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det händer mycket  
spännande i vår kommun
Jag skriver nu mina första rader som nyvalt kommunalråd i vår 
fina kommun. Tänkte börja med en kort presentation av mig 
själv innan vi går in på mera spännande saker.

Jag är uppväxt i Lekvattnet, Värmlands lilla dockskåp som 
Selma Lagerlöf beskrev orten. Nu bor jag med min familj på 
Kollsberg. Jag har präglats mycket av att under mina ung-
domsår fått vara med och starta upp både en SSU-förening 
och Lekvattnets BK som är en pionjärförening inom inneban-
dysporten. Det har blivit många spännande och lärorika år 
inom föreningslivet och politiken. I mitt arbetsliv jobbade jag 
några år inom tryckeribranschen innan jag började på NOTE 
som verkar inom elektronikbranschen här i Torsby. Efter 16 
år inom industrin sökte och fick jag jobbet som platschef på 
TorsbyBadet år 2003. Efter en omorganisation blev jag även 
platschef för Sysslebäcksbadet. Det är otroligt spännande 
och roligt att arbeta med andras fritid och med kommunens 
kanske viktigaste friskvårdsanläggningar. Samtidigt som jag 
började arbeta på kommunen blev jag också invald i barn- och 
utbildningsnämnden där jag har varit med som fritidspolitiker 
fram till 1 augusti i år, då jag tillträdde som kommunalråd.  
Jag har också haft andra politiska uppdrag som fullmäktige- 
ledamot, ledamot och ordförande i överförmyndarnämnden. 

spännande saker på gång …
Just nu går flera av våra lite större företag riktigt bra och några 
exempel är Tepro, Vestre och NOTE som alla expanderar och 
investera i mer personal och nya maskiner. BRANÄS fortsätter 
att expandera med nya hotell, fler nedfarter och fler liftar. På 
sikt är deras mål att bli dubbelt så stora. 

Kommunstyrelsen har precis antagit ny detaljplan för Björken 
som sedan Torsby Bostäder planerar att bygga nya lägenheter 
på. Bygget med trygghetslägenheter i Mejerskan pågår för fullt 
och växer fram i centrum. 

Vi har under flera år haft ett mycket bra söktryck till vårt gym-
nasium Stjerneskolan och 2020 inte minst där vi var lite oro-
liga pga. lite färre egna barn som slutade grundskolan. Trots 
detta slutar intaget på över 125 nya elever som är riktigt bra! 

Vi har även fått flera nya cykel/mountainbikebanor runt om i 
kommunen och flera är på gång. Cykelintresset ökar enormt 
och blir även en specialidrott på Stjerneskolan. Två nya paddel- 
banor har också byggts uppe i Valbergsområdet av företaget 
”MonkyPadel”. Även den sporten har exploderat och det finns 
även ett intresse för att bygga en 
padelhall i Torsby. 

Det rör även på sig runt 45:an mellan 
Dollarstore och rondellen med flera 
nya tomter som nya företag håller 
på att etablera sig på. Trafikverket 
har även kontaktat kommunen om 
att starta upp ombyggnaden av 
Östmarks korset för att göra den 
trafiksäkrare. 

Har ni idéer på utveckling, så tveka 
inta att höra av er till mig.
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... är några av de frågor som politiker från 
kommunfullmäktige
kommer att ställa till kommuninvånarna under hös-
ten och vintern. Nu fortsätter nämligen det påbör-
jade arbetet med Vision Torsby 2040. Nästa steg är 
att utifrån dialog med kommuninvånarna ta fram 
ett underlag till den nya visionen. Med Torsby och 
Torsby kommun menas hela det geografiska området 
Torsby kommun.

Dialog på offentliga platser, med start vecka 40
Fr o m vecka 40 finns politikerna runt om i kommu-
nen, t ex vid lanthandeln, matvarubutiken, fotbolls-
planen, återvinningscentralen och andra offentliga 
ställen. Politikerna vill då intervjua kommunin-
vånarna för att ta del av och anteckna tankar om 
framtidens Torsby. Det finns också pappersenkäter 
att fylla i på Torsby och Sysslebäcks bibliotek, på 
bokbussen och på sevicepunkterna i kommunen.

Möjlighet att svara på frågorna på vår webb-
sida under hela oktober
På www.torsby.se/vision2040 finns möjlighet att 
svara på frågorna via ett webbformulär. Formuläret 
är öppet under oktober månad.

Varför gör vi det här?
Kommuninvånarnas svar kommer att ligga till 
grund för visionsdokumentet Vision Torsby 2040, 
som arbetas fram av politiker och tjänstemän.  
Dokumentet kommer att bestå av ett antal priori-
terade områden och mål som är särskilt viktiga att 
arbeta med. Det fungerar då som ett övergripande 
styrdokument och ligger till grund för kommunala 
beslut och genomföranden. 

Vision Torsby 2040 blir ett viktigt verktyg för att 
skapa framtidens Torsby. Region Värmland har ta-
git fram ett motsvarande strategidokument för hela 
Värmland, läs den på www.varmlandsstrategin.se 
och tyck till där om deras förslag.

Mer info om Vision Torsby 2040
På www.torsby.se/vision2040 finns mer info om 
arbetet med Vision Torsby 2040. Har du frågor 
kring arbetet med Vision Torsby 2040, kontakta Sara 
Johansson, samhällsplanerare, Torsby kommun, på 
e-post sara.johansson@torsby.se.

 

Text: Sara Johansson och Ulrika Andersson  
Foto: Pixabay

Hur vill du att 
Torsby kommun 
ska vara om 20 år?
- Vad vill du att Torsby kommun ska vara känt för år 2040?

- Vad är det absolut viktigaste som ska ha hänt för att det  
ska vara sant år 2040?

- Vad är det som gör att du väljer att bo i Torsby kommun 2040?

- Vad är det som gör att människor väljer att flytta till  
Torsby kommun 2040?

Vision Torsby 2040
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Torsby kommun har en lokal handlingsplan för 
suicidprevention och där är fokus på skolnärvaro ett 
arbetsområde. 

Anställda inom förskola, grundskola, gymnasiet 
och socialtjänst får alla en gemensam digital föreläs-
ning på temat. 

– Det handlar om att skapa en gemensam kun-
skapsgrund grundad på beprövad erfarenhet och 
forskning, säger Dag Nyström (C), ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Att främja närvaro i skolan strukturerat och efter-
tänksamt är nödvändigt för att undvika så kallad 
problematisk skolfrånvaro. 

Föreläsaren Malin Gren Landell, uppvuxen i Mol-
kom, är psykolog och har på uppdrag av regeringen 
lett en utredning av frånvaro i skolan. Hon har skri-
vit flera böcker inom området. Det är avgörande att 
tidigt uppmärksamma frånvaro.

– Att utreda varför elever är borta från skolan 
behöver ske från olika vinklar och perspektiv för att 
vi ska kunna sätta in rätt insatser, säger Malin Gren 
Landell. 

Elever ska vara saknade och sakna skolan. 
– Skolfrånvaro kan vara olika för olika indivi-

der, men det omgivande stödet behöver riggas och 
struktureras för att elever inte ska "falla mellan 
stolarna" och riskera att lämna skolan utan att ha fått 
en chans att komma tillbaka.

Förutom föreläsningen ingår också diskussioner 
i arbetslag. Agneta Davidsson, specialpedagog på 
Stjerneskolan, ser det som betydelsefullt att sätta 
fokus på närvaro. 

– Det här är en del av ett förbättringsarbete. En ge-
mensam samsyn mellan alla pedagoger i kommunen 
är väldigt viktig.  

Att ha koll på frånvaro är en betydelsefull åtgärd 
som förmedlar att eleven är saknad och att skolan är 
intresserad av att veta varför eleven är borta. Från-
varo betyder också missad undervisning, oavsett 
frånvaroorsak.

– Det handlar om att se eleven och att skapa en 
relation, säger Agneta Davidsson. 
Text: Linda Bengtsson tfn 070-235 02 20.  
Foto: Linda Bengtsson och David Brohede.

Skolnärvaro 
= bättre skolresultat och hälsa 
Det finns en tydlig koppling mellan hög 
närvaro i skolan och barn och ungas 
hälsa. Därför satsar Torsby kommun på 
att öka kunskapen hos anställda. 

Specialpedagog Agneta Davidsson jobbar tillsammans med kollegorna 
på Stjerneskolan med att främja närvaro. 

Malin Gren Landell har lett en utredning på uppdrag av regeringen.

     Frånvaro = missad undervisning 
•	 10	%	frånvaro	under	20	veckor	=	2	veckor		

eller	½	dag	per	vecka	på	en	termin.	
•	 20	%	frånvaro	=	1	månad	på	en	termin,		

2	månader	på	ett	skolår.	
•	 Ströfrånvaro	är	inkörsport	till	långvarig	frånvaro.	
•	 Långvarig	ogiltig	frånvaro	börjar	ofta	med		

giltig	frånvaro.	
•	 Oavsett	giltig	eller	ogiltig	frånvaro	så	är	det		

missad	undervisning.	
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Lång och 
trogen tjänst
Hur många går till sin arbetsplats 10 000 
gånger? Gunilla Henriksson vet hur det 
känns. Efter 43 år som kurator på Stjer-
neskolan har hon fått pension.
Hon har kört rektorer, lektorer och konsulenter i sitt 
hästsläp. Fått hjälp av elever att buda på höpress 
under nätauktion då hon inte hade smartphone. 
Självklart bara kuriosa kring det Gunilla Henriksson 
varit med om på Stjerneskolan. 

I 43 år har hon varit skolans psykosociala expert 
med målet att stötta och bidra till att elever mår bra 
och når sina kunskapsmål. Som nyutbildad började 
Gunilla som barntillsynsassistent 1977, det dröjde 
inte länge förrän hon var kurator. 

– Jag känner stor tacksamhet för att ha haft det 
bästa jobb man kan tänka sig. Att vara med och 
påverka ungdomars utveckling är ett privilegium, 
säger Gunilla. 

Hon beskriver mötet med elever och personal som 
roten till att hennes starka känsla för arbetsplatsen 
kunna gro och växa i olika riktningar. Från början 
innebar det mycket ensamarbete, idag ser rollen an-
norlunda ut. 

– Elevhälsan idag har ett tydligare uppdrag och 
det är ett team med specialpedagog, studie- och  
yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog och 
skolläkare. Mycket har utvecklats och förändras 
med åren, säger Gunilla. 

Och sannerligen är det så. Hon har varit med om 
att barnaga avskaffats, jobbat under tre olika skolla-
gar och lika många läroplaner. Sett 17 rektorer och 
13 biträdande/studierektorer passera revy. 

Gunilla funderar en stund. Ler och minns tillbaka 
på många dråpliga situationer på sin arbetsplats. 
Som det kan bli i möten med människor. 

