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Mycket har hänt sedan sist vi hördes av

Sverige har fått en regering – nu vet vi spelreglerna och får
spela enligt dem.

Vi har haft en hektisk period med stora och små arrangemang
såsom bl.a. Rally Sweden och Folksam cup och framför oss
har vi vår och konstrunda – inga dåliga tider med andra ord.
Arbetet med en framgångsrik kommun som utvecklas är ett
gemensamt arbete för politiker och anställda.
Handelsutredning
Torsby kommun får återkommande förfrågningar om etableringar både i centrum och som externhandel. För att vi ska
kunna få underlag och kunna fatta faktabaserade beslut för
den totala handelns utveckling, såväl dagligvaror som sällanköpsvaror, både på kort- och lång sikt, har nu kommunen
beslutat sig för att genomföra en handelsutredning.
Näringslivsplan
Vi kommer att arbeta fram en näringslivsplan med bas i Torsby
kommuns vision och mål 2020 och de tre huvudmålen:
- Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun för invånare,
företag och besökare
- Torsby kommuns befolkningsutveckling är positiv
- Torsby är en miljömedveten kommun
För oss som jobbar med frågorna behöver vi titta på nuläge,
analys av tillgängliga fakta och statistik. Det behövs göras en
omvärldsanalys, vilka trender finns, hot och möjligheter?
Peka ut och förtydliga arbetsområden som näringslivsarbetet
bör prioritera på kort och lång sikt för en god utveckling inom
näringslivet där fler arbetstillfällen skapas.
Hur kan man utveckla turismen på landsbygden?
Vi vill ha nya idéer om hur man utvecklar turismen på landsbygden. I projektet Servicepunkter i nöd och lust har vi tagit
hjälp av en klass studenter från Karlstads universitet för att
spåna i ämnet. Vi hoppas på nya infallsvinklar och det kommer
att bli spännande att få höra vad man har att säga. Studenterna har varit här på besök för att titta på Torsby och även fått
träffat lanthandlare i Klarälvdalen.
Nu kör vi en heldag Lanthandel Adventure på plats i Torsby där
studenterna presenterar sina förslag och idéer för en jury som
kommer att utse den mest användbara idén.
Kan vi öka valdeltagandet i EU-valet?
I höstens val stod Sverige inför ett värderingsval nu står Europa inför samma
vägval. Det finns många och stora utmaningar inom Europa och inget land
klarar detta på egen hand. Utan ett
sammanhållet EU kan vi varken klara
klimathotet eller konkurrenskraften. De
gränsöverskridande problemen kräver
gränsöverskridande lösningar.

Anna-Lena Carlsson (C)

kommunstyrelsens vice
ordförande, kommunalråd
076-816 57 42
anna-lena.carlsson@torsby.se

Rivstart för nya

Lärcenter

Fyllda utbildningsplatser,
motiverade elever och
utvecklingsplaner på gång.
Vuxenutbildningen på
Stjerneskolan har fått ett
rejält lyft.
Intresset för Torsby Lärcenter är
stort. Vid antagningen till den nyaste inriktningen barnskötar- och
elevassistentutbildningen som
startade i januari fanns hela 36
sökande till 20 platser.
Det andas framtidstro bland
eleverna i klassrummet där MajGun Larsson håller i lektionen i
hälsopedagogik. Mikael Rautiainen berättar hur han tröttnat
på industribranschen efter att ha
jobbat där i tio år.
– Jag behövde byta inriktning
och då kom den här chansen. Jag
tycker själv att skolan var en utmaning då jag var liten och nu ser
jag fram emot att kunna hjälpa
andra. Det känns riktigt bra,
säger Mikael som i första steget
siktar på jobb som elevassistent.
Han får medhåll av studiekamraten Abdul Kader Kasab Bachi,
”Abbe”, från Syrien. Han har
anställning på förskolan i Likenäs
och bygger på med teoretiska
kunskaper.

Läraren Maj-Gun Larsson undervisar Mikael
Rautiainen, ”Abbe” Kader Kasab Bachi och
Angelica Johansson inom hälsopedagogik.

