionslopp. Vi hjälper
gärna till att förbättra tekniken inom längdskidåkning,
se vår aktivitetskalender om du är nyfiken på att börja
åka skidor eller bli en bättre skidåkare.

Aktivitetskalender

Träna skate med skidcoach med start 25 oktober
Vi gör det tillsammans! – Träningsdag den 27 oktober
Skidträning i grupp för vuxna, lördagar
Skidläger 9-11 november
Skidläger för tjejer 23-25 november
Träna inför Nattvasan 24 november
Skidläger 7-9 december

Öppettider höstsäsong

Måndag kl. 10-20
Tisdag, onsdag, fredag kl. 9-20
Torsdag kl. 9-21
Lördag–söndag kl. 9-18.
Se avvikande öppettider på skidtunnel.se

Kontakta oss

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

Anna Lindqvist

platsansvarig
073-812 70 04
anna@skidtunnel.se

Linjeflyget är en nödvändighet för näringslivet och en fin service till medborgaren

Möbelleverans från
Torsby till New York
Företaget Vestre nyttjar med fördel linjeflyget
mellan Torsby och Arlanda regelbundet.
Slutdestinationen varierar beroende på uppdrag och
var deras kunder eller samarbetspartners befinner sig.
Ibland sker möten i Stockholm och ibland bär det av
vidare ut i Sverige och världen. Det är också vanligt att
Vestres kunder och leverantörer tar flyget till Torsby.
Slutmålet för företagets senaste resor var Umeå och
Malmö, men ibland styr de kosan ända till Manhattan
i New York.
Vestre AS är ett norskt familjeägt bolag som tillverkar designade utomhusmöbler för städer, parker och
offentliga rum. I Torsby har Vestre en försäljnings- och
produktionsenhet där cirka 35 personer arbetar, de
flesta från bygden och närområdet.
– Vi använder linjeflyget flitigt redan nu och jag törs
säga att det kommer att bli fler resor framöver eftersom
vår verksamhet växer och antalet uppdrag ökar. Linjeflyget här är oerhört viktigt för oss då vi snabbt kan
erbjuda oss att finnas på plats hos våra kunder och att
vi på ett smidigt sätt kan hjälpa dem att besöka oss. Att
kunna flyga till och från Torsby spar värdefull tid för
oss lokala företag och våra kunder, säger Ronny Jonsson som arbetar på försäljningsavdelningen i Torsby.
– Att vår huvudsakliga produktion ligger i Torsby är
en klar fördel för oss eftersom Stjerneskolans Industritekniska program utbildar inom den bransch vi efterfrågar, på så vis kommer vi tidigt i processen i kontakt
med framtida medarbetare, fortsätter Ronny.
En uppmärksammad möbelleverans gjordes till
New York och Times Square under 2017. Time Square
Alliance blev mycket nöjda med produkterna vilket resulterade i ytterligare beställningar. Vestres produkter
består endast av skandinaviska stål- och träråvaror, det
tillsammans med form- och designarbetet är en anledning till att företaget växer och efterfrågan ökar, enligt
Ronny Jonsson från Fensbol, som startade sin karriär i
företaget som svetsare och montör för 14 år sedan.
Ulrika Andersson
marknadsföringsstrateg
070-659 60 06
ulrika.andersson@torsby.se

Ronny Jonsson arbetar på Vestre AB:s säljavdelning. Här är han åter på
Torsby flygplats efter en affärsresa till Umeå. Foto: Ulrika Andersson
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Foto: Elin Pedersen

EPA-träff i Torsby
Som fritidsledare är man lite nyfiken på vad ungdomar gör på kvällar och helger. A-traktorer
har alltid varit populära i Torsby. Vilken roll har A-traktorn (eller EPA-traktorn som den
också kallas) för ungdomarna? Vart åker man? Är de lika stolta som de som har t ex
en amerikanare?
Det började som en idé och fortsatt samtal med de som
hade en A-traktor på Frykenskolan, så i maj anordnade
fritidsgården i Torsby en EPA-träff. Det var ungdomar
från Torsby med omnejd som slöt upp.
Det kom många ungdomar som ville visa upp sin
bil och vi hade en riktigt trevlig kväll där vi grillade
hamburgare, hade tävlingar och delade ut priser till
ekipagen.
En lyckad träff med härligt väder, välpolerade bilar
och goa ungdomar. Att arrangemanget blev så bra kanske beror på att vi på fritidsavdelningen tillsammans
med kulturavdelningen ingått i ett projekt som heter
12 TORSBY NU NR 3 - 2018

Mer För Fler där man ska involvera ungdomarna så de
kan få utföra sina fritidsintressen inom våra verksamheter.
Och svaret på frågorna vi hade tror jag vi fick. Ungdomar som åker A-traktor verkar faktiskt stolta och tar
väl hand om sina bilar och inte olikt de som åker amerikanare så snurrar A-traktorerna runt i raggarvarv.
Vi på fritidsgården planerar redan för en träff nästa år.
Elin Pedersen
fritidsledare
070-226 66 90
elin.pedersen@torsby.se

Hur ser
reglerna
ut för Atraktorer?
Polisen vill hjälpa dig som äger en A-traktor
att slippa onödiga böter och andra kostnader, men främst hoppas vi med den här
informationen att vi kan förebygga olyckor
där A-traktorer är inblandade.
Vem har ansvaret?

Vill du läsa reglerna

för A-traktorer lite grundligare
kan du gå in på: https://polisen.
se/aktuellt/nyheter/2018/augusti/
detta-galler-for-a-traktorer

Många av de A-traktorer som polisen har kontrollerat på senare år har inte varit i det skick som reglerna
säger. I de flesta fall är det hastigheten det fifflats med.
Många av A-traktorerna står skrivna på ena föräldern, men brukas av söner eller döttrar med mopedkörkort
Det är den som står som registrerad ägare som har
ansvar för att fordonet är i det skick som reglerna föreskriver, samt hur fordonet sedan brukas.
Om A-traktorns hastighet överstiger tillåtna 30 km/h
så kan du som ägare bli misstänkt för ”Tillåtande av
olovlig körning”, vilket kan ge dyra dagsböter, spärrtid på körkortet och indraget handledartillstånd.
Om du endast har AM-behörighet (kort för EUmoped) och kör en A-traktor vars hastighet är manipulerad, så kan du bli misstänkt för olovlig körning och
riskerar då att få spärrtid på körkortet samt indraget
körkortstillstånd.
Vid misstanke om brott så kommer även en så kallad
flygande inspektion att utföras, vilken kan innebära att
A-traktorn sedan måste inställas för en kontroll/registreringsbesiktning.

Lokala Förebyggande Rådet genom
Caroline Eriksson
kommunpolis
070-609 18 83
caroline-a.eriksson@polisen.se
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Gångtrafikanter som bär reflex minskar
risken för att råka ut för olycka betydligt.

Du kan med fördel
ha flera olika reflexer
på dig – och de ska
vara CE-märkta.

Syns du inte – finns du inte:

använd reflex!