Så kommer en mer allvarsam ton. 
– Jag har stridit också och varit obekväm när jag 

stått upp för och värnat om elevers rättigheter. 
Numer har hon så smått kommit in i den nya var-

dagen som pensionär. Mer tid på gården i Åsteby, 
fritidshuset i Sälen, resor med husbilen, ridskolan 
och inte minst barn och barnbarn. 

– Jag gillar att ha något på gång och kommer att 
fylla dagarna, men numer är det ju inget som bråd-
skar. Det är ovant men jag trivs i de rutinerna. 
Text och foto: Linda Bengtsson 070-235 02 20.

Gunilla Henriksson har haft samma 
arbetsgivare under hela arbetslivet
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Allmänheten hör ofta av sig till 
både polis och kommun för att 
påtala sitt missnöje. Klagomålen i 
vår kommun har ökat under som-
maren 2020 och kanske har detta 
lite samband med rådande pan-
demi? Det finns också Torsbybor 
som inte upplever att den höga 
musiken är ett problem. 

Polisen och kommunens roll 
är dock, bland mycket annat, att 
lyssna till medborgarna och jobba 
med att försöka skapa en så bra 
miljö som möjligt där de allra 
flesta ska trivas och må bra. Att få 
sin nattsömn störd av hög musik 
att det leder till sömnlöshet och 
i värsta fall psykisk ohälsa och 
sjukskrivning måste ändå anses 
oacceptabelt.

behövs lagändring? 
Lagstiftningen ändrades så sent 
som 2018 men det gav ingen ef-
fekt. Polis, kommun och Läns-
styrelsen med flera för fortsatt 

en dialog kring problemet för att 
om möjligt hitta nya och bättre 
lösningar. Inrikesminister Mikael 
Damberg besökte Arvika under 
vecka 38 för att lyssna och dis-
kutera problemet på lokal nivå. 
Damberg medger att lagstiftning-
en inte verkar ha fått full effekt 
och att den nog behöver skruvas 
på lite. Under sitt besök i Arvika 
träffade inrikesministern chefen  
för lokalpolisområde Arvika, 
Jonas Wendel, som säger att frus-
trationen från medborgare och 
poliser i yttre tjänst är mycket 
påtaglig.

Lokalpolisområde Torsby har 
haft extra fokus på problemet 
under sommaren och försökt 
föra dialog med de ungdomar 
som spelar hög musik, de har 
getts tillsägelser, de har avvisats 
och det har rapporterats, då det 
funnits möjlighet till det. Det är 
dock en omöjlighet att ”passa” 
på alla fordon, men när polisen 

finns på plats så agerar de också, 
så kraftfullt det går. Upplevelsen 
är dock att ordentliga verktyg för 
att bötfälla de som stör saknas i 
dagsläget. 

Flera inlägg om högt spelande 
musik har lagts ut på olika sociala 
medier och det är många som be-
rörs och vill lägga sig i debatten 
som förs kring detta. Några tycker 
att polisen borde göra annat 
än att åka runt och jaga de som 
spelar hög musik, att det borde 
finnas annat att lägga resurser på 
menar de. Sen finns det de som 
menar att polisen verkligen borde 
få tyst på detta oväsen som stör 
folks nattsömn.

Attitydförändring krävs 
Fler poliser och lagändring ger 
förstås nya verktyg, men polisen 
mäktar nog ändå inte med att en-
sam förändra. Det behövs vuxna 
ute på gator och torg och vuxna 
som pratar med ungdomarna. De 
måste få spela sin musik och ha 
roligt, men det är som sagt inte 
okej att andra medborgare blir 
sömnlösa och i värsta fall psykiskt 
sjuka. Vi måste bli fler som hjälper 
varandra att göra rätt! 

Vid frågor och funderingar så 
är man alltid välkommen att höra 
av sig till Lokalpolisområde (Lpo) 
Torsby eller Torsby kommun.

JöRGEN JOHANSSON 

ANDT- och brottsförebyggande samordnare
jorgen.johansson@torsby.se 

070-316 60 77

CAROLINE ERIKSSON 

kommunpolis
caroline.a-eriksson@polisen.se 

070-609 18 83

Hög muSik 
stör nattsömnen för många Torsbybor
Bilar med högt spelande musik är ett stort problem  
i flera kommuner i Värmland och Dalarna. 
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Känner du igen dig? 

Ljuger du för 
att dölja något som 

händer hemma?

Det var dom 
som ville skiljas, 

ändå känns det som 
mitt fel.

Är du 
orolig för dina 

föräldrar?

Är du rädd 
för eller känns det 
pinsamt att ta med 

kompisar hem?

Blir helger, 
lov eller semestrar 

förstörda för att någon 
dricker för mycket eller 

mår väldigt dåligt?

Sviker 
mamma/pappa 
ofta sina löften?

Till dig som är 9-11 år

Hur har 
du det?
Missbrukar någon i familjen alkohol 
eller andra droger? Finns det psykisk 
ohälsa i din familj? Har du föräldrar 
som bråkar med varandra i samband 
med en separation/skilsmässa?

Då finns Reflexen, en stödgrupp, där du får lysa 
upp i en kanske annars mörk tillvaro. Känner du 
dig ensam, ska du veta att fler kan känna som du. 
Genom kunskap och lekar har vi kul tillsammans 
och lär oss nya saker.

Hur gör du för att börja?
Du eller en förälder kontaktar oss så träffas vi 
och berättar mer. Det kostar inget att vara med. 
Torsby kommun och Fryksände pastorat,  
Svenska kyrkan driver gruppen tillsammans.

Reflexen är ett samarbete mellan 
Torsby kommun och Svenska kyrkan

”När det är flera barn 
som varit med om samma 

sak är det lättare att 
prata om det”

vill du veta mer kontakta:
Elisabeth Hed, alkohol- och drogterapeut 
073-276 11 23, elisabeth.hed@torsby.se 

Inger Hjalmarsson, diakon 
070-375 41 87, inger.hjalmarsson@svenskakyrkan.se

Foto: Birgitta Brorson
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En rad stora händelser de senaste åren har visat 
att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i 
större enheter för att öka sin förmåga att genomföra 
räddningsinsatser. 

Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län 
och delar av Dalarna, Västra Götaland och Väst-
manland har sedan i maj gemensam operativ led-
ningsorganisation. 

Som enskild Torsbybo har du troligen inte märkt 
någon skillnad. Samma personal finns kvar och 
räddningstjänsten har samma logga. 

– Vi har fortfarande kvar vår egen organisation. 
Men på ledningsnivå är det ett utökat samarbete, 

säger ställföreträdande räddningschef Johan Westh. 
När ett samtal kommit till SOS Alarm larmar de-

ras operatörer ut så att rätt resurser skickas till varje 
insats. 

Systemet som helhet sköts från en ny, gemensam 
ledningscentral på brandstationen i Örebro, sam- 
lokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är 
bemannad dygnet runt av ett larmbefäl och ett vakt-
havande befäl. Dessa tillsammans med räddnings-
chef i beredskap utövar övergripande ledning av 
den operativa verksamheten. 

På själva skadeplatsen - lokalt - finns sedan andra 
ledningsfunktioner som styrkeledare, insatsledare 
och regional insatsledare. 

Torsby och Sunne har sedan tidigare gemensam 
operativ ledningsorganisation. Insatsledare i bered-
skap jobbar över båda kommunernas geografiska 
område. Vid ett larm har insatsledaren nittio sekun-
der på sig att svara. För att så snabbt som möjligt nå 
skadeplatsen har de med sig ledningsfordonet hem. 

– Det handlar om att samordna resurser på ett ef-
fektivt sätt, säger Johan Westh, stf räddningschef i 
Torsby. 
Text och foto: Linda Bengtsson 070-235 02 20

”Den största skillnaden med Räddningsregion Bergsslagen är att vi sällan hanterar media ute på skadeplatsen eftersom det sköts från örebro. 
Det avlastar oss en hel del”, säger Johan Westh. Med på bilden är Conny Sundberg, materialansvarig i Sunne.

Torsby en del av 
räddningsregion 
bergslagen
Räddningsregion Bergslagen är en ny led-
ningsorganisation för räddningstjänsterna 
i flera län – där ingår numera Torsby.

Fakta räddningsregion bergslagen
Räddningsregion	Bergslagen	omfattar	42		
kommuner	med	740	000	invånare.	I	området		
finns	17	räddningstjänster	med	110	styrkor/stationer	
som	årligen	hanterar	omkring	7	500	larm.	
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nattviol
En nattdoftande skönhet som trots namnet inte är en 
viol utan en fridlyst orkidé. Nattviol trivs i mullrika 
hävdade marker och är välkänd för de flesta värmlän-
ningar. Om du går på upptäcktsfärd i midsommartid 
kanske du hittar den vackra vitblommande orkidén. 

specialuppdrag 
När en ny trafiklösning för Östmarkskorset E45/
E16/Rv275 är framtagen visar det sig att det finns 
orkidéer på kullen. Efter flera inventeringar står 
det klart att det rör sig om många nattvioler. För 
att möjliggöra fortlevnad så lämnar kommunen in 
begäran om dispens för flytt hos länsstyrelsen som 
beviljar flyttning. Då börjar vårt specialuppdrag att 
förverkliga flytten.

Hitta nya boplatser är en utmaning i sig. Det landar 
tack vare välvilliga naturintresserade markägare.  
Vi märker upp alla synliga bladpar i juni och 

nattviol med gröna 
frökapslar i ett hav 
av liljekonvaljer.

blomstänglar i augusti. Det visar sig att vi har flera 
hundra individer. Långt mera än någon kunde gissa 
i igenväxningsmarker.

Floraflytt
Vi testgräver för hand i slutet av augusti för att se 
utbredningen av rotsystemet. 

Nu går vi in i flyttmodus med flera medarbetare 
som förbereder större grävarbetet och nya boplat-
serna. Varsamhet i alla led. Under september har 
vi hittills lyckats flytta över 550 individer. Lite mer 
flyttarbete återstår före månadens slut. Uppföljning 
är planerad årligen fram till 2025. Vi håller tum-
marna för nattviolerna på de nya boplatserna hos 
nyblivna ”florafaddrar.”

Läs mer på www.torsby.se/miljomalsprogram. 
Välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret; 
miljöinspektör Maria Hedin, mobil 070-318 60 76  
eller miljöstrateg Tina Näslund, mobil 073-271 36 74.

Flytt av raritet  
till ny boplats
Sommaren 2020 var ovanlig. Vi fick specialuppdrag och dispens att flytta en raritet 
till säkrare boplats. Arten heter nattviol och är en fridlyst orkidé.

Miljömål: Ett rikt växtliv och djurliv
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Positivt är att ha ett sammanhållet mellanstadium.
När elever och personal får möjlighet att arbeta 
tillsammans under en längre tid bygger man bra 
relationer och det blir en trygghet för eleverna.

Vi kan se på skolgården att yngre och äldre elever 
blandas på raster och umgås. Många elever innebär 
fler olika möjligheter till kamrater.