Någon vill sadla om, en annan går sin första utbildning eller vill få teoretisk kunskap till ett befintligt
jobb. Oavsett bakgrund är barnskötar- och elevassistentutbildningen på Stjerneskolan populär.

– Jag vill verkligen jobba med
barn och jag trivs så bra i Likenäs.
Jag blev verkligen glad då jag
hittade den här utbildningen på
nätet.
Tack vare olika åldrar, bakgrund
och blandningen av män och kvinnor ger eleverna varandra olika
perspektiv och erfarenheter. Barnskötar- och elevassistentutbildningen är upplagd på tre terminer.
Där ingår tolv veckor arbetsplatsförlagd lärande, APL.
– Sedan är man anställningsbar
inom förskoleverksamhet och
skola, säger Rose-Marie Johnsdotter, rektor på Stjerneskolan.
Ett annat alternativ är att söka
till grundlärarprogrammet eller
förskolärarprogrammet som går
att läsa på distans inom lärcenter
från höstterminen 2019 respektive 2020. Sådana funderingar har
Angelica Johansson som just nu
kombinerar studierna med jobb
på Holmesskolan.

– Jag tycker att både förskola och
grundskola är roligt och när jag
känner att jag är redo kommer
jag att utbilda mig vidare. Det är
väldigt bra att Torsby satsar på en
sådan här utbildning, säger hon.
Vuxenutbildningen med cirka
250 elever finns inom en rad olika
inriktningar, dels på gymnasienivå, dels på högskolenivå.
Stjerneskolan är certifierad som
vård- och omsorgscollage vilket
innebär att skolan har ett nära
samarbete med arbetslivet.
– Utbildningen ska motsvara
arbetslivets krav och på så sätt
säkra kvaliteten, säger Rose-Marie
Johnsdotter.
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
Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20
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Smarta
Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd, inledningstalar
Foto: Annette Lauritzen

seniorer med
smarta telefoner
Inspirerande dagar på Stjerneskolan

Dr Peyman Khodabakhsh
presenterar Torsbys pilot i
CORA på FTTH-konferensen
i Amsterdam
Foto: Cecilia Sjödén

Under eftermiddagarna 27/2-1/3 bjöd Torsby kommun in invånare 65 år och över till inspirationsdagar på Stjerneskolan i Torsby. Elever från högstadiet i Torsby och Sysslebäck visade gästerna hur
man använder mobiler, datorer och plattor, bankID,
Skype och Swish, hur man öppnar ett e-postkonto,
googlar, laddar ner bilder och mycket mer. Dagarna
blev en verklig succé!

Lokala utställare visade tjänster och produkter
Lokala företag och organisationer, Euronics, DataCenter, banker, Torsby Bostäder, Värmlandstrafik
m.fl. hade representanter på plats som visade etjänster och produkter, och naturligtvis Torsby
kommuns egen Jörgen Nilsson som visade nattkamera och trygghetslarm. Målet är ju att gästerna
ska använda sina nya kunskaper och känna sig
bekväma med digitala produkter och tjänster.

Projektet Till Dig – Tillgänglig Digitalt

Inspirationsdagarna ingår i projektet Till Dig –
Tillgänglig Digitalt som drivs av Region Värmland
och Länsstyrelsen i Värmland för att höja förståelsen,
kunskapen och tilliten till internet och den omfattande digitalisering som pågår i alla kommuner i
Värmland idag. Inspirationsdagarna bygger på
Telias koncept Mer Digital.

Torsby uppmärksammas internationellt!
Möte över generationsgränser
Foto: Annette Lauritzen

Projektet Till Dig ingår i EU-projektet CORACOnnecting Remote Areas, där flera länder i Europa
ingår med olika delprojekt för att öka digitaliseringen
och förutsättningarna för den i Europa. Förutom
projektet Till Dig deltar Torsby kommun också med
ett pilotprojekt som har till syfte att bygga samman fiber över den svensk-norska gränsen för att
göra det möjligt att nyttja fiber från båda sidor av
gränsen i mycket glesbygda områden. Båda dessa
projekt har fått stor uppmärksamhet i Europa och
uppmärksammades på årets FTTH-konferens i
Amsterdam, världens största fiberkonferens.
Cecilia Sjödén