Det är hög tid att du tar på dig reflexer så du syns när du är ute i skymning och mörker. Då
minskar du risken betydligt för att råka ut för en olycka. Och glöm inte reflexen på barnen.
Se till att alltid ta för vana att ta på reflexer när du går
eller cyklar i mörker. Utan reflexer är du mycket svår
att upptäcka - både i centrum och på landsbygd. En bra
reflex syns i mörker eller under dåliga siktförhållanden
när den träffas av ljuset från en strålkastare på en bil.
– En person som glömmer reflexen hemma syns först
när en bil med halvljus är så nära som tjugo till trettio
meter. Den som bär en reflex syns redan på 125 meters
håll, säger Johan Westh, beredskapssamordnare på
räddningstjänsten.
Du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag.
Dessutom blir bilens bromssträcka längre. Ofta två till
fyra gånger längre än vid normalt väglag.
När du rör dig i trafiken är det viktigt att synas från
alla håll och reflexer syns bäst om de är i rörelse, därför
är det toppen om en av dem hänger i ett snöre. Extra
effektiva blir de som sitter lågt.
Reflexväst är bra men kan gärna kompletteras med
reflexband kring armar och ben. På små barn syns reflexer mycket bra eftersom de ofta är i hela halvljusets
ljusområde. Men var försiktig med dem så att de inte
tappar sin funktion, poängterar Johan Westh.
– Ligger en reflex i fickan tillsammans med till exempel nycklar blir den repig och då tappar den mycket
av sin reflexförmåga. Håll den också gärna borta från
hög värme och vatten. Om vatten kommer in reflexens
optiska delar kan reflektionsförmågan förstöras, detsamma händer om den utsätts för hög värme.

Fakta om reflexer

• De flesta olyckor med gående trafikanter som blir
påkörda sker då det är mörkt.
• Reflexen ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att
ge tillräcklig reflektion.
• Med reflex syns du på cirka 125 meters håll i mörker
från en bil med halvljuset på.
• En mörkklädd person utan reflex syns på cirka 25
meters håll.
• Från en långtradarförares högre vinkel syns en gående med reflex först på 60 meters håll.
• Reflexer syns bäst om de sitter lågt och är i rörelse.
• De flesta svåra olyckor med gående i mörker inträffar i tätbebyggda områden med tänd gatubelysning.
• För att en reflex ska vara godkänd ska den vara SISmärkt eller CE-märkt.
• Vid cykling i mörker är det lag på att cykeln ska
vara utrustad med både belysning och reflexer.
Reflexen ska vara vit fram och röd bak. Reflexerna
åt sidorna ska vara vita eller orange.
Källa: NTF

Text: Linda Bengtsson 070-235 02 20
Foto: Linnea Nilsson

Gunilla Montán Halvardsson framför bokbussen. Foto: Maria Ivansson.

Nu ska tillgänglighetssamordnaren ut på bokbussturné
Vid fyra tillfällen i höst finns möjligheten för dig att träffa kommunens
tillgänglighetssamordnare i bokbussen. Välkommen till bokbussen!
Under oktober till december 2018 är
fyra tillfällen inbokade. Då åker jag,
tillgänglighetssamordnare Gunilla
Montán Halvardsson bokbuss i
norra delen av vår kommun. Min
förhoppning är att kunna fånga upp
vardagsberättelser och lära mer om
hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning ute i glesbygden.
Genom att åka ut i kommunen
hoppas jag att det blir lättare för
dig som medborgare och mig som
tjänsteman att kunna träffas. Jag vill
knyta nya kontakter och försöka
finna nya sätt att samråda och föra
dialog på. Jag vill också gärna träffa
handikappföreningarnas medlemmar för att höra vilken verksamhet

som finns ute i kommunen. Och
även träffa er som inte är aktiva i
någon förening eller har så stort
kontaktnät. Anhöriga till personer
med funktionsnedsättning är också
välkomna att besöka mig i bokbussen.

Bokbussen är handikappanpassad

Bokbussen kan användas till mycket mer, den är inte bara ett mobilt
bibliotek. I bokbussen finns möjlighet att visa film och ombord finns
dator och internetuppkoppling.
Vår nya bokbuss är också handikappanpassad och har bl.a. en
trapphiss. Invändigt är den rymlig
och ljus med bra belysning.

Följande datum och turer finns
tillgänglighetssamordnaren
med på bokbussen
•
•
•
•

15 okt: Bograngenturen
6 nov: Höljesturen
27 nov: Ambjörbyturen
19 dec: Östmark/Metbäckenturen

Du kan se vilka hållplatser som
bokbussen stannar vid på
www.torsby.se/bokbussen.
Välkommen in och prata tillgänglighet! Vi ses i bokbussen!
GUNILLA MONTÁN HALVARDSSON
tillgänglighetssamordnare
0560-161 62
gunilla.halvardsson@torsby.se
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Vecka 1

Fensbol-Vägsjöfors
Måndag 10/9, 8/10, 5/11, 3/12
Vadje
Förskolan Junibacken
Kvarnstugan Vitsand
Vägsjöfors Bränneriet
Åsteby Öster stuga
Hedstolpen Vadjetorp
Petteråsen

12.30–12.50
13.15–13.45
14.20–14.35
15.00–15.30
16.25–16.45
17.00–17.20
17.25–17.45

Höljes
Tisdag 11/9, 9/10, 6/11, 4/12

Foto: Maria Ivannsson

Turlista för
bokbussen
hösten 2018

Det var många som besökte bokbussen under
förtidsröstningen i september. Under tre veckor
hade den en alldeles speciell turlista i kommunen
då många både röstade och lånade böcker. Men
nu går bokbussen som vanligt igen och så här
ser turlistan ut för hösten 2018. Den finns också
på www.torsby.se/bokbussen.
På bokbussen använder du samma lånekort som på biblioteket.
Du kan beställa böcker som du sedan hämtar på bokbussen.
Beställ dem via www.torsby.se/bibliotek eller ring Torsby
bibliotek tfn 0560-161 08 eller bokbussen tfn 070-220 07 39.
Höljes handel, Finnskogahemmet, Östmarks handel och
Nordvärmlands livs är Servicepunkter där det också finns en
återlämningslåda uppställd alla dagar, och bussen stannar lite
längre där.
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Kärrbackstrand
Båtstadsätern
Höljes handel
Finnskoga Värdshus
Klaråsen
Uggelheden
Höljes f.d. affär
Båtstad

12.30–12.50
13.10–13.25
13.35–14.35
14.45–15.05
16.05–16.20
16.30–16.45
17.05–17.30
17.50–18.05

Sörmark-Lillskogshöjden
Onsdag 12/9, 10/10, 7/11, 5/12
Råstaviken
Vallen Sörmark
Lillskogsh. bygdegård
Staffa Lillskogshöjden
Vankelid
Korsvägen Bastvålen
Sörmarkssäter

14.20–14.30
14.40–15.00
15.45–16.00
16.10–16.20
16.45–16.55
17.10–17.30
17.45–18.00