Frykenskolan arbetar med att utveckla bra lärmiljöer 
och har på skolan en utvecklingsgrupp som driver 
arbetet som ska synas inne i varje klassrum. Vi pratar 
om det breddade klassrummet., ett strukturerat och 
tydligt klassrum som gynnar alla elever.

vill du veta mer, hör gärna av dig  
till någon av oss
Anna Renhult, rektor för lågstadiet och högstadiet,  
073-271 22 56, anna.renhult@torsby.se
Agneta Mellgren, biträdande rektor för högstadiet,  
073-270 12 28, agneta.mellgren@torsby.se
Margareta ”Meta” Keck Carle, biträdande rektor 
för mellanstadiet, 070-219 83 02,  
margareta.keck.carle@torsby.se

Text: Anna Renhult 
Foto: Annette Lauritzen

Frykenskolan - en  
skola för årskurs 4-9
Från och med läsårsstart 2020 är Frykenskolan en skola med årskurserna 4-9.  
Skolan har också grundsärskola i samma årskurser. Fritidshem finns också på  
skolan på eftermiddagarna. Totalt går nu 547 elever på skolan och på skolan finns  
75 anställda varav 48 undervisande lärare.
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Gassvetsen tänds och läraren Erik 
Kihlgren förklarar att lågan består 
av en blandning av acetylen och 
oxygen som antänts då den lämnar 
munstycket. 

Vi är just nu med på andra träffen  
inom industriutbildningen med 
inriktning mot svetsning som kom-
mer att pågå under två terminer. 

Albin Utter är en av deltagarna. 
Han tog studenten från Stjerne-
skolan och fordonsprogrammet 
2017. 

– Jag vill få en bredare utbild-
ning än fordon och jag har jobbat 
inom industrin ett tag och känner 
att det här passar mig.

Som svetsare fogar du samman  
stål och andra metaller med olika 

Läraren Erik Kihlgren visar hur man ställer in svetsen för att få rätt blandning gas. Albin Utter  
har jobbat inom industrisektorn och vill bredda sina kunskaper med en svetsutbildning. 

metoder. Du arbetar bland annat 
med tillverkning, montering och 
reparation av metallprodukter 
och stålkonstruktioner; här ingår 
allt från bilar till broar.

Utbildningen ger teoretiska och 
praktiska kunskaper som behövs 
för att arbeta som svetsare. 
Två kvällar i veckan är det träffar 
på Stjerneskolan, därtill krävs 
egenstudier eftersom upplägget 
är helfartsstudier. 

– Vi inleder med en säker-
hetsgenomgång och framöver 
kommer praktiska moment 
varvas med teori, säger läraren 
Erik Kihlgren som är ingenjörs-
utbildad och jobbar deltid som 
processingenjör på Note. 

ny indusTriuTbildning 
inom Torsby lärcenter 
Flitens lampa lyser i Stjerneskolans industrilokaler. 15 blivande svetsare har  
just börjat sin utbildning – det senaste tillskottet inom Torsby Lärcenter. 

Efter utbildningen ska deltagarna 
kunna arbeta inom tillverknings-
industrin och hos företag som 
arbetar med konstruktioner i stål 
och byggsmide. 

Förutom en rad olika svetsmeto-
der ingår också kursen lastmaski-
ner och truckar som ger behörighet 
i att köra truck. Svetsutbildningen 
är lokalt anpassad för Torsby. 

– Det finns en efterfrågan hos 
företagen av den här kompeten-
sen. Självklart vill vi bidra till att 
öka den och samtidigt ge möjlig-
heter till lokal utbildning. Det är 
viktigt för Torsby, säger Rose- 
Marie Johnsdotter, rektor för vuxen- 
utbildningen på Stjerneskolan. 
Text och foto: Linda Bengtsson 070-235 02 20
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Den 23 september anordnade Visit 
Torsby en dag för företag inom besöks-
näringen på Sahlströmsgården i Torsby. 
På agendan var bland annat information från 
näringslivsföreningen iTorsby, Visit Värmland 
var på plats och berättade om sin verksamhet och 
projekt och så fick företagen vara med och bidra 
till Torsby kommuns mål och visionsarbete.  
Dagen avslutades med inspiratören och entrepre-
nören Mikael Genberg. En trevlig dag som var-
vades med inspel från företagen med goda idéer 
som bådar gott för framtiden.

– Det är alltid roligt och givande att träffa våra före- 
tag inom besöksnäringen, det är ett stort engage-
mang! Man blir imponerad av den omställning som 
de gjort nu, på kort tid, i och med corona-krisen. 
Det är viktigt att träffas och lyfta olika frågor, så att 
vi tillsammans får fler att upptäcka vårt område, 
säger Emelie Röjeskog, destinations- och turism-
utvecklare, Torsby kommun.

Torsby kommuns turism-
pris delades också ut. 2020 
års pris gick till företaget 
Vildmark i Värmland som 
erbjuder flottfärder på 
Klarälven. 

Motivering: Vildmark i 
Värmland har under sina 
många år i branschen lockat 
flera tusen internationella 
gäster till vårt område. Med sin unika produkt och 
professionalitet har Vildmark i Värmland satt vår 
kommun på kartan för besökare. Flotten har blivit 
en symbol för vårt område och för hela  
Sverige. Vildmark i Värmland bidrar även till  
regional utveckling av Värmlands besöksnäring.

EMELIE RöJESKOG

destinations- och turismutvecklare 
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se

En dag för  
besöksnäringen

Foto: Emelie Röjeskog



NR 3 - 2020 TORSBY NU  13

Varför behövs det fritt internet?
Hela grunden till projektet COM3 är att avlasta 
mobilnätet vid större evenemang såsom Torsby- 
mârten, Svennis Cup osv.

Förutom fritt WIFI i Torsby centrum och i Syssle-
bäck så finns det en mobilenhet med accesspunkter 
som kan användas vid olika evenemang för att 
avlasta det vanliga mobilnätet.

– Som exempel användes den mobila enheten till 
den coronasäkrade rallytävlingen ”Rally Sweden 
lockdown” och säkerställde att den kunde tv-sän-
das av SVT, säger projektledare André Liljemark. 
Han fortsätter:

– Det är fantastiskt kul med alla stora evene-
mang som sker i kommunen, som rallycross-VM i 
norr till Svennis cup i söder.

Men det belastar det vanliga mobilnätet och kan 
göra det besvärligt att använda onlinetjänster.

COM3-projektet ger oss möjlighet att avlasta 
mobilnätet med fritt WIFI och möjliggör så mycket 
mer än bara fritt internet till besökare och boende.
• Solcellsbänkar där man kan ladda sina bärbara 

enheter med hjälp av solenergi.
• Högtalare med stämningsmusik i centrum.
• En lokal e-handelsbutik för att utöka  

butikerna öppettider och tillgänglighet.

E-handeln kommer till en början att vara ”click 
and collect” vilket innebär att man köper sina varor 
online och hämtar dem i butik.

– Vi kommer ha stor nytta av COM3-projektet 
för att möta framtidens krav på tillgänglighet och 
service, säger butiksinnehavare Emma Göransson 
som driver butiken Hedbergs Kläder inne i Torsby 
centrum. 

vill du veta mer?
Hör gärna av dig till projektledare André Liljemark, 
tfn 073-097 39 37, andre.liljemark@torsby.se 

det börjar närma sig fritt 
wifi i Torsby centrum
I Torsby Nu nr 2 juni 2020 berättade vi om att det jobbades med att få igång fritt wifi  
i centrumkärnan. Sedan i somras har det testkörts och de först 30 dagarna hade  
nätverket ca 3000 anslutna enheter (mobiltelefoner, surfplattor, datorer osv.). 

Torsby	kommun	
har	beviljats	EU	
medel	i	ett	Interreg	
Nordsjö-projekt	
som	heter	”COM3” 

COM3	är	en	förkortning	för	”Building	
Competencies	for	Competitive	Companies”.		
I	projektet	deltar	länder	från	EU	Nordsjö-	
region,	vilket	innebär	att	liknande	sats-
ningar	som	i	Torsby	nu	även	görs	i	Belgien,	
Tyskland,	Holland,	Danmark,	England	och	
Norge.	Mer	information	finns	att	läsa	på	
www.torsby.se/projektcom3

Foto: Emelie Röjeskog
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Årets Skillnadpris delas ut under festliga former i Sysslebäck söndagen den 6 december, 
i samband med att näringslivsföreningen iTorsby lottar ut vinster i TorsbyTuren.  
De tre finalisterna, med juryns tillhörande motiveringar, är:

Rösta senast den 15 november 
Fyll i formuläret på www.torsby.se/skillnadpriset eller skicka e-post till skillnadpriset@torsby.se. Det går 
också bra att skicka brevpost märkt med ”Skillnadpriset” till Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 
Torsby. Eller skriv finalistens namn på en lapp och lägga i någon av röstningslådorna som finns i receptionen 
vid: Kommunhuset i Torsby, Samverkanskontoret i Sysslebäck och på bokbussen (vid alla stopp).

ULRIKA ANDERSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

skillnad-
priset 2020

Joe bengtsson 
Kärrbackstrand, Sysslebäck
Joe Bengtsson, president i Repu-
bliken Nordvärmland, har med sitt 
driv och sitt engagemang gjort stor 
skillnad på många sätt. Han är 
och har varit engagerad i lands-
bygden han lever i, han kämpar 
för att Klarälvdalen ska utvecklas 
och samtidigt bevara det som är 
bra. Joe har satt Kärrbackstrand 
på kartan i och med hans initiativ 
till kulturella samarbeten och träffar 
i byns folkets hus.

Tjej- & Kvinnojouren 
Nordvärmland, Torsby
Tjej- & Kvinnojouren Nordvärm-
land, med Kristin Bergkvist i 
spetsen, är en ideell organisa-
tion som erbjuder en fristad och 
hjälp för kvinnor och barn när den 
behövs som allra mest. Tjej- & 
Kvinnojourens arbete är viktigt 
för kvinnor och barn som utsätts 
för våld i nära relationer. Tjej- & 
Kvinnojouren kämpar med små 
medel och stort hjärta för att göra 
skillnad.

Johnny andersson
Västra Vadje, Torsby
Aldrig någonsin har väl så många 
människor setts i rörelse som när 
Torsbyrundan och Naturpasset i 
Sysslebäck startade i våras.  
Johnnys arbete med motions-
rundorna har skapat en folkrörelse 
utan dess like. Flera tusen män-
niskor; invånare och besökare, 
har via Johnnys kartor besökt stäl-
len i kommunen som nog aldrig 
tidigare upplevts. Johnny har gjort 
skillnad, för många, på kort tid.