Annelie Lindberg,
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projektledare
Foto: Annette Lauritzen

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03
cecilia.sjoden@torsby.se

Henrik Svensson, Digidel Foto: Maria Ivansson

Fråga Henrik – han är kommunens

DigidelCenter
– Ingen fråga är för dum, om man inte frågar så lär man sig inte. Det säger
Henrik Svensson som projektledare för nystartade DigidelCenter i Torsby kommun.
Hjälp med digital service på biblioteken

Henrik Svensson har sin arbetsplats på Torsby
bibliotek men kommer även att synas på biblioteket
i Sysslebäck. Det blir både ”drop-in” och tidsbokning för alla som vill ha hjälp med digitala tjänster
i sina mobiler och datorer. Han kommer även att
vara med på bokbussen där varje busslinje får ett
besök varje vår och höst.

Viktig för landsbygden

Henrik Svensson ser fram emot sitt nya jobb som
passar bra ihop med hans stora intresse för data
och teknik. Han är född och uppvuxen i Ambjörby
och det gör att han brinner extra för att även de som
bor på landsbygden ska få tillgång till den digitala
tekniken.
– Det känns viktigt att få lära ut hur man hanterar de digitala tjänsterna så att man kan bo kvar på
landsbygden. Det är så mycket man kan sköta hemifrån på internet, som bankärenden och kontakt
med myndigheter, säger han.
Tidigare har Henrik studerat dataspelsutveckling
och design vid högskolan i Skövde, och bl.a. jobbat

administrativt på ett skogsbolag, där det idag till
stor del handlar om det digitala skogsbruket.
För övrigt är han med och driver bion i Ambjörby
Folkets hus, som ligger knappt ett par kilometer
från där han bor. Det gäller att engagera sig lokalt
så att den ska finnas kvar i bygden.

Torsby en av 15 kommuner

Torsby är först i Värmland och en av 15 kommuner
i landet som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter. Tidigare har
man jobbat med frågor kring digitalt utanförskap i
projektet Betalbokbussen.
– Genom DigidelCenter fortsätter vi med arbetet
som inleddes med Betalbokbussen. Vi vet att det
finns ett stort behov av att få hjälp och vi har ett
viktigt och angeläget uppdrag framför oss, säger
kulturchef Annika Wredenberg.
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se
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Sökes: Företagare med rekryteringsbehov
Finnes: Matchad och formbar kompetens
Roger Eriksson, Ronny Larsson och Maith Nilsson på arbetsmarknadsavdelningen ser stor
potential i Match2job. Nu söker de fler privata arbetsgivare till projektet.

Just nu finns ett tjugotal personer
med i satsningen Match2job,
majoriteteten matchats genom att
utbildas inom bristyrken. Några
via Lärcenter på Stjerneskolan
på vårdbiträdesutbildningen och
barnskötarutbildningen, några
finns på CNS-utbildning i Hagfors där de lär sig sköta maskiner
och ta fram tillverkningsmetoder
för fräs och svarv. Ytterligare ett
antal har fått anställning inom
kommunala JobbCenter.
Men intresset från privata sektorn har hittills varit svalt. Fler
företag behöver konkretisera vad
de behöver för kompetens för att
treårsprojektet ska ta nästa steg.
– Vi vill gärna ha kontakt med
arbetsgivare och få veta behovet
av arbetskraft. Det är viktigt att
6 TORSBY NU NR 1 - 2019

vi gör rätt saker så företagen får
det de söker, säger projektledare
Maith Nilsson.
Sett till antal deltagare ligger Torsby på fjärde plats av de
värmländska kommuner som är
med i Match2job. Efter projekttidens slut i mars 2020 är tanken
att arbetssättet ska implementeras
stadigvarande. Allt sker i nära
samarbete med arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen på
Stjerneskolan.
– Vi validerar och säkrar erfarenheter och kunskaper hela
vägen fram till anställning och i
vissa fall längre om behov finns,
säger Roger Eriksson som tillsammans med Ronny Larsson finns
med i teamet på arbetsmarknadsavdelningen.