Skoltur 1		
Torsdag 13/9, 11/10, 8/11, 6/12
*Östmarks skola
*Vägsjöfors bensinstation
*Stöllets skola
*Klarastrand

08.30-09.15
10.30–11.00
12.00–13.00
13.05–13.30

Vecka 2

Bograngen
Måndag 17/9, 15/10, 12/11, 10/12
Falltorp
Röjden
Kindsjön
Finnskogahemmet
Bograngens skola
Medskogen
Skråckarberget
Letafors

11.30–12.00
12.15–12.35
13.15–13.40
14.30–16.00
16.10–16.20
16.35–16.50
17.10–17.30
17.50–18.15

Svenneby 		
Tisdag 18/9, 16/10, 13/11, 11/12
Kyrkbacken
Forsbacken
Skogsbacken
Graneviksv. 70
Gerdins Bilverkstad
Nedre Svenneby

09.10-09.30
09.40-10.20
10.30–11.00
12.10–12.25
12.35–13.00
13.15–13.40

Bada-Rinn		
Onsdag 19/9, 17/10, 14/11, 12/12
Svennebytorp
Bada Hagen
Röbjörkeby
Matrosvägen Oleby
Rinn f.d. affär
Korsvägen Bada
Utterbergstorp

13.20–13.35
13.55–14.30
14.55–15.25
15.35–16.00
16.55–17.15
17.25–17.40
17.45–18.00

Vitsand
Torsdag 20/9, 18/10, 15/11, 13/12
Överbyn
Vitsands ordenshus
Brockenstrand
Vitsands pensionärslgh.
Mörkerud
Vitsandsboa
Sjövik
Sågen Utterbyn
Näs Utterbyn

12.00–12.20
12.30–12.45
12.50–13.10
13.45–14.00
14.15–14.30
14.50–15.50
16.15–16.30
16.50–17.10
17.15–17.30

Vecka 3

Lekvattnet		
Måndag 24/9, 22/10, 19/11, 17/12
Valbergsgården
Pålshagen
Kecktorpsvägen
Finnskogscentrum
Kyrkplan
Tallmostigen
Fäbacken

13.30–14.00
14.30–14.50
15.00–15.25
15.30–16.00
16.35–16.50
17.00–17.20
17.30–18.00

Skoltur 2		
Tisdag 25/9, 23/10, 20/11, 18/12
*Stöllets skola
*Transtrands friskola

09.00-10.30
11.00–12.00

Östmark/Metbäcken
Onsdag 24/10, 21/11, 19/12
*Östmarks skola
Östmarks handel
Gömmanberg övre
Brunzells väg
Metbäcken f.d. affär
Dalmansgården

10.00–11.00
11.10–12.10
12.20–12.30
13.40–13.55
14.10–14.45
15.20–15.30

Nyskoga
Torsdag 25/10, 22/11, 20/12
*Oleby skola
*Aspeds skola
Sjöbo
Snårberg
Flatåsen
Tjärnberg
Digerberget
Björbysätern
Långnäs

10.00–11.00
12.00–12.30
13.20–13.40
13.55–14.15
14.25–14.45
15.10–15.30
15.40–15.55
16.10–16.40
17.00–17.15

Vecka 4

Röjdåfors 		
Måndag 1/10, 29/10, 26/11
Förskolan Småfolk
Lämbacken
Markberg Rännberg
Sundelins affär
Linna Bergsidan
Gömmanberg nedre
Östmarks gamla polishus

12.45–13.05
13.35–14.00
14.15–14.30
14.40–15.10
16.00–16.20
16.50–17.30
17.40–18.00

Ambjörby		
Tisdag 2/10, 30/10, 27/11
Nordvärmlands livs
Folkets hus
Västra Månäs
Spikebol
Ljusnäs
Värmlandsporten
Värnäs
Stöllet, folkhögskolan
Osebol f.d. affär
Kårebol
Fastnäs Sörgården
Gravol Nybacka

11.30–12.30
13.40–14.00
14.05–14.20
14.25–14.40
14.55–15.10
15.25–15.40
15.50–16.05
16.15–16.30
16.45–17.00
17.10–17.30
17.45–18.00
18.15–18.30

Likenäs		
Onsdag 3/10, 31/10, 28/11
Backa
Förskolan Kvisten
Uggenäs
Likenäs bensinstation
Västby
Brönäs
Likenäs sjukhus

Skoltur 3
Torsdag 4/10, 29/11
*Oleby skola
*Aspeds skola

11.45–12.05
13.30–13.50
14.10–14.35
14.50–15.20
15.45–16.15
16.25–16.40
17.00–17.30

08.30-09.30
10.30–11.30

* Hållplatsen besöks endast under skoltid.
Hållplatser med fet stil är Servicepunkter.

Kontakta oss:
Bokbussen 070-220 07 39
Torsby bibliotek 0560-161 08
Turlistan gäller med reservation
för ev. ändringar.
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Steget före –
effektivare
brandskyddsarbete
Brandinspektör Jonny
Persson hjälper offentliga
förvaltningar och privata
företag att förebygga olyckor
genom systematiskt brandskyddsarbete.

Det innebär att planera, utbilda,
dokumentera, kontrollera och
följa upp brandskyddsarbetet i en
byggnad eller verksamhet. En viktig
del är att klargöra mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och
entreprenörer vem som ansvarar

Mums med
kolbullar

Vi var några personer från PRO
Norra Ny som var med och stekte
kolbullar på Klarastrand den 13
september. De boende hade väntat
länge på detta men på grund av
eldningsförbudet dröjde det. Vid
stekbordet fanns Mona Skog,
Anders Kårfeldt och Amporn
Maksomboon. Det var både gott
och trevligt. Roligt för de boende
att få gammaldags mat som de
känner igen. Alla verkade trivas
både personal och boende.
Hälsningar från Gun Öhver, PRO
Norra Ny och Miriam Hedström,
områdeschef Klarastrand
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för vad, berättar Jonny Persson som
är nyanställd brandinspektör inom
räddningstjänsterna i Torsby och
Sunne.
– I lagen om skydd mot olyckor
tydliggörs det att det är byggnadens
ägare eller nyttjanderättshavare som
ansvarar för brandskyddet. Ansvaret
innebär skyldigheter att både förebygga och begränsa skador vid en
eventuell brand. Det kan innebära
att vissa verksamheter även ska
lämna skriftliga redogörelser hur
deras brandskydd ska fungera,
säger Jonny Persson.
I lagen pekas kommunen ut som
tillsynsmyndighet. Vid en tillsyn
kontrolleras att brandskyddet är
tillräckligt för den specifika verksamheten. Tillsyn genomförs hos
både offentliga förvaltningar och
privata företag. Eftersom det är en
myndighetskontroll kan du inte
välja bort den.
– Syftet är att i ett tidigt skede
upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för
brand. Det handlar om att tänka
efter innan det händer något, säger
Jonny Persson.