Rösta senast 15 november

Mer info om priset finns på www.torsby.se/skillnadpriset



NR 3 - 2020 TORSBY NU  15

Syftet med podcasten är att be-
rätta om människor från bygden, 
lära känna dom lite mer på djupet 
och höra deras egna berättelser. 
Dels för att skapa stolthet bland 
oss som bor i kommunen, en 
känsla av att ”ja, han/hon är fak-
tiskt härifrån, bra jobbat!” – det 
finns mycket som man inte vet 
från sin egen ort. Det andra syftet 
är att lyfta landsbygden och män-
niskorna som bor och kommer 
från bygden till en bredare massa.

... och vad är en podcast? 
Hur lyssnar man? En podcast 
(poddsändning, podradio eller 
pod) är ett enkelt sätt att prenu-
merera på ljud- eller videofiler 
via internet. Det är som ett radio-
program som du kan lyssna på 
via datorn eller en app. Avsnit-
ten från Torsby talks finns att 
lyssna på hos Spotify och Pod-
bean. Programledare är Christian 
Fryklund och till sin hjälp har han 
teknikern Per Täppers från Radio 
Fryksdalen.

ett nytt avsnitt varje torsdag 
Initiativtagare till podden ”Tors-
by talks” är näringslivsföreningen 

iTorsby och näringslivsbolaget 
Torsby Utveckling AB och det 
kommer ett nytt avsnitt varje 
torsdag.

– Det är ett fantastiskt tillfälle att 
få lära känna dessa personer på ett 
lite annorlunda sätt och samtidigt 
få höra detaljer som aldrig kom-
mer fram annars. Att få ostörd 
ensamrätt i 30-40 minuter är verk-
ligen exklusivt och ger oss möjlig-
het att höra riktigt spännande be-
rättelser. I mina tidigare uppdrag 
för till exempel radiosporten hade 
man cirka två minuter att klämma 
fram det mest intressanta så detta 
är inspirerande även för mig. Det 
kommer bli en spännande höst 
med många intressanta gäster så 
håll utkik, säger programledaren 
Christian Fryklund.

Poddavsnitten kommer också 
att bli radioprogram. Det är sam-
arbetet med Radio Fryksdalen 
som gör detta möjligt. Avsnitten 
kommer då att klippas om och 
musik kommer att läggas in.

– Då har alla som inte kan lyss-
na via t.ex. Spotify en möjlighet 
att ta del av avsnitten som radio-
program, säger Andre Liljemark, 
projektledare vid iTorsby.

För mer information, kontakta
Andre Liljemark, projektledare 
iTorsby, 073-097 39 37
Anna-Lena Carlsson, VD Torsby 
utveckling AB, 076-816 57 42

Har du lyssnat på 
”Torsby Talks?”
Torsby talks en podcast om människor som lever, verkar eller har sina rötter i Torsby 
kommun. Namnet Torsby Talks är inspirerat av ”Ted talks” en företeelse som kommer 
från USA – men det går också lika bra att säga ”Torsby-taaaler”.

Här är en lista på de 
som varit med hittills: 

Dennis	Rådström

Fredrik	Martinsson

Anna	Sahlström

Jacob	Walfridson

Helena	Henriksson

Aron	Eriksson

Pernilla	Solberg

Oliver	Solberg

Morgan	Östlund

Sabina	Grahn

John	Eriksson

Linn	Persson

Isak	Reiersen

Mona	Brorsson	
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bra tillväxt för 
besöksnäringen
Tillsammans med företaget Resurs AB 
undersöker Torsby Turistbyrå vartannat 
år den ekonomiska och sysselsättnings-
mässiga effekten av turismen i Torsby 
kommun. Logi och aktiviteter, det är 
de två största utläggen som turisterna 
har när de besöker Torsby. Den totala 
turismomsättningen för 2019 ligger på 
1,2 miljarder.
Turismomsättningen för alla övernattande i kom-
munen har ökat med drygt 260 miljoner kronor 
2019 jämfört med undersökningen 2017. Merparten 
av ökningen beror på ökningen av antal gästnätter i 
Branäsområdet. (+115 000). Totalt har Torsby kom-
mun för 2019, 976 575 kommersiella gästnätter.

– Lägger vi då till de nätter som kategoriseras 
som fri camping, övernattning hos släkt och vän-
ner och fritidshusägare så får vi en total på 1,4 
miljoner gästnätter. Vi ser ju också i resultaten att 
aktiviteter blir allt viktigare, säger Emelie Röjeskog, 
destinations- och turismutvecklare.

En gästnatt är varje natt en gäst/turist tillbringar i 
ett boende i kommunen. Statistiken för gästnätter 
2020 är ännu inte klar, men i och med corona kom-
mer det bli en minskning av antalet. I ett förhands-
besked från SCB som gäller månaderna januari-
juni hade området Torsby kommun en minskning 
med -27,1% på antalet gästnätter, lite positivt kan 
ändå vara att vi har den minsta minskningen i 
Värmland.

Så här fördelas turistens utlägg i området 
Torsby kommun:

 

Foto: Vildmark Värmland 
Diagram: Resurs AB

EMELIE RöJESKOG

destinations- och turistmutvecklare
emelie.rojeskog@torsby.se

Tfn 070-237 94 31
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vad ska du göra i höst?
Även fast sommaren är slut, så går vi en vacker höst 
tillmötes. Naturen är alltid öppen. Den vandrings-
led du gick i sommar – kanske blir det en annor-
lunda upplevelse att gå den på hösten? Ta en mysig 
fika med en kompis, gå på bio, boka in en övernatt-
ning – du behöver inte åka långt för att komma bort 
lite, flera lokala företag har fina högsterbjudanden! 

– Du kan alltid kontakta oss på Torsby Turist-
byrå för tips på aktiviteter eller besök webbplatsen 
visittorsby.se, där lägger vi löpande in kommande 
evenemang, utställningar och andra tips.

Glöm inte heller bort att tipsa oss om du arrang-
erar något som du vill att fler ska veta om, avslutar 
Lena Henriksson, turistbyråföreståndare. 

EMELIE RöJESKOG

destinations- och turistmutvecklare
emelie.rojeskog@torsby.se

Tfn 070-237 94 31

Flera besöksmål i kommunen har haft besöksrekord 
andra verksamheter har haft det tuffare. Flera av 
våra företag i kommunen har 100% utländska 
gäster i sin verksamhet och de gästerna har ju inte 
haft möjlighet att komma hit i lika stor utsträck-
ning. Men däremot har fler svenskar hittat till vårt 
område. 

– Jag upplever ändå att många kommuninvå-
nare tagit vara på möjligheten till en bra semester 
på hemmaplan! Jag tror också att många upplevt 
vårt område på ett annat sätt, när man istället för 
att ”bara” vara invånare också blir besökare på en 
plats. Det bådar gott för framtiden, säger Emelie 
Röjeskog, destinations- och turismutvecklare. 

Många företag och föreningar har ställt om sin 
verksamhet och har kunnat locka gäster ändå. 
Vandringslederna i kommunen har varit flitigt 
använda och många har testat lyckan i våra fina 
fiskevatten. 

Det är en annorlunda sommar som vi har bakom oss. Nya begrepp som hemester, 
värmester och svemester dök upp och många semesterplaner ändrades i all hast. 

Hemestersommaren 2020

Här finner du tips
Hemsida:	www.visittorsby.se
Facebook:	facebook.com/visittorsby
Instagram:	instagram.com/visittorsby
Tfn	0560-160	50,	turist@torsby.se

 
Foto: Per Eriksson
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Intresset för cykel växer över hela  
Sverige och nu tillsammans med 
Biking Värmland kommer vi 
utveckla cykelleder runt om på 
sportcentret. Biking Värmland är 
ett projekt för att ge Värmland ett 
enhetligt perspektiv som cykel-
destination och erbjuda gäster en 
cykelupplevelse av hög kvalitet. Ett 
gemensamt system för klassifice-
ring, kvalitetskriterier och utmärk-
ning av cykelleder som fungerar 
både nationellt och internationellt.

Man ska alltså känna igen sig, 
oavsett om man cyklar i Torsby, 
Filipstad eller Arvika liknande 
Biking Dalarna. Med hjälp av 
Biking Värmlands EU-pengar och 
stöd så har vi kunnat markerat 
upp de befintliga cykelleder som 
vi har haft tidigare och fyra nya 
cykel-leder i Valberget.

Befintliga leder
• Bosebergsrundan 49,5 km
• Granbergsrundan 48 km
• Skallarundan 27,5 km
• Mastkärrsrundan 13 km t/r
• Vassjörundan 12,5 km

Fyra nya leder i Valberget
• Hökåsrundan 10 km
• Björnåsrundan 8 km
• Rävrundan 5 km
• Valbergsrundan 3 km

Cykla  
hos Torsby  
skidtunnel & 
sportcenter
Nu har vi snöat in oss på cykel och tillsammans med 
Biking Värmland ska vi få till kvalitetssäkrade cykelleder 
runt om på Torsby Skidtunnel & Sportcenter.

Men för att bli kallad cykeldesti-
nation så behövs det mer än bara 
naturliga leder, framförallt en 
välstrukturerad arena med portal.

Vi tog kontakt med ”mästarens  
mästare” av bygge av leder näm-
ligen Sweden Mountainbike. Ett 
företag i Sverige som varit med 
och byggt leder runt om i hela 
Sverige. De fick i uppdrag att 
hjälpa oss att bygga en cykelpark 
med pumptrack och flowtrail.

Inte bara cykel som växer utan 
vi välkomnar även Monkey Padel 
med två utomhusbanor för padel 
till området och 60° Nord som 
byggt ett utomhusgym!

Vi är oerhört stolta över att se 
området växa och utvecklas!

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

Foto: Anna Lindqvist 
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Foto: Theréz Söderberg

Torsby bike Park	

Två	pumptrack	och	en	flowtrail.

Blå	Pumptack	är	80	meter	och	är	den	
enklare	banan	för	de	yngre	barnen.

Röd	Pumptrack	är	130	meter	och	är	en	
större	bana	för	lite	mer	erfarna	åkare.	
Det	är	banor	där	du	på	ett	pumpande	
sätt	driver	cykeln	framåt	utan	att	
trampa.

Runt	dessa	banor	finns	en	blå	Flowtrail	
350	meter,	en	slät	stig	med	bra	flow/flyt.



 20  TORSBY NU NR 3 - 2020

bibblix väcker 
barnens läslust
Torsby bibliotek är först i Värmland med 
Bibblix, en ny app med böcker för barn 
6-12 år. Den passar alla, från nybörjar-
läsaren till bokslukaren. Det enda som 
behövs ett lånekort.
Det är fantastisk vad ett lånekort på biblioteket 
kan betyda i form av digitala tjänster. Sedan flera 
år tillbaka finns appen Biblio, med e-böcker och 
e-ljudböcker. Sedan kom Cineasterna i våras, tjäns-
ten där du kan låna strömmande film hemifrån, 
och nu kan vi erbjuda Bibblix. Och alla är gratis.