Fakta Match2job
• Satsningen är på 17,9 miljoner i
medel från Europeiska Socialfonden.
Projektet är gemensamt mellan
flera kommuner i länet.
• Ingår gör: Kristinehamn (projektägare) Storfors, Filipstad, Karlstad,
Hammarö, Kil, Arvika, Torsby,
	Arbetsförmedlingen, Företagarna i
Värmland samt Handelskammaren
i Värmland.
• Är du som förtagare intresserad
av att vara med i projektet kan du
kontakta projektledare Maith Nilsson
via e-post maith.nilsson@torsby.se
tfn 0560-162 69.

Text och foto: Linda Bengtsson 070-235 02 20

”Ett arbete gör att jag
känner mig behövd”,
säger Yassir Albakur.

Dörren öppen
för anställning
och integration
Sedan Michael Abraham Tsegay och
Yassir Albakur kom till Sverige har
drömmen varit att få jobb. Via etableringsprojektet Match2job är det nu
verklighet.

Många nyanlända har svårt att
komma ut på arbetsmarknaden.
Samtidigt råder det brist på personal inom många branscher. Då
finns arbetsmarknadsavdelningens projekt Match2job som en
bro. Rätt person på rätt plats helt
enkelt - utifrån relevant utbildning och erfarenhet.
Yassir Albakur och hans familj
kom till Sverige 2015. Först till
Sundsvall, sedan till Stöllet innan
lägenheten i Torsby där de bor nu.
Yassir har lång erfarenhet som rörmokare i hemlandet Syrien men
det har varit svårt att visa upp
kunskaperna för en potentiell
arbetsgivare. Språket är en barriär
som successivt övervunnits.
Nu har Yassir och hans kollega
Michael Abraham Tsegay matchats mot livsmedelstillverkaren
Swed-Jam där de båda är anställda av företaget sedan i höstas.
– Det känns mycket bra. Jag får
kompisar och lär mig svenska

bättre. Dessutom känner jag att
jag behövs någonstans, säger Yassir. Han ler medan han packar
lastpallen full med blåbärssylt.
Arbetsuppgifterna är de samma
som övriga anställda i teamet.
Där har det aldrig gjorts någon
skillnad säger Tony Holmberg,
företagets produktionschef.
– Anställningen är som för vem
som helst, både vad det gäller
uppgifter och anställningsform.
Jag upplever att de kommit in i
arbetslagen på ett bra sätt.
Swed-Jam är hittills det enda
företaget inom den privata
sektorn som visat intresse för
Match2job. Tony Holmberg ser
rekrytering av nyanlända som en
förutsättning framöver. I perioder är rekryteringsbehovet stort
och just nu finns få personer på
reservlistan över timvikarier.
– Vi lever i avfolkningsbygd och
det behövs arbetskraft. Vår målsättning är att utvecklas och växa

Michael Abraham Tsegay
har fått sin första anställning i Sverige. ”Nu kan
jag försörja min familj”,
säger han.

och det gör vi inte utan personal.
Michael och Yassir ser båda sin
framtid i Torsby. De trivs med
folket och lugnet. Erfarenhet och
referenser är viktigt för att få jobb
och det stärker självförtroendet.
– Där jag arbetar nu är de
väldigt måna om att jag förstår
och kommer in i gruppen, säger
Michael Abraham Tsegay.
Roger Eriksson på arbetsmarknadsavdelningen har varit en betydelsefull länk mellan Swed-Jam
och de båda nyanlända. Han såg
deras potential.
– Förutom att arbetsgivare får
kandidater som verkligen gör ett
bra jobb är det viktigt för integrationen och för att få dem att
känna sig som en del av samhället. Oftast är de personer som är
väldigt kompetenta inom sina
områden och som dessutom verkligen vill få komma ut och jobba,
säger Roger Eriksson.
Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

NR 1 - 2019 TORSBY NU 7

Ändringar i plan- och bygglagen (PBL)
De nya reglerna gäller alla ärenden som kommer in till miljö- och byggkontoret efter
den 1 januari 2019. Här är några av de ändringar som berör dig som sökande.
Reducering av avgiften

Du har rätt att få avgiften reducerad om inte kommunen klarar av att handlägga ditt bygglovsärende
inom 10 veckor, och inom fyra veckor för anmälansärenden.