Han påminner också om att även
den enskilde fastighetsägaren – som
villaägare och lägenhetsinnehavare
– måste leva upp till lagen om
skydd mot olyckor men att det då
inte ställs samma krav på skriftlig
redogörelse.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Jonny Persson på
tfn 0560-161 22 och e-post jonny.
persson@torsby.se.

Lagar som styr brandskyddsarbetet

• Lagen om skydd mot olyckor.
Syftar till att människors liv och
hälsa samt egendom och miljö
ska ha ett likvärdigt skydd mot
olyckor i hela landet.
• Lag om brandfarlig och explosiv
vara. Denna lag gäller vid hantering, överföring och import av
brandfarliga och explosiva varor
samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till
brand- och explosionsrisken samt
konsekvenserna av en brand eller
en explosion.
Text och bild: Linda Bengtsson 070-235 02 20

Omslag i väder kan
ge plötslig ishalka.

En längre tid med
värmebölja och extrem
torka kan leda till ökad
risk för skogsbrand.

Vad betyder varningarna för
extrema väderförhållanden?
Mycket stora regnmängder, klass 3-varning,
stormvindar – olika uttryck för extrema väderförhållanden. Vi reder ut några av begreppen.
Extremt väder är sådant som kan orsaka störningar i
samhällsfunktioner och som innebär risker för människor, som snöstormar, gräs- och skogsbrand och
översvämningar.
Det finns olika sorters klimatextremer. En del är
våldsamma, till exempel ett häftigt ösregn eller en
storm. Andra byggs upp genom att någon viss väderlek dominerar under en längre tid, till exempel en värmebölja eller osedvanligt kallt väder. En längre period
med torka eller ihållande regnväder kan också leda till
extrema förhållanden.
– Detta medför även en stor utmaning för samhällets
räddningsinsatser och inom räddningstjänsten håller
vi oss uppdaterade på vilket väder som väntar, säger
beredskapssamordnare Johan Westh - som i sommar
var med om det längsta eldningsförbud man upplevt i
Torsby kommun.
I samband med väderrapporter kommer tidvis varningar i olika klasser och färger som kan vara bra att
känna till. Läs om detta i faktarutan.
– Det är också viktigt att veta att under en samhällskris är samhällets resurser begränsade och kommer
framförallt att användas till de mest utsatta, säger
Johan Westh.
Om samhällskrisen hotar liv eller hälsa kan det finnas behov av att utrymma ett område eller en fastighet.
Då används så kallat VMA - Viktigt meddelande till
allmänheten, som går ut via radio, tv och sms.
Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Fakta SMHI-varningar
Vädervarning klass 1
Väderutveckling väntas som innebär vissa
risker för allmänheten och störningar för
en del samhällsfunktioner.
Vädervarning klass 2
Väderutveckling väntas som kan innebära
fara för allmänheten, stora materiella
skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas
att följa ny information på internet, radio
eller tv.
Vädervarning klass 3
Mycket extremt väder väntas som kan
innebära stor fara för allmänheten och
mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas
att följa ny information på internet, radio
eller tv.
Risk för mycket besvärligt väder
En risk är ingen varning. Risk används vid
stor osäkerhet i väderutvecklingen. Kan
övergå i varning.
Brandrisk
Förutsättning i skog och mark att bränder
uppstår och sprids. Stor försiktighet bör
iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller
eldningsförbud.
Meddelande om höga temperaturer
Väntas en period med värme som kan
innebära problem för riskgrupper.
Källa: Smhi.se
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Bada har många gjort i sommar
Foto: Per Eriksson

Motti & Fläsk på Hembygdsgården Kollsberg
Foto: Per Eriksson

Hovfjällets vandringsled med Bondfugestorp bland träden
Foto: Linda Gunnarsdotter
Uppfiskande vatten i bäcken vid Fämtleden
Foto: Lena Henriksson

Paddla i vacker natur, Fryken vid Torsby Camping
Foto: Helena Henriksson

Sommarens summa summarum från Torsby turistbyrå

Wow vilken
En man från Korea stannade till och
fick sin cykel reparerad – han var på
väg till Nordkap – och tillbringade
en eftermiddag här i Torsby. Lagom
till midsommarfirandet kom det
europeiska vandringslag som i år
bytt ut Alpernas pilgrimsleder mot
Fryksdalsleden. Dem hade vi haft
mycket mailkontakt med innan för
förberedelser, och det var så fint att
få ses och ta del av deras vandringshistorier.
Många gäster är riktigt pålästa
om vad som finns att besöka i vårt
område, men vill ha mer information och tips på annat smått och gott
som kan finnas längs färdvägen.
Såklart står älgen högt i kurs och
nu är det också många som vill se
en vit älg, vilket ju Naturpralinen
i Sysslebäck hade på besök i slutet
av säsongen. De vanligaste frågorna handlar om vandring, cykling
och Finnskogens olika besöksmål
men vi upplever också en ökning i
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sommar!

intresset för flottfärder, kanot- och
kajakpaddling. Ibland är läget mer
kritiskt och man behöver hjälp med
sina parkeringsböter från Danmark
eller huruvida man kan åka in i
Oslo med sin dieselbil på en viss
dag. Ja, frågorna är många och arbetet på turistbyrån är mångsidigt.
Ibland är vi en träffpunkt där
människor från olika miljöer och
länder träffas och utbyter erfarenheter och samtalar en stund. Sommarens bränder och torka har varit
ett stort samtalsämne och man har
undrat på vilka vägar man kan ta
sig fram till olika resmål exempelvis
Njupeskär (Sveriges högsta vattenfall). Kanske vill man bara sitta ner
och kolla sin mail, ladda mobilen
eller byta ut sin bok som man läst
ut till en annan i vår internationella
bokhylla.
Våra svenska gäster uttrycker
glädje över att de äntligen hittat
en riktig turistbyrå där de kan få

personlig service och hjälp med tips
om hur de kan åka, var man kan
äta gott och övernatta längs färden.
Vi har daglig kontakt med olika
näringsidkare runt om i kommunen och många har uttryckt att de
har haft en rekordsommar i antalet
besökande, något boende har t.o.m.
fått skicka gäster vidare till annan
anläggning eftersom det varit fullbelagt.
Så vad är det som saknas eller kan
förbättras hos oss i Torsby, och som
efterfrågas av våra gäster? Jo, vi har
många frågor om vad det finns att
göra för barn och många gäster vill
gärna ut en tur på Fryken!
Hälsningar från Linda Gunnarsdotter, Ida Olsson, Isolde Oijeberg
och Lena Henriksson.
Lena Henriksson
turistbyråföreståndare
0560-160 50
lena.henriksson@torsby.se

n

Flottfärd med många sandbankar
Foto: Vildmark i Värmland

”Vi har träffat så
många positiva och
glada semesterfirare
från när och fjärran hos
oss på turistbyrån.”
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Foto: Per Eriksson