Boktips för barn
Bibblix vänder sig till alla barn mellan 6 och 12 
år och tanken är att den ska väcka läslust. Här får 
barnen bra boktips som de kan hitta själva utan att 
någon annan tar fram dem. Böckerna ska läsas, det 
finns inga ljudböcker.

– Vad bra, den appen ska vi testa, säger Anna 
Marklars, som besöker biblioteket tillsammans 
med sonen Walter som klickar fram olika böcker 
på mobilen.

Fem böcker i veckan
Allt som behövs är appen Bibblix och ett lånekort  
med pinkod. Sedan kan du låna fem böcker i veck-
an. För vissa böcker behövs även appen PocketBook 
men inom kort ska det räcka med bara Bibblix. Läs 
mer på www.bibblix.se 

Låna strömmande film
Med Cineasterna du kan låna filmer hemifrån. Välj 
mellan flera tusen filmer. Det enda du behöver är 
ett lånekort med pinkod och en dator/surfplatta/
mobiltelefon samt internetuppkoppling.

Du kan låna 6 filmer i månaden och det finns filmer 
för både barn och vuxna, allt från klassiker till 
spänning och underhållning.

Gå in på www.cineasterna.se, välj "Torsby  
bibliotek" och klicka på "Gå vidare". Leta upp en 
film som du vill se och klicka på den. Fyll i ditt 
personnummer eller lånekortsnummer och pin-
kod. Klart! Filmen är nu tillgänglig i 48 timmar. 
Läs mer på www.cineastserna.se.

MARIA IVANSSON 

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01 

maria.ivansson@torsby.se

Biblix ska vi testa hemma 
för både Walter och hans 
syster säger Anna Marklars  
Foto: Maria Ivansson 
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Servicepunkter i nöd och lust heter projektet som 
Elisabeth Olsson och Ingela Bönström Brusgård 
arbetar med och där ingår samarbetet med biblio-
teket och bokbussen.

viktiga uppdrag
En servicepunkt är en landsbygdsbutik som har 
avtal med kommunen om att erbjuda olika tjänster 
som till exempel hemsändning, turistinformation, 
boklåda och satsningen med trygghetsfokus. Det 
senare innebär att kommunen kan sända ut krisin-
formation via en digital skärm i butiken och buti-
kerna åtar sig att köra ut livsmedel till räddnings-
tjänstpersonal i samband med räddningsinsatser.

Boken kommer med bokbussen
I vanliga fall finns Boken kommer i centrala Torsby 
och centrala Sysslebäck för låntagare som inte 
själva tar sig till biblioteket. Nu införs även Boken 

kommer till låntagare som av någon anledning inte 
kan komma till bokbussen.

– Det är bra att det finns fler möjligheter att låna 
och lämna böcker. Bokbussen kommer till varje håll-
plats/servicepunkt en gång i månaden och det är inte 
så lätt att passa den tiden alla gånger. Det nya är att 
de som vill kan beställa en bokkasse som lämnas till 
en servicepunkt, och där kan låntagaren hämta den 
när som helst, säger Agneta Strandberg, bibliotekarie.

Bokbussen stannar vid drygt hundra hållplat-
ser och sex av dem är även servicepunkter:
ICA Nära Bograngens lanthandel, ICA Nära Like- 
näs, Tempo Nordvärmland i Ambjörby, Höljes 
Lanthandel, Vägsjöfors Bensin & Kiosk och ICA 
Nära Östmarks Handel.

– Hoppas att den här utökade servicen ska un-
derlätta för våra boklånare och kanske är det fler 
som hittar till bokbussen, säger Agneta. 

boken kommer till 
din sErViCEPunkT
I flera år har det funnits återlämningslådor hos lansbygdsbutiker som är servicepunkter, 
där bibliotekets låntagare kunnat lämna sina böcker. Nu kan de även hämta sina 
böcker där. En utveckling av Boken kommer med hjälp av bokbussen. 

Foto: Maria Ivansson

Ingela Bönström Brusgård, Nora Büttner, 
Elisabet Olsson, Jörgen Axelsson och 
Annika Wredenberg har alla en roll i 
utvecklingen av Boken kommer.

Elisabet Olsson lägger ner en bok 
i de specialbeställda kassarna som 
ska lämnas på servicepunkterna.
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Varför alla 
dessa lösenord?
Idag ska vi prata om något jättetråkigt och 
jätteviktigt. I våra telefoner och på internet 
använder vi oss av flera tjänster. För att 
dessa tjänster ska fungera så behöver de 
veta att du är du. Det sker inte av sig självt 
och det hanteras genom s.k. konton. 
Konton i internetsammanhang har inget med pengar 
att göra som hos banken utan är synonymt med en 
persons identitet. De flesta konton är uppbyggda 
runt två komponenter som vi själva måste hålla reda 
på. Den första är en e-postadress och det andra är 
ett lösenord. 

Ett bra lösenord
De vanliga råden för att skapa ett bra lösenord är 
att det ska vara långt, att det ska innehålla små och 
stora bokstäver samt siffror och andra specialtecken 
så som understreck och utropstecken m.m. Det vik-
tigaste är dock att du själv kan lösenordet och att du 
har ett sätt att ändra lösenordet om du skulle råka 
glömma det.

hur ändrar jag ett lösenord?
Vid så gott som alla ställen där man kan logga in till 
en tjänst finns knappen Glömt ditt lösenord? I bästa 
fall så skickas då ett e-postmeddelande till dig som 
låter dig ändra ditt lösenord. Men detta är inte alltid 
självklart! Tjänsterna behöver vara säkra på att du är 
du och därför är ”glömt ditt lösenord” inte alltid en 
knapp som fixar alla problem. 

Men varför måste jag?
Vi måste ha ordning och reda på våra konton för vår 
egen skull. Det kan gå bra ett tag om vi inte minns 
våra uppgifter men förr eller senare så behöver vi 
uppgifterna och då kan problemet kännas omöjligt. 
Vi kan förlora allt innehåll vi är rädda om t.ex. kon-
takter, bilder och minnen. 

Exempel: Appleanvändare har ibland en lösen-
kod – om du glömmer lösenkoden så måste ALLT 
innehåll på din Appleenhet raderas innan den kan 
användas igen.

hängsle och livrem!
Du ska ha kontroll över de tjänster du nyttjar och för 
att garantera kontrollen finns det några goda vanor 
att ta vara på.

Knyt dina tjänster till din e-post och som e-post-
leverantör är det rekommenderat att använda någon 
av de stora internetjättarna som Microsoft, Google 
eller Apple. Varför? Jo, därför att dessa leverantö-
rer erbjuder flera sätt att verifiera din identitet. Det 
första extra sättet är att knyta ditt mobilnummer till 
e-postleverantören. Då kan du få SMS om lösenordet 
försvinner. Du kan även utnämna betrodda enheter.  
Vilket innebär att om du försöker ta dig in på en 
tjänst så kan du få ett meddelande rakt in i din 
betrodda telefon eller surfplatta som frågar om det 
verkligen är du som försöker nyttja tjänsten. Detta 
kallas oftast för tvåfaktorsautentisering.

Dessa leverantörer och många fler erbjuder också 
kostnadsfria lösenordshanterare. Program som 
sparar dina lösenord åt dig och även varnar dig om 
lösenorden har läckt ut till tredje part. För Android-
användare finns bl.a. lösenordshanterare inbyggt 
i Google Chrome och Samsung har Samsung Pass. 
Apple har iCloud-nyckelring.

Allt detta kan maximera dina chanser att få full 
kontroll över dina tjänster och inte gå miste om något 
värdefullt.

DigidelCenter finns på: 
Sysslebäcks bibliotek onsdagar kl. 13-18 
Torsby bibliotek torsdagar kl. 13-17 
Har du frågor kontakta Henrik Svensson på  
tfn 073-072 78 95 eller på e-post digidel@torsby.se

CORA
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Vad är wifi?
Wifi är ett trådlöst nätverk som du ofta kan hitta i 
köpcentrum, kaféer, restauranger, flygplatser och, 
bäst av allt, du kan ha det hemma! När du tecknar 
ett bredbandsabonnemang via fiber får du hem en 
liten dosa, ”router” som du kan koppla en nätkabel 
till. På dosan finns en lite klisterlapp med koder, det 
är koderna till ditt eget trådlösa wifi-nätverk. 

Anslut dator, surfplatta och mobil till wifi
När du ansluter din mobiltelefon till ditt egna wifi-
nät surfar du inte längre på det mobila nätverket 
utan på ditt eget wifi-nät hemma. Du kan ansluta 
både mobil, dator och surfplatta till ditt wifi-nät. Du 
kan ställa in mobilen så den automatiskt ansluter 
till ditt wifi-nät när du är hemma och när du går ut 
ansluter mobilen automatiskt till mobilnätet istället. 
Ett wifi-nät hemma har ganska lång räckvidd så du 

kan även nå det när du är ute i trädgården eller i 
garaget eller uthuset om det inte ligger alltför lång 
från bostaden. 

Att ringa på wifi-nätet
Du kan även ställa in din telefon så att den använ-
der ditt eget wifi-nät för att ringa samtal på när du 
är hemma. Har du dålig mobiltäckning via mobil-
nätet när du ringer får du betydligt bättre täckning 
i ditt eget wifi-nät hemma och du ringer precis som 
vanligt. Det går att ringa wifi-samtal med de flesta 
mobiltelefoner idag. 

Vill du veta mer om wifi och wifi-samtal kan  
Henrik Svensson på DigidelCenter hjälpa dig!

CECILIA SJöDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se

Ringa på mobilen 
via fiber, går det?
Javisst! Du behöver inte ha en ”fast” telefon för att ringa samtal över fibern, det kan 
du göra med din mobil också. Nyckeln till det hela är wifi, ditt eget trådlösa nätverk 
hemma eller wifi på någon annan plats.
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Svensk luftambulans övar 
Under våren, sommaren och hösten har Torsby 
flygplats varit tankstation och övningsbas för flera 
samhällsnyttiga verksamheter. Att försvaret för-
lägger övningar på Torsby flygplats har vi läst om 
och inte minst hört, när de stora Herculesplanen 
mullrar in på landningsbanan. Nya och befintliga 
piloter inom ambulansväsendet har under hela 
året övat på GPS-baserade inflygningsprocedurer 
som finns på Torsby flygplats. 

Tankstation för bl.a. polis och luftambulans
Tankstationen på Torsby flygplats används av flera 
verksamheter. I sommar har flera av försvarets 
helikoptrar landat för att tanka, för att till exempel 
i samarbete med polisens helikoptrar kunna fort-
sätta att leta efter försvunna personer.

Korttidspermitterad flygplatspersonal
Alltsedan Trafikverket pausade linjeflyget i våras 
har delar av flygplatspersonalen varit korttidsper-
mitterade, vilket innebär att de gått ner i arbetstid 
under en period samtidigt som staten går in och 
ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Under 
korttidspermitteringen utför flygplatspersonalen 
sitt arbete helt på dagtid istället för att arbeta i 
skift, som den ordinarie arbetstiden innebär.