Mottagningsbevis

När din ansökan/anmälan har kommit in till oss ska
du få skriftlig information om tidsfrister, avgiftsreducering och möjlighet att överklaga.

Kompletteringar

Om ansökan/anmälan inte är komplett ska kommunen förelägga om komplettering och samtidigt ge
dig som söker den information du kan behöva.

Tid för byggstart

Det måste nu gå fyra veckor från det att bygglovsbeslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar
innan man får börja, även om man fått startbesked.
Detta för att det ska finnas möjlighet att överklaga
ett bygglov.

Sök bygglov i god tid

Vi vill påminna om att bygglovsprocessen innehåller många steg, hör av dig till oss så berättar vi mer!
Tänk därför på att söka bygglov i god tid om du vill
bygga under sommaren.
Karin Ekbro-Wendel
byggnadsinspektör
0560-160 58
karin.ekbro-wendel@torsby.se
Georg Glaser
byggnadsinspektör
0560-160 48
georg.glaser@torsby.se
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Globalt Mål samt Miljökvalitetsmål 1: Begränsad klimatpåverkan
Lokalt mål: Vi har minskat vår klimatpåverkan ner till hållbara nivåer år 2030
Delmål: Matsvinnet är minst 50 % lägre än år 2016, år 2020

Ett lyft för

klimatsmart mat
och minskat matsvinn

Blanda ihop en mångfald av grönsaker tillsammans med engagerad kostpersonal
och en kunnig matinspiratör till en workshop. Lägg till intresserade elever och färgrika bordspratare i matsalen på Holmesskolan. Det kan ge gott resultat. Tillsammans
lyckades de minska sitt matsvinn med hela 8 %. Projektet visar att alla kan medverka
till att minska matens klimatpåverkan.
Matsvinn

Den ätbara delen av matavfallet kallas matsvinn.
Att minska klimatpåverkan genom att minska
matsvinn och resursslöseri ingår i lokala miljömålsprogram för både Torsby kommun samt Sunne
kommun. Kostenheterna har tidigare arbetat en del
med matsvinn och ville testa nya angreppssätt i två
pilotskolor genom samarbetsprojektet SuToMat.
Vi mätte matsvinnet vid vår pilotskola Holmesskolan två gånger med tre veckors mellanrum.
Under tre veckor visades informationsmaterial i
matsalarna vilket lyfte medvetenheten om klimatsmart mat och minskat matsvinn.

Inspiration

All kostpersonal samt pedagoger fick inbjudan till
föreläsning om matens miljöpåverkan med matinspiratör Maja Söderberg, författare till böcker om
klimatsmart mat. Projektskolornas kostpersonal
fick erbjudande till workshop och pedagogerna fick
tre utmaningar till undervisningen. Workshopen
var full av kreativ aktivitet när deltagarna samarbetade. Alla löste uppgiften på ett galant sätt och bjöd
på flera läckerheter som åhörarna vid föreläsningen
fick smaka på.

Dina matvaror och matvanor spelar roll

Högaktuellt är alla insatser som kan minska vår
klimatpåverkan. När det gäller matens klimatpåverkan finns vinster att göra i alla led från frö till
färdig maträtt.
Enligt färska uppgifter slänger medelsvensken
bort en tredjedel av maten, vilket fått flera nationella kockar och program att belysa frågan. Dina
val av matvaror och matvanor spelar roll, se hur via
verktyget www.matkalkylatorn.se. Gör som eleverna
och minska matsvinnet. Lycka till!
Tina Näslund
miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare
073-271 36 74
tina.naslund@torsby.se

Några erfarenheter från deltagare i SuToMat

”Bra material i matsalen, det blev många bra diskussioner under luncherna.”
”Vi tycker att föreläsningen och föreläsaren, samt
innehållet var mycket bra och viktigt.”
”Bra att vi på skolan fick vara med på föreläsningen”. ”Bra samarbete med alla i workshopen”.
NR 1 - 2019 TORSBY NU 9