Stark tillväxt för besöksnäringen enligt TEM 2017

Logi och aktiviteter, det är de två största utläggen som turisterna har när de besöker
Torsby. Turismens omsättning har ökat med 210 mnkr (miljoner kronor) jämfört med
2015 och antalet gästnätter har ökat med ca 240 000.
Detta enligt den senaste TEM-studien (2017). Den
mäter vilka ekonomiska och sysselsättningsmässiga
effekter som turismen har och genomförs vartannat år.
Det är företaget Resurs AB som gör undersökningen i
samarbete med turistbyrån i Torsby. TEM betyder
Turistekonomisk modell.
Siffrorna för 2017 visar på en fortsatt stark tillväxt
inom besöksnäringen, en uppåtgående kurva som varit
stabil under lång tid.
Turismen omsätter totalt 876 mnkr (+ 210 mnkr jämfört med 2015)

Antal gästnätter 1 306 455 (+ 239 361 jämfört
med 2015)

• 737 sysselsatta varav 285 i logibranschen
• 52,9 mnkr i direkta skatteintäkter
• 109,2 mnkr i totala skatteintäkter (inkluderar intäkter från sysselsättning i företag som direkt påverkas
av besökarens utlägg)

Så här fördelas turistens utlägg i området
Torsby kommun
Logi

Förändringar 2017 jämfört med 2015
Hotell

+ 6,5 mnkr. Fler gästnätter och högre
utlägg. (SCB)
Stugby
+ 181,6 mnkr. Fler gästnätter och högre
utlägg. (Resurs AB)
Vandrarhem + 4,7 mnkr. Fler gästnätter och högre
utlägg (SCB).
Camping
+ 5,2 mnkr. Fler gästnätter (SCB) och
högre utlägg. (Resurs AB)
Fritidshus + 5,8 mnkr. Fler gästnätter (fler objekt
enligt SCB) och högre utlägg.
Dagbesök + 6,2 mnkr. Färre besök men högre
utlägg. (Resurs AB)
(Källan anges inom parentes)
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21 %

29 %

Livsmedel
Restaurang
Transport

11 %
13 %

10 %
16 %

Shopping
Aktiviteter

Vill du veta mer om TEM-studien, hör av dig till Mats Olsson.

Nytt besöksnäringsprojekt

Biking
Värmland
utvecklar cykelturismen

Torsby och tio andra kommuner i Värmland
deltar i projektet och syftet är att skapa 38
mil cykelleder och att enas om ett gemensamt system för klassificering, kvalitetssäkring och utmärkning som fungerar både
nationellt och internationellt.
Utvecklingen av cykelturismen har gått starkt framåt
under den senaste 10-årsperioden och efterfrågan på
bra leder ökar hela tiden. I Torsby finns idag ett bra
utbud av leder för olika typer av cykling:
• Nordvärmlands Mountainbikeförening med
terrängleder i olika svårighetsgrader.
• Torsby Sportcenters ledsystem, primärt avsett för
kompletterande träning i samband med Torsby
skidtunnel och områdets övriga träningsanläggningar.
• Klarälvsleden mellan Fastnäs och Sysslebäck, i
söder sammankopplad med Klarälvsbanan ner till
Hammarö. Lämplig för leisure/familjecykling längs
Klarälvens västra sida.
• Cykelspecialister/uthyrare finns också på flera
platser i kommunen; Abbas MTB-specialist,
Långberget med nya elcyklar, Valbergsängen,
Camping 45, Värmlands Sjö & Fjällcamping m.fl.
• Skidklubben Bore har också startat en ny sektion för
cyklister, SK Bore Cykel.
Ett av målen med det nya projektet är att, i samarbete
med lokala aktörer, komplettera och upprusta befintliga leder och, om möjligt, sammanbinda olika ledsystem. Projektet sträcker sig från augusti 2018 – maj 2020
och kommer att genomföras i lokala arbetsgrupper
som väljer ut och genomför de åtgärder som bedöms
vara viktigast. Vill du veta mer, hör gärna av dig till
mig, Mats Olsson.

Fondpengar
att söka

Nu kan du ansöka om medel ur
”Allmänna samstiftelsen av donationer
till jordbruket och dess binäringar”.
Privatpersoner, föreningar, kommunala instanser,
organisationer med flera kan ansöka om medel
från samstiftelsen. Medel beviljas för att främja
jordbruket och dess binäringar.
Möjligheten gäller endast för åtgärder eller
verksamhet inom kommunens gränser. Om du
t.ex. går på en utbildning på annan ort ska du som
sökande vara skriven i Torsby kommun. Det som
är avgörande är att din ansökan stämmer överens
med ändamålet för samstiftelsen.

Du kan få medel för att starta eller utveckla
din växtodling eller djurhållning med:
•
•
•
•
•
•

gårdsbutik
grönsaksodling
energiodling
gårdsturism
utbildning inom jord- och skogsbruk
m.m.

Ansökningstider

Lämna in din ansökan senast 30 november 2018.
Hör av dig om du har frågor eller funderingar.
Ring Per-Arne Persson 0560-160 06 eller sänd
e-post till perarne.persson@torsby.se.

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby

Mats Olsson

besöksnäringsstrateg
070-661 05 57
mats.olsson@torsby.se
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Globalt hållbarhetsmål och lokalt miljömål:

Minskad klimatpåverkan

Förnybart
såklart!

Alla pratar om att vi ska ställa om samhället till att bli mer förnybart.
Har du som många andra undrat om du kan ha någon påverkan?
Ja, du kan göra skillnad. Här har vi samlat några olika tips.

Hur kan jag testa min klimatpåverkan?

• Du kan göra som Heidi och Björn i tv-serien
”Storuman forever” gjorde genom att testa klimatkontot, www.klimatkontot.se. Då får du ett uppskattat mätvärde på ditt nuläge. Oavsett vilka förändringar du börjar med så kan du sen göra testet
igen för att se dina förbättringar. Utmana gärna
kompisarna i en klimattest.
• Du kan välja matvaror med mindre klimatpåverkan och använda alla mat du köper hem. Testa
att beräkna klimatutsläpp från olika måltider,
www.matkalkylatorn.se.

Vilka argument har andra som satsat på solceller?

– Med solceller påverkar jag på ett positivt sätt, trots
att jag lever på samma livsnivå.
– Roligt att producera något som har ett mervärde
även för andra.
– Småskaligt, Roligt, Ser bra ut!
– Känns bra att kunna värma huset med hjälp av solen.

Vilka effekter kan ett fortsatt fossilbränsle
användande få?

Ingen har väl undgått sommarens hetta med vattenbrist, torka, bränder och foderbrist. Tillfälliga avvikelser i vädret är normalt men nu pekar allt fler experter
på att sommarens hetta hänger ihop med människans
användning av fossila bränslen. För att minska vår
klimatpåverkan ner till hållbara nivåer behöver vi alla
dra vårt strå till stacken. Du kan göra skillnad.
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Hur kan jag få hjälp?