– En flygplats har många fordon och stora mark-
ytor och det finns alltid behov av underhåll och 
reparationer. Och utöver de samhällsviktiga verk-
samheterna har vi Wermlandsflyg och andra privata 
flygföretag och affärsverksamheter som lyfter, 
landar och tankar här på flygplatsen, så här är full 
aktivitet som vanligt. Det administrativa arbetet 
för att säkerställa flygsäkerheten och redovisa till 
myndigheter är en stor del i framförallt min arbets-
dag, säger Martin Berglund, flygplatschef Torsby 
flygplats. 

– Just nu servar vi våra fordon inför kommande 
årstider. Vi friktionsmäter start- och landnings-
banan inför varje start och landning när det finns 
misstanke för rimfrost, is eller snö, för att säker-
ställa att det finns tillräckligt grepp i asfalten. 
Friktionen mäts med bilens femte hjul som sänks 
ner under mätningen, det femte hjulet sitter mellan 
bakhjulen och ska, precis som andra hjul, ha bra 
grepp och rätt lufttryck, säger Pär Maltesson,  
flygplatsman, Torsby flygplats.

ULRIKA ANDERSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Niclas Haraldsson och 
Johan Brolin servar en av 
flygplatsens specialbyggda 
friktionsmätarfordon.  
Foto: Ulrika Andersson

Samhällsviktig  
verksamhet på  
Torsby flygplats

Flyglinjen Torsby – Arlanda – Torsby är i skrivandets stund fortfarande pausad på 
grund av effekterna kring coronapandemin. Men det betyder inte att flygplatsen är 
stängd. Det finns en rad andra viktiga verksamheter som är beroende av att flyg-
platsen är öppen och bemannad.

Amerikanska Blackhawk UH-60 är troligen den helikopter 
som är bäst känd hos den svenska allmänheten. I Försvars-
maktens system heter den Helikopter 16 och är det senaste 
tillskottet till den svenska Helikopterflottan. Här är två av dem 
på Torsby flygplats. Foto: Martin Berglund
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Överförmyndarnämnden har sitt kansli i Sysslebäck 
och där sitter Ewa Gerdin, överförmyndarassistent, 
Line Synnöve Bengtsson, överförmyndarhandläg-
gare och Åsa Hilmersson, tillförordnad överför-
myndarchef. Men de är mobila och åker ofta till 
Torsby på möten och annat. Deras uppgift är att 
tillsätta och ha tillsyn över gode män och förvaltare.

Fler gode män behövs
Just nu behövs fler gode män, gärna yngre. Det är 
ett ideellt arbete med arvode och det finns många 
olika uppdrag. Någon speciell utbildning krävs 
inte men däremot erfarenheter av skilda slag.

Personer som behöver en god man kan ha fysis-
ka eller psykiska funktionsvariationer som gör att 
de har svårt att klara av vardagen. De kan behöva 
hjälp med att förvalta sin egendom eller ha kontakt 
med myndigheter för att söka sjukersättning eller 
bostadstillägg med mera.

Många har en anhörig som hjälper till, men det 
kanske inte räcker, och en del har inga anhöriga alls.

Fördelar med uppdraget
– Det ger en tillfredsställelse att kunna hjälpa en 
annan människa och det är lärorikt, säger Åsa Hil-
mersson, som hoppas kunna locka fler att bli gode 
män, både kvinnor och män.

Är du intresserad kan du läsa mer på www.
torsby.se/godman, ringa tfn 0560-160 94 eller mejla 
till ofn@torsby.se.
Text och foto: Maria Ivansson, 073-277 03 22

gode män sökes – 
kanske är det något för dig?

Du hjälper en medmänniska samtidigt som du gör en insats för 
samhället. Det som krävs är att du är 18 år och känner till hur 
samhället fungerar. God man kan både kvinnor och män vara.

Kansliet finns i Sysslebäck men  
Line Synnöve Bengtsson och Åsa 
Hilmersson är mobila när det behövs.

Är du intresserad av 
att bli god man så 
är det bara att du 
hör av dig till Åsa 
Hilmersson, Line  
Synnöve Bengtsson 
eller Ewa Gerdin 
på överförmyndar-
nämndens kansli i 
Sysslebäck.
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Alla matsedlar finns på www.torsby.se/
matsedel. Skolmatsedeln finns också som 
en kostnadsfri app till din Androidtelefon, 
iPhone och vissa Nokiatelefoner.

Varje dag serveras råkost, 
mjölk, knäckebröd och smör.

v 45 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Pastagratäng med köttfärs Pastagratäng med veg. färs
Tis Potatisbullar/blodpudding Potatisbullar
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Böngryta, potatis
Tors Tacobuffé Veg. tacobuffé
Fre Potatis- o purjosoppa, mjukt bröd Dagens

v 46 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, stuvade makaroner Falafel, makaroner
Tis Kebabgryta, ris Grönsaksgryta, ris
Ons Fiskgratäng, potatis Rotsaksgratäng, potatis
Tors Köttfärssås, spagetti Veg. sås, spagetti
Fre Pannkaka Dagens

v 47 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån quorngryta, ris Dagens
Tis Pytt i panna Rotsakspytt
Ons Fiskrätt, potatismos Grönsaksrätt, mos
Tors Mexicansk pastagryta Mexicansk veg. gryta
Fre Solgul soppa, mjukt bröd, ost Dagens

v 48 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Kycklinggrillkorv, potatismos Veg. korv, mos
Tis Köttbullar, sås, potatis Falafel, sås, potatis
Ons Fiskpanett, skarpsås, potatis Ärtbiff, skarpsås, potatis
Tors Skinksås, pasta Rotsakssås, pasta
Fre Risgrynsgröt, mjukt bröd, ost Dagens

v 49 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Lovdag   Lovdag
Tis Tacorulle, salsa, ris Dagens
Ons Husets fiskgratäng, potatis Grönsaksgratäng, potatis
Tors Köttfärssås, spagetti Veg. sås, spagetti
Fre Pannkaka Dagens

v 50 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Veg. lasagnettgratäng Dagens
Tis Kycklingpytt, currydressing Grönsakspytt, dressing
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Böngryta, potatis
Tors Lillschnizel, sås, potatis Veg. schnizel, sås, potatis
Fre Köttfärssoppa, mjukt bröd, ost Grönsakssoppa

v 51lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Chili con carne, ris Chili sin carne, ris
Tis Kalops, potatis Rotsaksgryta, potatis
Ons Jullunch   Veg. jullunch
Tors Vad köket bjuder Vad köket bjuder
Fre Risgrynsgröt, mjukt bröd, ost Dagens

Reservation för ändring.
ULLA BODéN

kökschef Bergåsen
0560-160 89

ulla.boden@torsby.se
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kan man lagra dricksvatten?
Det går bra att lagra dricksvatten, 
både i frysen och på ett mörkt och 
svalt ställe. Om du fryser vatten, 
tänk på att inte fylla flaskorna 
ända upp eftersom de kan spricka 
då. Det är svårt att säga hur länge 
vatten kan lagras utanför frysen, 
så se till att byta ut det med jäm-
na mellanrum. Du kan också ha 
ett litet lager med mineralvatten 
hemma. 

Vi behöver ungefär 3 liter vatten 
per vuxen och dygn, så det är bra 
om du har lagrat så att du och din  
familj klarar dig gärna ett par 
dygn. Om du är osäker på kvali-
teten på ditt lagrade vatten så kan 
du koka det. 

vad gör kommunen?
Om det blir problem med dricks-
vattnet kommer kommunen 
ställa upp dricksvattentankar på 
utvalda platser så snabbt det går. 
Du kan behöva ha lite rena dun-
kar eller flaskor hemma så att du 
kan hämta vatten när det behövs. 
Hinkar med lock fungerar också 
bra. 

Information om vad som hän-
der, och planeras att ske, kom-
mer att läggas ut via kommunens 
informationskanaler.

Om toaletten inte fungerar
Även om det inte går att spola i 
toaletten kommer vi att behöva 
göra våra behov. Om du inte har 
tillgång till utedass är det enk-
laste sättet att lösa problemet att 
sätta plastpåsar i toalettstolen 
och hålla tummarna för att vatt-
net snart är tillbaka. Tänk på att 
handhygien är viktigt!

läs mer
Du kan läsa mer om hembered-
skap i broschyren Om krisen eller 
kriget kommer som skickades ut 
till alla hushåll från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) 2018 och på www.dinsaker- 
het.se. 

KICKI LECH

säkerhetssamordnare
073-275 57 76

christina.lech@torsby.se

Har du dricksvatten 
om det blir kris?
Vi har alla ett ansvar att ta hand om oss själva vid en kris, och det gör vi bättre om  
vi är förberedda. Rent dricksvatten är livsnödvändigt och om det inte redan är en kris, 
så blir det snabbt det om du inte har tillgång till vatten.  

”Prepperkatterna” hittar vatten att dricka, men hur gör du 
när det inte finns vatten i kranen? Foto: Kicki Lech
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Pandemin krävde av hela världen och så också av 
oss nya rutiner och förändrade processer inom alla 
områden. Allt detta gör avtryck i ekonomin. Det 
gäller att i extra ordinära lägen inte släppa taget 
utan att vara lika alerta som vanligt när det gäller att 
hålla kostnaderna i schack och att bevaka budgetar. 

Men inte bara våra kostnader påverkas av det 
oförutsedda utan även våra intäkter förändras. I vår 
räknade Konjunkturinstitutet med att BNP (brutto-
nationalprodukten) under det andra kvartalet skulle 
falla mindre i Sverige än i många andra länder. Vi 
planerade för en stor nergång av våra skatteintäk-
ter på grund av Sveriges variant av en mjuk ”lock 
down”. Nu reviderades prognosen under hösten 
igen. Det blev visst inte så illa som antogs i den 
skatteunderlagsprognos som publicerades av SKR 

(Sveriges Kommuner och Regioner) den 29 april. 
Dessutom sänder nu regeringen och samarbetsparti-
erna återigen extra tillskott till kommuner och regio-
ner, både som ersättning för kostnader med anled-
ning av pandemin och för att väga upp den negativa 
skatteprognosen. 

Även om pengarna kommer väl tillpass i år ökar 
de också svårigheterna att få en stabil ekonomisk 
utveckling. Kommunal ekonomistyrning kräver 
långsiktighet. Statens tillskott för 2021 och 2022 är 
nästan alla tillfälliga. Då gäller det att trots överskott 
hålla fast i de planer och beslut som är fattade. 