Maja Karlernäs 100 år!
– Jag kunde väl aldrig drömma om att jag skulle nå den här åldern.
Och det bästa med allt är att jag fått vara frisk. Hälsan är nummer ett,
säger en pigg hundraåring på äldreboendet Linden i Torsby.
Den 5 januari 2019 fyllde Maja Karlernäs 100 år och
det var förstås stort kalas på Linden med massor av
blommor och gratulationer från nära och kära. Hon
sitter i det gemensamma köket när jag kommer på
besök. Hennes blick är klar och hon är förvånad
själv över att hon kan både stå och sitta, men gå är
sämre. Maja har varken hörapparat eller glasögon:
– På sistone har jag tappat hörseln lite grann, men
man får vara glad för det man har. Ser bra gör jag,
jag har inga glasögon.

Konditori i Torsby och hembiträde i Stockholm

Maja i Kärr

Maja gifte sig med Hans och de tog så småningom
över gården Kärr. Hon har alltid varit intresserad av konst och konsthantverk och var lite av en
konsthantverkare. Det märktes på hemmet i Kärr
som var fullt av hemvävda gardiner och dukar
samt tavlor och porslin som målats med fina motiv.
Maja har även sett till att det finns ett jordbruksmuseum på hembygdsgården Kollberg. Hon
skänkte material till en fin timmerbyggnad som nu
heter Gustafslogen, efter hennes pappa.
Ända fram till hösten 2018 bodde Maja kvar i
barndomshemmet Kärr innan hon flyttade till ett
äldreboende.
– Jag trivs här på Linden, man blir ompysslad och
det är bekvämt, säger hon.

Maja Karlernäs är född och uppväxt på gården Kärr
i Västanvik. Hon var enda barnet och fick hjälpa
till på gården med jordbruk, kor, hästar, grisar och
andra djur. Hennes föräldrar Gustav och Hilda ville
ha ordning och reda och det har gått i arv till Maja
som alltid varit noga med det.
När hon var i 12-15-årsåldern kom hon på idén
att skaffa kalkoner. Hon tyckte de såg så roliga
ut, de var annorlunda mot hönsen och äggen var
större. Ett annat intresse var sömnad.
– Vi hade en granne som var sömmerska i Dalvägen och dit gick jag och Hulda och lärde oss sy, så
vi sydde kläder till både oss och andra, säger hon.
Hulda var barndomskamraten och idag har Maja
ofta kontakt med hennes dotter Berit Juhl.
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När hon var i 17-18-årsåldern fick hon hjälpa till
på Sohls Konditori i Torsby där hon serverade och
sålde bröd. Hon tyckte det var roligt att jobba och
komma ut och träffa andra ungdomar. Sedan bar
det av till Stockholm där släktingar ordnade med
bostad och arbete som barnflicka/hembiträde hos
en familj. Men på somrarna åkte hon hem igen för
att hjälpa till på gården.

Hantverk och jordbruksmuseum

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

Maja Karlernäs
blev ordentligt
firad på hundraårsdagen. På väggen
i hennes rum
hänger flygfotot
över gården Kärr.

100 år står det på
gratulationskorten.
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Råd till tonårsföräldrar
Bjud inte på alkohol och köp inte ut

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar
dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man
dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem
är att dricka.

Var intresserad och lyssna

En bra relation handlar framför allt om att bygga
upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt
barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.

Visa att du bryr dig

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata
om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig
berätta varför du är det.

Lita på dig själv

Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om
saker och ting. Som förälder har du rätt att välja det
som känns bäst för dig.

Var tydlig och sätt gränser

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto
enklare är det för tonåringen att själv ta ställning
eller göra som du bestämt.

Ta hjälp av andra föräldrar

Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i
andra familjer när argumentet "alla andra får"
dyker upp i diskussioner med din tonåring.
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Hjälp till att säga nej

För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn
bra argument. Berätta att det är helt okej att ha en
egen vilja och säga nej, även när alla andra säger ja.

Kom ihåg att du är en förebild

Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Våga släpp taget

Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite
mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och
våga släpp taget. Men visa att du finns där och att
du gärna hjälper till.