Testa nytt verktyg med information och oberoende
vägledning om solceller www.solelportalen.se
Få inspiration via vårt ”Miljömålsprogram för en
mer hållbar utveckling” www.torsby.se/miljomal.
Ta gärna kontakt med Tina Näslund som jobbar
som miljöstrateg för Torsby kommun och energioch klimatrådgivare för Sunne kommun och Torsby
kommun.
Välkommen! Du når Tina på tfn 073-271 36 74 och
e-post tina.naslund@torsby.se.

Hälsningar från tekniska avdelningen
och miljö- och byggkontoret

Bara kiss och
bajs i toan
Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som hör hemma i
toaletten. Kemikalier, gamla mediciner m.m. ska hanteras
på annat sätt.
Företagare har ett regelverk att följa
som gäller för utsläpp till kommunens avloppsnät men även spolvattnet från toaletter kan påverka
avloppsvattenet och därmed det
slam som kanske kan återföras till
jordbruksmark.
Torsby kommun samarbetar med
Sunne kommun om hanteringen
av slam. Slam från reningsverk i
Torsby skickas till en rötningsanläggning i Sunne. Efter rötning
kan slammet, om det är tillräckligt
fritt från föroreningar, användas
som gödning på jordbruksmark.

Miljögifterna måste stoppas
redan vid källan

Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att arbeta förebyggande
och minska användningen av miljögifter i samhället. Därför är det
viktigt att även hushållen hanterar
kemikalier m.m. på rätt sätt. Även
det slam som hämtas från din egen
avloppsanläggning skickas till rötning i Sunne.

Revaq-certifiering

Revaq-certifiering innebär en
kvalitetssäkring av reningsverkens
arbete med att återföra näringsämnen i slammet till jordbruk.
Syfte att minska flödet av farliga
ämnen till reningsverk, skapa en
hållbar återföring av växtnäring
samt att hantera riskerna på vägen
dit. Certifieringen innebär att kommunerna bedriver ett aktivt och
strukturerat arbete. Torsby kommun och Sunne kommun ställer
krav på det vatten som släpps ut på
kommunernas spillvattennät bl.a.
genom besök hos företag samt provtagning av utgående vatten.

Har du frågor?

Hör av dig till Per-Arne Persson,
miljö- och hälsoskyddsinspektör i
Torsby kommun, 0560-160 06 eller
Gun-Britt Olsson, energi- och miljöingenjör i Sunne kommun, 0565-162 14,
070-665 21 44.

• Tops, bindor, tamponger, bomull,
tuggummi, våtservetter, städservetter, tvättlappar, fimpar, snus
m.m. ska kastas i hushållssoporna.
• Gamla mediciner ska lämnas till
närmaste apotek.
• Överblivna kemikalier som t.ex.
lacknafta, färg, olja ska lämnas till
närmaste återvinningscentral.
• Om du vill skydda din egen avloppsanläggning eller kommunens
avloppsnät från problem med igensättning kan du tömma överblivet
fett från stekpannan m.m. i en flaska
och sedan lämna in den på någon av
våra återvinningscentraler.
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Full fart på
bredbandsfronten

Höstens vackra färger målar naturen och det infinner sig en
känsla av ro efter den heta sommaren. Men på fiberfronten
är det full rulle!
Patricia Reiche och Sören Pettersson är några av de som gräver fiber i Torsby. Foto: Peter Lannge.

Bjurberget – Falltorp – Kindsjön

Vi har tagit oss upp till Bjurberget med stamfiber och
nu ska fiber vara blåst ut till Falltorp. När Ellevio grävde ned sin elkabel ut till Falltorp var det många som
ville försäkra sig om att stamfibern var med, och det
var den, men det har bara kommit in ett fåtal beställningar av fiber från Falltorp. Det gör mig lite fundersam. Om du inte vet hur du ska beställa fiberanslutning så kan du höra av dig till mig.

Höljes

I Höljes har vi fått vänta på att få fiberslangen fäst i
bron men när du läser det här ska det också vara klart.
Har du inte beställt fiberanslutning eller gjort en intresseanmälan så är det hög tid att göra det nu.

Klarälvdalen

I Likenäs har alla som beställt fiber blivit inkopplade.
I Ransby och Långav kopplas fastigheter in löpande för
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de som har beställt fiberanslutning, samma sak gäller
fastigheter i Fastnäs upp till Osebol. Sysslebäck ska
enligt plan anslutas innan årsskiftet, Stöllet och Ambjörby står på tur 2019.

Sörmark – Östmark – Röjdåfors

I Sörmark, Bastvålen och Lillskogshöjden är de fastigheter som beställt fiber inkopplade likaså i centrala
Östmark. Stamfiber är färdig upp till Metbäcken och
vi samförlägger stamfiber med Ellevio på sträckan
Östmark-Röjdåfors.
Nu är det full fart tills tjälen går i backen!

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

Klipp dina träd
och buskar
– du kan rädda liv
Du som fastighetsägare har vissa skyldigheter. Om något händer på grund av skymd sikt,
skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare
som är ansvarig. Kommunen har, om vi är ägare till gatumarken, rätt till att ta bort grenar
om de medför olägenhet.
Tomt intill gatan – fri höjd som
krävs ut över gata/gångbana

Häck och buskar bör växa inom
eget tomtområde. Om de sträcker
sig ut över gångbana, cykelväg
och körbana är den fria höjden
som krävs minst 4,6 meter. Detta
underlättar även när det är dags för
snöröjning.
”Tomter skall, oavsett om de har
tagits i anspråk för bebyggelse eller
inte, hållas i vårdat skick. De skall
skötas så att betydande olägenheter
för omgivningen och för trafiken
inte uppkommer och så att risken
för olycksfall begränsas”.
Plan- och bygglagen 3 kap § 17.

Utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina
växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter
från gatan eller gångbanan.

Uppmaning

Vi uppmanar alla fastighetsägare att
se över och åtgärda allt som hänger
över på gator och cykelvägar.
Ni kan rädda liv!
Urban Hallström, tfn 070-689 56 81

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gångbana, cykelväg eller gata bör du se
till att dina växter inte är högre än
80 centimeter i en sikttriangel som
sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
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Blåst på boendet?
Det är inte lätt att hitta boende. Ska du till exempel börja studera på annan ort är ofta utbudet
av lägenheter mycket mindre än efterfrågan. Det blir huggsexa om de boenden som finns
och har man otur kan man råka ut för bluffare som försöker tjäna pengar på bostadsbristen.
Att söka boende i andra hand är ett alternativ. Vid
andrahandsuthyrning finns inget krav på skriftligt
kontrakt. Men är avtalet bara muntligt och åsikterna
om vad som gäller går isär kan det bli problem. I ett
kontrakt bör det stå hyrestid, uppsägningstid, hyra och
andra hyresvillkor, till exempel om el och värme ingår.
Fråga också vad som gäller för bredband och tv och
välj ett avtal med en abonnemangstid som passar för
dig. Om det skulle bli en flytt innan abonnemangstiden
gått ut riskerar du att få betala för en tjänst som kanske
inte längre kan utnyttjas. Det finns operatörer som inte
har någon bindningstid på sina avtal också.
Den som hyr ut i andra hand måste ha tillstånd av
hyresvärden, så kolla att det finns. (Ska du bara hyra
ett rum och vara inneboende behövs däremot inte
något tillstånd.) Gå gärna igenom boendet med uthyraren och skriv ned eventuella fel. Annars måste du
kanske betala för fel som någon annan orsakat innan
du hyrde lägenheten, när du en gång väljer att flytta.