ANGELA BIRNSTEIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

Ekonomichefen informerar

Det är minsann 
ett annorlunda år
Det är alltid lätt att förvalta. Att ägna sig åt uppdraget utan några större störningar är 
väl optimalt.Tyvärr är det något som sällan fungerar över en längre tid. Efter år av 
förändringsarbete i samband med befolkningsökningen, tack vare migrationen kom 
år då verksamheterna åter igen fick krympa eftersom befolkningen på nytt minskade. 
Hårt arbete i både med- och motvind och när verksamheterna var i mål kom corona! 

Illustration: Birgitta Brorson



NR 3 - 2020 TORSBY NU  29

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).

När du köper en bil av en handlare har du alltid tre 
års reklamationsrätt enligt lag. Det innebär dock inte 
att du kan klaga och få alla fel lagade under denna 
tid. Du har dock ett lite starkare stöd de första sex 
månaderna efter köpet. De fel som visar sig inom den 
tiden förutsätter man fanns redan vid köpet om inte 
säljaren kan visa att de inte gjorde det. Fel i lagens 
mening är det inte heller om du känt till felet, att det 
finns med i avtalet, uppenbara skador som du bort 
se vid köpet och inte heller normalt slitage. 

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

klaga i tid
Viktigt är att du reklamerar så snart du upptäcker 
något som inte fungerar, men inom två månader från 
att du noterat det. Dock helst så snart som möjligt, du 
får inte förvärra felet. Du kan inte heller reparera hos 
en annan verkstad och begära ersättning av säljaren 
i efterhand, säljaren har alltid rätt att ta ställning till 
om det är ett fel och erbjuda avhjälpande. Undantag 
finns om du till exempel är på semester och ett akut 
fel visar sig när säljaren inte kan nås och som snabbt 
måste avhjälpas, då skulle du kunna få ersättning 

för reparationen om du kan visa att det rör sig om  
ett så kallat köprättsligt fel och du inte kunnat begära  
säljarens anvisningar innan reparation. Vid bedöm- 
ningen om det är säljarens ansvar att laga ett upp-
kommet fel spelar förstås också bilens pris och ålder 
in, liksom hur långt den rullat innan och efter köpet. 
Garantier är bra att fråga efter men frivilligt för säl-
jaren att lämna, inte något man har rätt att få. Får du 
en garanti, se till att det står med i avtalet och vad 
garantin gäller.

Undersök marknaden
Ta om möjligt god tid på dig för att hitta rätt bil, prov-
kör på olika underlag och undersök funktioner och 
läs i eventuell servicebok. Be om varudeklaration och 
läs köpeavtalet noga innan du skriver på. Se till att få 
eventuella muntliga löften från säljaren nedskrivna. 
Det finns alltid fler bilar, så är magkänslan inte rätt 
finns det andra säljare. Du kan även köpa din bil av 
en annan privatperson. Här ligger lite extra krav på 
dig att verkligen undersöka bilen innan köpet, se till 
att du köper av rätt person och att bilen inte har nå-
gon skuld. Du kan klaga även på fel vid privatköp, 
men om du och säljaren inte är överens kan en tvist 
kan bara lösas i domstol.
Text: Elisabeth Eklo Foto: Jessica Fong

köp inte bilen i säcken
Är det dags att se sig om efter en begagnad bil? Här kommer lite tips om  
vad du bör tänka på för att köpet ska bli lyckat. 
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De senaste åren har jag bott i Skåne och utbildat 
mig till landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruks- 
universitet (SLU), Alnarp. Jag är dock född och 
uppvuxen i Brunskog, så på somrarna eller under 
perioder av distansstudier sökte jag mig ofta till-
baka till de värmländska skogarna.  Detta ledde 
till att jag 2018 fick sommarjobb på Torsby kom-
mun. Jag trivdes väldigt bra, varpå jag även hade 
min praktik och ytterligare sommarjobb här. Det är 
alltså inte helt omöjligt att ni stött på mig tidigare, 
springandes i kommunhusets trappor eller utom-
hus när jag studerat någon av kommunens offent-
liga miljöer. 

Jag är intresserad av träning i alla dess former, 
tycker om att umgås med nära och kära, hänga i 
trädgården och vara ute i naturen. Det var just mitt 
intresse för naturen, och då främst för miljöpsyko-
logi med frågor kopplat till hur människor påver-
kas av naturen och hur naturen påverkas oss, som 
ledde mig in på landskapsarkitektutbildningen. 

Som landskapsarkitekt arbetar man med planering, 
gestaltning och förvaltning av offentliga miljöer 
såsom torg, parker och gator. Till skillad mot den 
klassiska byggnadsarkitekten arbetar vi alltså med 
områdena mellan husen, och inte i lika stor utsträck-
ning med själva byggnaderna i sig. Som stadsarkitekt 
på Torsby kommun arbetar jag främst med detalj-
planering och översiktsplanering, men kan även 
komma in i ärenden gällande bygglov m.m. 

Då jag gick direkt från gymnasiet till universi-
tetsstudier har mina tidigare anställningar varit 
begränsade, så jag ser verkligen fram emot att 
komma in i arbetslivet på riktigt. Det känns otro-
ligt spännande att få vara med och utveckla Torsby 
tillsammans med erfarna och drivna kollegor. 

Jag har mitt kontor i kommunhuset, så när situa-
tionen med Covid-19 lugnat ner sig är ni mer en 
välkomna att komma och hälsa på. Till dess nås jag 
enklast via mail evelina.bengtsson@torsby.se, eller 
över telefon 0560-160 20. Vi ses! Evelina 

Hejsan! Evelina Bengtsson här,  
Torsby kommuns nya stadsarkitekt

Foto: Annette Lauritzen
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Jag är född och uppvuxen i en kommun nära 
Värmland, men på norska sidan. De senaste sju 
åren har jag bott och jobbat i Karlstad. I Karlstad 
har jag jobbat för Eltel Networks Infranet som 
projektledare och som kvalitetsansvarig. Nu är 
jag nyinflyttad till Sunne med min sambo och vår 
hund. Som fastighetschef i Torsby kommun är mitt 
uppdrag att förse kommunala verksamheter med 
ändamålsenliga lokaler och anläggningar. I mitt 
ansvarsområde som fastighetschef ingår det också 
att förvalta lokaler för näringsverksamhet, lägen-
heter och trygghetsbostäder. Jag ser med spänning 
fram emot den här nya tjänsten.  

  

Följande planer har fått laga kraft i Torsby kom-
mun mellan hösten 2019 och hösten 2020. 
•	 Östmarkskorset (Laga kraft 2019-09-25)  

Detaljplan möjliggör ny väganslutning till E45 
och etablering av handel. 

• Forsbacken parkering (Laga kraft  2020-02-26) 
Detaljplan som möjliggör centrumnära parke-
ringsplatser.

• LIS-plan, områden för landsbygdsutveckling  
i strandnära läge (Laga kraft 2020-05-25) 
Kommuntäckande tillägg som skapar möjlig-
heter för upphävandet av strandskydd inom 
utpekade områden. 

• Långflons	Gränshandel	Etapp	2	(Laga kraft  
2020-06-22)  Detaljplan som möjliggör utbygg-
nad av handel samt verksamhets -och bostads-
utveckling i Långflon. 

Mer information
Mer information om pågående planarbeten och 
antagna planer finns på www.torsby.se/detalj- 
planer_gallande.

Har du frågor?
Kontakta stadsarkitekt Evelina Bengtsson,  
tfn 0560-160 20, evelina.bengtsson@torsby.se
eller samhällsplanerare Sara Johansson, 
tfn 0560-160 18, sara.johansson@torsby.se.

Planer med laga kraft 
När en plan vunnit laga kraft kan den inte längre överklagas. Det som planen 
tillåter får då göras, men det är inte säkert att det faktiskt genomförs.

fastighetschef
 Nyanställd

Jag tycker att det ska bli roligt  
att jobba i Torsby kommun och 
att skapa ett gott samarbete 
med många kompetenta  
arbetskamrater.

Har du fastighetsfrågor? 
Varmt välkommen att kon-
takta mig på tekniska avdel-
ningen på kommunhuset! 

Du når mig på tfn  
073-045 30 01 eller mejl  
lars.lundberg@torsby.se.

Lars Lundber
g

Hej! Mitt namn är Lars Lundberg, jag har 
varit anställd som fastighetschef i Torsby 
kommun sedan 10 augusti 2020. 
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De som är nyvalda i nämnderna 
valdes i fullmäktige 22 juni eller 28 
september 2020. När det gäller nya 
ledamöter och ersättare i fullmäk-
tige fungerar det så att när någon 
ledamot eller ersättare avsagt sig 
sitt uppdrag, och detta godkänts av 
fullmäktige, meddelar Länsstyrel-
sen vem som tillkommer som ny 
ledamot eller ersättare.

Kommunfullmäktige
1:e vice ordförande: AnnKatrin 
Uppvall (L) Torsby  
ann-katrin.uppvall@torsby.se
Ledamot: Dag Nyström (C) Likenäs 
dag.nystrom@torsby.se 

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Dag Nyström (C)  
Likenäs, dag.nystrom@torsby.se
Vice ordförande: Adam Passin (S) 
Torsby, adam.passin@torsby.se  

Illustration:  
Birgitta Brorson

Här finner du de politiker som är nyvalda sedan vi senast redovisade nyvalda i Torsby Nu nr 2, 2020. 

Nyvalda 
politiker

Finn dina politiker på  
torsby.se/politiker
Du	finner	vårt	förtroendemanna-
register	Troint	på	www.torsby.se/
politiker.	Där	finns	alla	politiker		
med	namn	och	kontaktuppgifter	
(telefon,	hemadress	och	kommunal	
e-post).	Saknas	det	någon	kontakt-
uppgift	beror	det	på	att	den	personen	
inte	gett	medgivande	att	den	upp-	
giften	ska	lämnas	ut.

Har	du	inte	tillgång	till	internet	kan	
du	ringa	till	kommunsekreterare		
Johanna	Lundkvist	på	tfn	0560-160	66	
så	får	du	en	lista	av	henne	eller	upp-
gift	om	den	politikern	du	söker.	

På	www.torsby.se/torsbynu	kan		
du	finna	Torsby	Nu	också.	Väljer		
du	nummer	2,	2019	så	finner	du		
”politikerspecialen”.

Ledamot: Nils-Olov Stålhammar (S)  
Torsby, nils-olov.stalhammar@
torsby.se 
Ersättare:	Daniel Höglund (S)  
Torsby, daniel.hoglund@torsby.se  

krisledningsnämnden
Ordförande: Peter Jonsson (S)  
Torsby, peter.jonsson@torsby.se 
Ersättare:	Sven Täppers (C) Torsby, 
sven.tappers@torsby.se 

socialnämnden
Ledamot: Björn Gimås (SD) Torsby, 
bjorn.gimas@torsby.se
Ersättare: Linn Karlsson (C)  
Sysslebäck, linn.karlsson@torsby.se 

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Jörgen Nilsson (S) 
Torsby, jorgen.nilsson@torsby.se  
Ersättare: Ingrid Svanberg (S)  
Sysslebäck, ingrid.svanberg@torsby.se 
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ring oss gärna på våra direkt-
nummer 
Du hittar direktnummer till vår 
personal och våra verksamheter på 
Kontakta oss som du hittar högst 
upp till höger på www.torsby.se. 
Om den du söker inte svarar när du 
ringer kan du lämna ett meddelande 
i röstbrevlådan.