Visa kärlek

Din tonåring behöver förstå att du tycker om honom
eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Vill du ha fler råd?

Läs på www.tonårsparlören.se eller www.tänkom.nu
Jörgen Johansson
ANDT-samordnare och brottsförebyggande samordnare
0560-166 96, 070-316 60 77
jorgen.johansson@torsby.se
caroline Eriksson
kommunpolis
070-609 18 83
caroline-a.eriksson@polisen.se

Våreld och krisberedskap

Vildhjärta Maria Westerberg
och Johannes Söderqvist

Dumpstring, Våreld och Vildhjärta
Det händer en del under våren på Torsby bibliotek.
Bland annat återkommer kulturveckan Våreld i slutet
av april 2019 med bokmässa och författarbesök.
Andreas Jakobsson och
Jakob Walfridson

Tisdag den 16 april kl. 18.30 är
det ett spännande program med
författaren och dumpstraren
Andreas Jakobsson som samtalar
med Jakob Walfridson, handlare
Ica Toria i Torsby.
I över fem år har Andreas Jakobsson levt på mat från sopor
och han har skrivit boken Svinnlandet - Min resa genom en värld
av slöseri, och hur den gav mig
ett liv i överflöd. I Torsby får Andreas träffa den lokale handlaren
Jakob Walfridson och vi lovar ett
intressant samtal om vad det är
som gör att så mycket mat slängs
– hos bonden, i butikerna och av
oss konsumenter.

Kulturveckan Våreld 23-27
april
Tisdag 23 april kl. 11

Kunskapsteatern, föreställningen
Mysteriet på biblioteket Sysslebäcks bibliotek.
Tisdag 23 april kl. 15.30

Kunskapsteatern föreställningen
Mysteriet på biblioteket, Torsby
bibliotek.
Tisdag 23 april kl. 18

Torleif Styffe - I gamla nordvärmländska poeters sällskap. Torleif
berättar om några poeter från
nordligaste delen av Värmland,
det som tidigare var FinnskogaDalby. Han läser även en del av
deras verk och visar bilder.
Onsdag 24 april kl. 18.30

Vildhjärta Maria Westerberg &
Johannes Söderqvist. Med inlevelse

berättar Maria Westerberg vad
naturen och alla pinnar betyder
för henne. Hon har även med sig
en del pinnfigurer. Medverkar
med gitarr och sång gör hennes
make Johannes Söderqvist.

Marit Kapla
Foto: Trinidad Carrillo

Lördag 27 april kl. 10-13

Bokmässa med utställare och programpunkter som avslutar kulturveckan. Bland annat kommer
journalisten Marit Kapla, uppvuxen i Osebol, som släpper sin
bok Osebol. Hon har intervjuat
så gott som alla de cirka 40 vuxna
invånare mellan 18 och 92 år som
bor i byn nu.

Krisberedskapsveckan 6-7 maj
Bland annat med. med föreläsningar på Torsby bibliotek.

Lars Wilderäng
Foto: August Linnman

Torleif Styffe
Foto: Maria Ivansson

Måndag 6 maj kl. 18.30

Lars Wilderäng, prepper och
författare – Är du förberedd? Om
hushållens och samhällets krisberedskap. Han tar även upp de
böcker han skrivit i ämnet.

Dumpstraren Andreas Jakobsson
Foto: Lena Granefelt

Torsdag 9 maj

Ulf Fredriksson från Civilförsvarsförbundet föreläser:
Kl. 12: Praktisk kurs i hur du klarar en kris de första dagarna.
Kl. 18: Barnsäkerhet (samt en kort
praktisk kurs i hur du klarar en
kris de första dagarna)
Lördag 11 maj kl. 11-13

Missing People Värmland kommer
och berättar om sin verksamhet.
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se
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Jakob Walfridson,
handlare Toria

Foto: Anki Olsson

Torsby kommuns skrivartävling 2018/2019
Årets skrivartävling för Torsby kommuns skolungdomar
har nu avslutats. Temat var ”Ett ögonblick” och vi höll
oss i år till genren lyrik. Det lämnades in 350 bidrag,
jätteroligt! Ett stort tack till alla deltagare. Som avslutning medverkade en del av eleverna på Öppen scen
på Torsby bibliotek den 5 februari.
Malte Brodin var
en av vinnarna.