Boende söks ofta via nätet men det är inte alltid annonsen stämmer med verkligheten. En kille hade sökt och
hittat en passande nyrenoverad lägenhet med bra hyra
och läge. Bilderna på lägenheten såg kanonfina ut! Han
kontaktade uthyraren och väntade spänt på svar. Det
dröjde några dagar innan uthyraren återkom. På dålig
engelska skrev hon att hon precis hade flyttat utomlands men garanterade att en seriös förmedlare skulle
ordna med visning och kontrakt. Hon angav adressen
för lägenheten och bad killen att skicka mer information om sig själv, vilket han gjorde. Uthyraren svarade
på nytt och förklarade att hon tidigare blivit lurad av
personer som inte dykt upp när lägenheten skulle visas, så därför begärde hon 10 000 kr i deposition plus
en månadshyra i förskott - innan lägenheten kunde visas. Killen började bli starkt misstänksam men frågade
efter lägenhetsnumret. Något svar fick han inte. Det
fanns nog ingen lägenhet …
Text och bild: Ina Johansson

Besöksadress

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

Postadress och telefon

Konsumentrådgivningen
Karlstads kommun, 651 84 Karlstad
Tfn 054-540 46 90

E-post och webb

konsument@karlstad.se
www.karlstad.se/konsument
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Torsby kommun köper tjänsten av Karlstads
kommun för våra invånares räkning, så du
som bor i Torsby kommun kan kostnadsfritt
få hjälp från konsumentrådgivningen
i Karlstad.

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

Varje dag serveras råkost,
mjölk, knäckebröd och smör.

V 43 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån	Quorngryta, ris
Dagens
Tis Korv, potatismos
Veg.korv
Ons Fiskpanetter, hollandaisesås, pot. Selleristicks
Tors Pannbiff, sås, pot.
Veg.biff
Fre Kycklingwok, dressing
Vegetarisk wok

V 48 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån Krämig kycklinggryta, matvete
Veg.gryta
Tis Potatisbullar/blodpudding
Potatisbullar
Ons Fiskgratäng, potatismos
Grönsaksgratäng
Tors Tacobuffé
Veg.tacobuffé
Fre	Risgrynsgröt, mjukt bröd, pålägg Dagens

V 44 Höstlov skolan	Vegetarisk rätt
Mån Grillkorv, potatismos
Veg.korv
Tis Köttbullspytt
Grönsakspytt
Ons Husets fiskgratäng, potatis
Morotsbiff
Tors Skinksås, pasta	Rotsakssås
Fre	Örtkyckling, potatisgratäng	Örtquorn

V 49 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, sås, potatis
Falafel
Tis Pytt i panna
Grönsakspytt
Ons Fiskbullar, potatis
Linsgryta
Tors Drumsticks, vitlökscréme, klyftpot. Rödbetsbiff
Fre Pastasoppa, mjukt bröd, ost
Dagens

V 45 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån Tacorulle, salsa, ris
Dagens
Tis Korv Stroganoff, pasta
Veg.Stroganoff
Ons Fiskpanett, skarpsås, potatis
Ärtbiff
Tors Oreganokyckling, klyftpotatis
Rödbetsbiff
Fre Nikkaluoktasoppa, mjukt bröd, ost Veg.soppa

V 50 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån Quorngryta, ris/matvete
Dagens
Tis Korv, potatismos
Veg.korv
Ons Fiskpanetter, hollandaisesås, pot. Selleristicks
Tors Kebebjärpar, sås, potatis
Veg.biff
Fre Kycklingsoppa, mjukt bröd, ost
Veg.soppa

V 46 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån Tunnbrödsrulle med korv o mos Veg.korv
Tis Chicken nuggets, currysås, ris
Grönsaksnuggets
Ons Pocherad fisk, äggsås, potatis
Ärtbiff
Tors Köttfärssås, spagetti
Veg.sås
Fre Pannkaka
Dagens

V 51 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån Köttkorv, potatismos
Kikärtsbiff
Tis Jullunch			
Veg.jullunch
Ons Husets fiskgratäng, potatis
Grönsaksgratäng
Tors Vad köket erbjuder/potatisbullar Potatisbullar
Fre	Risgrynsgröt, mjukt bröd, pålägg Dagens

V 47 Lunchrätt 	Vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, makaroner
Falafel
Tis Veg.pastagratäng
Dagens
Ons Hot cod, bröd, mos, dressing
Hirsnuggets
Tors Korv, senapsås, potatis
Broccolimedaljong
Fre Solgul soppa, mjukt bröd, ost
Dagens

Reservation för ändring.
Ulla Bodén
kökschef Bergåsen
0560-160 89
ulla.boden@torsby.se
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Det finns ca 130 olika yrkesgrupper i vår kommun.
Kommunikatör är en av dem.

Kommunikatör
– ett yrke i kommunen
Hej! Jag heter Emelie Röjeskog och jag har
nyligen börjat arbeta på Torsby kommun
som kommunikatör på näringslivs- och
besöksnäringsavdelningen.
Jag är 28 år och kommer från Lysvik men är sedan
några år tillbaka bosatt här i Torsby tillsammans med
min sambo. Efter min examen från Karlstads universitet
arbetade jag några år på Sunne kommun i olika EU-projekt innan det bar iväg till Arvika kommun där jag har
jobbat som kommunikatör de senaste 3,5 åren. Vi har
haft kvar vårt boende i Torsby och jag har veckopendlat
till Arvika – så att komma tillbaka hem igen känns jättebra och att bo på den plats man jobbar, vilken lyx!

Vad gör en kommunikatör?

Man kan ha olika inriktningar som kommunikatör,
men det grundar sig egentligen alltid i att planera och
nå ut med information till sin målgrupp. En målgrupp
för mig kan till exempel vara företagare, kommuninvånare, media eller potentiella inflyttare. Mina uppdrag
får jag från mina kollegor som har något som de vill
berätta om. Vi funderar då på var vi tror att flest tar del
av informationen. Utifrån det kan det bli ett pressmeddelande, en nyhet på torsby.se, en artikel i Torsby Nu,
ett Facebook-inlägg – eller så hamnar informationen i
alla dessa kanaler beroende på vad det är. Det kan ju
också vara så att informationen gör sig bäst på plats
och där vi kan svara på frågor direkt.
Inom mitt område finns också något som kallas platskommunikation. Torsby kommun är en organisation
och arbetsgivare, samtidigt som kommunen också är en
geografisk plats. Jag och mina kollegor arbetar för att
fler ska upptäcka Torsby kommun men också för att alla
som bor här ska trivas, vilja bo kvar och känna stolthet
för sin kommun. För vilka är bättre ambassadörer för en
plats än vi som faktiskt valt att bo här?
Att jobba som kommunikatör inom offentlig förvaltning är väldigt roligt, man har förmånen att träffa så
många olika människor och så lär man sig något nytt
hela tiden! När man jobbar på en kommun så jobbar
man för fler än sig själv, tycker jag - man jobbar för alla
som bor i kommunen. Det låter kanske lite klyschigt,
men det känns bra i hjärtat. Man får också jobba med
så många kunniga kollegor och det känns toppen!
Vill du veta mer om mitt jobb finns jag på 070-237 94 31,
emelie.rojeskog@torsby.se
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Foto: Annette Lauritzen