Automatisk telefonist
Om du ringer till vår växel frågar 
en ”automatisk telefonist” vem du 
söker. Du säger då för- och efter-
namn på den du söker så kopplas 
du fram direkt. Om du inte vet 
namnet väntar du tyst i telefonen 

så kommer du till någon av våra 
”riktiga” telefonister efter en stund, 
eller så söker du upp verksamheten 
på www.torsby.se/kontaktaoss och 
ringer direktnumret.

Varför har vi bytt växel?
Växeln är gammal och de sista åren 
har vi haft en del driftproblem. 
Tillsammans med flera kommuner i 
Värmland har vi gjort en upphand-
ling som resulterade i den här nya 
växeln. Vår förhoppning är att den 
ska göra det enklare och mer effek-
tivt för både dig som invånare och 
för oss på kommunen. Som med 
alla nya system så kan det dyka upp 

Lilian Olovsson arbetar som växel- och receptions- 
ansvarig och har sin arbetsplats på kommunkontoret  
i Torsby. Hon arbetar tillsammans med kollegor i 
Torsby och i Sysslebäck.

Torsby kommun 
har ny växel 
Torsby kommun har ny växel, men våra telefon- 
nummer är fortfarande desamma som tidigare.

småfel första tiden, vi hoppas att 
du har överseende med det om du 
drabbas. 

berätta vad du tycker!
Har du synpunkter på vår nya växel 
eller förslag på hur vi skulle kunna 
göra det ännu bättre är du välkom-
men att skicka dina synpunkter och/
eller förslag med e-post till mig på 
adressen cecilia.sjoden@torsby.se.

CECILIA SJöDéN

administrativ chef
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se 

Foto: Annette Lauritzen
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Egentligen tror Lars Thomasson att 
han haft covid-19 vid två tillfällen.  
Han jobbar i Stockholm men är hem-
ma i Torsby på helgerna. I början 
av mars började det som en vanlig 
influensa. Han åkte till Stockholm 
söndag kväll och då började han 
känna att något var på gång med 
lite feber och halsont.

– Jag skrattade och sa att jag kan-
ske fått corona. Jag kör grävmaskin 
och var kvar på jobbet. Men det 
trappades upp och blev värre och 
värre, berättar Lars som åkte hem 
på onsdagen. 

symptom men inget test
Dagen efter besökte han Torsby 
sjukhus där de misstänkte att han 
hade lunginflammation, men det var 
det inte. Något coronatest gjordes  
aldrig eftersom de inte testade så 
många i början. 

– Men jag var jättesjuk och hade 
alla symptom man kunde ha: feber, 
halsont, huvudvärk, varken lukt eller  
smak. Jag hade inte andnöd men jag 
andades tungt och orkade ingen- 
ting, minns Lars som var sänglig-
gande en vecka. När det väl gick 
över så gick det fort. Men som sagt, 
ingen bekräftad covid-19.

covid-19 på riktigt
I början av september var det dags 
igen. Lars fick ont i halsen och 
kände sig krasslig. Han ringde 1177 
och fick rådet att åka till sjukhu-
set. Då hade han tagit värktabletter 
och verkade inte så sjuk men det 
togs ett test. Dagen efter, måndag 
7 september, fick han beskedet att 
han hade covid-19. Han gick ut på 
sin Facebooksida och berättade och 
bad alla som träffat honom under 
helgen att vara vaksamma om de 

lars Thomasson hade 
covid-19
– Ta testet om du är det minsta sjuk och sök hjälp så fort du kan. Det kan rädda livet på 
någon annan. Det rådet kommer från Lars Thomasson i Torsby som nyligen haft covid-19.

Genom Facebook ville Lars Thomasson minska smittspridningen genom att be alla som träffat honom de 
senaste dagarna att vara vaksamma på eventuella symptom. Lars är nu fullt friskt igen. Foto: Lars von Knorring

kände sig dåliga. Den här gången 
var dock inte Lars så sjuk som han 
var i mars.

Utskälld
Han ångrar inte att han gick ut of-
fentligt och berättade, men han för-
står om inte alla vill göra det.

– En del går fortfarande omvägar, 
och jag har blivit utskälld för att jag 
är ute och sprider corona. Vissa ser en 
som spetälsk medan andra vet vad 
som gäller: När man är frisk så är man 
frisk. Somliga borde läsa på lite mer, 
tycker han.  Idag är Lars Thomasson 
helt frisk, han kom lindrigt undan. 

– Men bagatellisera inte om du är 
sjuk, du kan smitta andra, påpekar 
han.

MARIA IVANSSON 

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01 

maria.ivansson@torsby.s

Corona – covid-19
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Idag har vi fått lära oss att leva med 
coronaviruset och covid-19. Annat 
var det i mars då allt började. Vi 
fick mängder av information, den 
allmänna smittspridningen var ett 
faktum och nya direktiv kom tätt 
efter varandra. Nyheterna visade 
skrämmande rapporter om vad som 
hände runt om i världen – och vad 
som kunde greppa även oss i lilla 
Torsby. 

På Centralsjukhuset Karlstad 
förvandlades Pitas ordinarie arbets-
plats på uppvaksavdelningen, UVA, 
på några dagar till intensivvårdsav-
delning, IVA, för covid-19-patienter.   

– Det var totalkaos med olika 
människor och ny arbetsgrupp, ja 
allt var väldigt rörigt, berättar Pita. 

Världen i kris, låg uppbackning 
från chefer och helt nya arbetsupp-
gifter samtidigt som det fanns en 
outtalad förväntan om att kunna 
bemästra ett virus som ingen visste 
något om.  

Människor svävande mellan liv och 
död. Slangar låg överallt eftersom 
många hade både respirator, dialys, 
dropp och sondmat. Läkemedels-
rummet var överfyllt. Larmen gick 
konstant. 

Trots över 40 års erfarenhet av 
arbete i vården, varv 33 år som sjuk-
sköterska och 18 år inom ambulans-
sjukvården, har Pita aldrig utsatts 
för samma utmaning. 

Förutom heltidstjänsten var det 
nu också beredskap som innebar 
tolvtimmarspass med som mest 
två raster om vardera 30 minuter. 
Skyddskläderna och kåpan fick 
svetten att rinna, fläkten på ryggen 
gjorde det svårt att ens sitta på en 
stol. 

– Varje dag kom det nya rutiner. 
Vi fick plötsligt byta arbetspass och 
kasta om i våra scheman från en 
stund till en annan. Jag kände mig 
otillräcklig och att jag aldrig blev 
riktigt klar med en patient eftersom 

det kom någon annan som måste 
prioriteras. För en del kollegor var 
det så tufft att de blev sjukskrivna, 
säger Pita. 

Även om hon och kollegorna har  
varit med om tuffa prövningar ser 
hon erfarenheter för framtiden. 

– Många har lärt sig att kunna 
jobba utan att ha fullständig kontroll 
och att samarbeta på ett annat sätt. 
Och man klarar mer än man tror.  
Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Trots över 40 års erfarenhet av arbete 
i vården, varv 33 år som sjuksköterska 
och 18 år inom ambulanssjukvården, 
har Ann ”Pita” Jakobsson aldrig utsatts 
för samma utmaning som corona- 
pandemin inneburit.   
Foto: Linda Bengtsson

Pita är en av  
hjältarna i vården 
Torsbybon Ann ”Pita” Jakobsson är en av hjältarna som 
jobbat för högtryck med att rädda liv på covid-19-patienter.  

Skyddskläder och 
kåpa har varit Pitas 
mundering de sen- 
aste månaderna. 
Foto: Privat 

Corona – covid-19
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Den pågående pandemin är en 
angelägenhet för alla, och hittills 
har vi tillsammans gjort det jätte- 
bra! Vi har, i skrivande stund, låg 
smittspridning i vår kommun. 
De som arbetar har återvänt efter 
semestrar, barnen har återvänt till 
förskolan och eleverna till skolan 
utan att vi sett negativa effekter. 
Vi öppnar upp försiktigt och med 
små steg för att kunna närma oss 
den tillvaro vi hade i februari. 
Men än är det inte över. Vi måste 
fortfarande tänka på vad vi gör 
och hur vi gör det. Alla vi måste 
tillsammans göra det. 

Så arbetar kommunen nu
Kommunen var mellan 17 mars 
och 16 september i det som kallas 
stabsläge. Det innebar att en stab 
av medarbetare från olika verk-
samheter arbetade tillsammans 
utifrån ett kommunövergripande 
perspektiv. Medlemmarna i staben 
varierade utifrån hur pandemin 
påverkade olika verksamheter. I 
staben redogjorde vi för läget,  be-
stämde om fortsatt inriktning och i 
vissa fall omfördelade vi resurser. 
Nu har vi lämnat stabsläget efter-
som vi anser att organisationen 
klarar av att hantera läget inom 
ordinarie linjeverksamhet. Det 
innebär inte att vi anser att det är 
mindre viktigt eller att pandemin 
är över. Om läget förändras eller 
förvärras kan vi besluta om att gå 
upp i stabsläge igen. 

eget ansvar
Det är viktigt att vi alla – invåna-
re, besökare, arrangörer, företag, 
kommuner m.fl. – är medvetna 
om att allt inte regleras i lagar och 
regler, utan vi måste också fatta 
egna beslut. Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer bygger 
mycket på eget ansvar. Så det 
gäller att vi alla tar vårt ansvar. 
Vi alla kan ju också lägga till en 
portion sunt förnuft, då kommer 
vi jättelångt! 

För att inte bidra till trängsel 
måste du kanske välja att handla 

på andra tider än du brukar, eller  
gå och simma när det är färre 
besökare i simhallarna. Det är här 
du får göra dina egna val och ta 
egna beslut utifrån den aktuella 
situationen. 

Nu när pandemin varit ständigt 
närvarande i över sex månader är 
jag säker på att du och alla andra 
fixar det här på ett alldeles ypper-
ligt sätt. Tillsammans hjälps vi åt. 

KICKI LECH

säkerhetssamordnare
0560-160 88

christina.lech@torsby.se 

det är inte över än!
Läget är förhållandevis lugnt, restriktionerna börjar lättas och verksamheter börjar 
öppna upp. Men det innebär inte att pandemin är över. Det är nu vi måste fortsätta att 
hålla i och hålla ut. Och givetvis hålla avstånd. Vi måste fortsätta orka att göra aktiva 
val i vår vardag. Det är våra val som spelar roll för hur vi klarar att hantera pandemin. 

har inte tegnell 
tänkt åt dig? 
tänk själv!

Corona – covid-19