Foto: Kicki Lech

Bokbussen
gjorde succé
i valet

Nu är valet över. Alla röstberättigade som har velat och
kunnat rösta, har valt vilka som ska styra i landet, landstinget och inte minst i kommunen. Arbete med valet är
över för den här gången och nu pågår ett stort arbete i
de olika partierna med att välja politiker till alla platser.
Förtidsröstning

Förtidsröstningen startade 22 augusti
och pågick ända fram till och med
valdagen. Sammanlagt tog vi emot
över 4000 förtidsröster på i de olika
lokalerna i kommunen. 203 Torsbybor passade på att förtidsrösta i
andra kommuner och 301 personer
från andra kommuner röstade här
hos oss. Torsdagen den 6 september
förtidsröstade flest personer, 401
stycken.

Fler bokbussröstade än i Arvika
och Säffle
Nora Büttner och Jörgen Axelsson
for kommunen runt med bokbussen och samlade in förtidsröster. Det
här var första gången bokbussen fått
agera röstningslokal i vår kommun
och den gjorde succé. Sammanlagt
fick den in 202 röster och på så sätt
slog den bokbussarna i både Arvika
och Säffle i deras interna kamp.
Med ett sådant resultat kan ju inte
bokbussen bli annat än en permanent lösning för valet. Bra jobbat
Nora och Jörgen och ett stort tack
till alla som röstade på bokbussen!

Ökat valdeltagande

I Torsby hade 9099 rösträtt till riksdagsvalet och 9690 till kommunoch landstingsval. I år ökade Torsby
kommun valdeltagandet i alla tre
valen. I riksdagsvalet gick 83,7%
av de röstberättigade och röstade,
en ökning med 2,39% jämfört med
2014. I kommunvalet ökade valdeltagandet med 1,96% eftersom
80,32% röstade och i landstingsvalet
var ökningen 1,85% till 79,83% jämfört med 2014.
I Torsby kommun har vi nio olika
valdistrikt. Som många säkert har
sett kom det snabbt ut siffror om
valdeltagandet i de olika distrikten
efter valet. De siffrorna stämmer
inte helt överens med verkligheten.
Anledningen till det är att på onsdagen efter valet har valnämnden sin
preliminära rösträkning där röster
som underkänts i vallokaler och
förtidsröster som kommit in från
andra kommuner efter valdagen
räknas. För att valhemligheten inte
ska avslöjas sparas ca 300-400 förtidsröster som också räknas då. Här
blev det så att många av de sparade

I riksdagsvalet röstade
83,7% av de röstberättigade,
en ökning med 2,39% jämfört
med 2014.

rösterna kom från några av de mindre distrikten utanför Torsby tätort.
Det här betyder att valdeltagandet
egentligen var högre i de distrikten,
men de rösterna som redovisas som
ett uppsamlingsdistrikt och saknas
därför i sitt egentliga distrikt. Det
här är likadant i alla kommuner och
inget unikt i Torsby. Siffrorna ovan
är korrekta.

Kicki Lech

arkivarie/registrator och valhandläggare
0560-160 15
christina.lech@torsby.se
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Foto: Henrik Svensson

Bio Nordvärmland i Ambjörby är
Värmlands nordligaste biograf
Bio Nordvärmland drivs helt på frivillig basis genom Ambjörby
folkets hus förening. Bio Nordvärmland startades upp under
hösten 2010. Ambjörby hade redan haft bio sedan tidigare genom Ordensföreningens Godtemplarbio men den var nedlagd
sedan flera år tillbaka och då kände de aktiva i folkets hus att
det åter var dags för biovisningar uppe i dalen. Biografens
öppnande var en stor framgång och vi kunde satsa på en modernisering med digitalisering och stöd för visningar i 3D 2012.
Sedan dess har Bio Nordvärmland försökt att regelbundet
visa de senaste och mest uppmärksammade filmerna under
helgerna på vinterhalvåret mellan september och maj. Alltid
med färska popcorn poppade på plats!
Då vi har så få visningar per år så är det viktigt för oss att visa
de filmer som just folk vill se. Vårt utbud blir därför tyvärr lite
mindre men vi lyssnar noga på vad som efterfrågas av våra
besökare och vi strävar alltid för att välja de rätta filmerna.
Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra bioupplevelsen för
våra besökare och eftersom vi tror att vår bio berikar underhållningsmöjligheterna i området så vi försöker hela tiden hitta
tillfällen att investera i förbättringar. Vår pågående satsning är
att installera jordvärme tack vare stöd från Torsby kommun,
Fryksdalens Sparbank och Länsstyrelsen Värmland. Vi siktar
även på möjligheten att installera en teleslinga för att förbättra

upplevelsen för våra besökare med hörapparat. Allt för att Bio
Nordvärmland ska vara ett bemötande och naturligt alternativ
för alla filmälskare såväl för lokalbefolkningen som för turister
och andra besökande.
Sedan 2017 är vi med och stödjer kommunens projekt att
bedriva skolbio, vilket ska ge skoleleverna möjligheten att
genom skolan se några lärorika och inspirerande filmer varje
år. Vi deltar även i olika kulturevenemang och kan visa filmer
tillsammans med föreläsningar. Våra lokaler kan även hyras ut
för diverse tillställningar som konferenser, möten eller fester.
Föreningen har i dagsläget en aktiv styrelse om fem medlemmar samt tre suppleanter. Av dessa åtta är fyra kvinnor och
sex personer är födda efter 1980. Utöver styrelsen så har vi
även flera duktiga eldsjälar som ställer upp och hjälper till.
Ju fler som engagerar sig för våra filmvisningar desto fler
biofilmer kan vi visa samtidigt som vi utvecklas som biograf.
De som engagerar sig för Bio Nordvärmland säkerställer att vi
kan behålla en modern biograf ute på landsbygden och den
som arbetar med kiosk och inträde under en föreställning kan
då passa på att se filmen utan extra kostnad.
Är du intresserad av biovisningar i Nordvärmland och vill
hjälpa till?
Skriv till oss på vår Facebook-sida Bio Nordvärmland eller
prata med oss under ett biobesök, alternativt ring ordförande
Henrik Svensson tfn 073-058 11 90, eller vår kassör Hans
Bäck tfn 076-817 37 36.

I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är Ambjörby
Folketshus-förening som driver Bio Nordvärmland, som här presenterar sig.

32 TORSBY NU NR 3 - 2018