Vinnare

Eva Mahmoud spelade piano
och Freja Larsson sjöng.

Annie Walfridsson
framförde sitt bidrag
när det var Öppen
scen på Torsby
bibliotek i februari.

Årskurs 6 - 7

1. Cian Ram, 6A Frykenskolan
2. Ingrid Bengtsson, 7A Frykenskolan
1. Malte Brodin, åk 2 Oleby skola
2. Agnes Berglund-Pollack, åk 1 Aspeds skola 3. Sanna Florell-Jonsson 6C Frykenskolan
Hederspris
3. Annie Walfridsson, åk 3 Oleby skola
Thorsten Osinga, åk 9 Kvistbergsskolan
Årskurs 4 - 5
1. Lin Abdul-Ghani, 4B Holmesskolan
2. Elias Dedorsson, åk 5 Östmarks skola
Gräsgläntan
3. Albin Augustsson, åk 4 Östmarks skola
Förskoleklass - årskurs 3

Ett ögonblick
Pappa kom hem med en kartong
med myror i.
Jag sprang till kartongen och
öppnade den direkt.
Det var en drottning, fyra arbetare
och två ägg.
Åh, jag hade ju väntat så länge på
de här myrorna!
Lycklig!
Malte Brodin
Himlens änglar
Denna himmel har vi på våran jord.
På molnen änglarna bor.
Dom jobbar hårt för att vi ska
drömma lyckligt.
Och Gud och änglarna hjälps väl åt.
Dom gör bra tycker jag för jag får
glada drömmar.
Får du glada drömmar?
Jag vet inte det, men jag vill att
du ska ha det bra.
Agnes Berglund-Pollack

Jag springer på en gräsglänta
mitt i skogen.
Jag ser solnedgången bakom
talltopparna.
Där ser jag en hackspett hacka i ett träd.
Det luktar nyklippt gräs från Allans
trädgård.
Mamma ropar att maten är klar.
Jag fortsätter att springa för att
jag är mätt.
Annie Walfridsson
Varför är vi här?
Varför finns universum?
Är det för att känna känslor som ilska,
glädje, sorg och kärlek?
Är det för att man ska leva med en
familj och ha det bra
eller ska man gå ut i krig
och lämna sina nära och kära?
Vem vet?
Lin Abdul Ghani
Ett ögonblick
Är:
När det gör ont.
När det gör gott.
När det står still.
När det går fort.
När jag vill allt.
När jag vill bort.
Stanna hos mig, ett ögonblick.
Elias Dedorsson

Ett ögonblick
Torsby IF spelar sin sista match idag.
Vi satt i omklädningsrummet,
vi mötte Sunne.
Matchen har börjat, dom har snabba
försvarare och bra målvakt.
Halvlek!
Jag och Elias byter i mål, jag får
vara forward.
Johannes passar till mig, jag springer
det fortaste jag kan.
Jag ger allt vad jag har och skjuter.
Det blir MÅL!
Det bästa ögonblicket i mitt liv!
Albin Augustsson
Victory Royale
Jag gick in i en solo squad och jag hade
mitt hardcore skin, den heliga Defaulten.
Jag landade vid Tilltet Towers och det
var en elak Raven som försökte skjuta
mig i luften.
Jag såg en Bolt Action Sniper på Dubbel
L så jag landade där och Quickskopade
han i huvudet.
YES! Headshot, sa jag högt.
Han låg knockad och hans squad hade
inget vapen så jag pushade dem, jag
sköt alla med min ar som jag tog från en
golden chest i Dubbel L. Jag fick dem alla
och hade fyra kills.
Sen hörde jag en till squad på väg uppför
trappan så jag sprang ut ur fönstret och
bort till Salty Springs. Där hittade jag en
Epic-scar. Jag bara älskar Salty Springs,
det är så härligt!
Det är många bilar som är röda och
svarta och det finns fem hus plus en mak
så sex tillsammans.
Plötsligt såg jag att jag var topp tio.
Så det var alltså bara jag och nio
personer kvar.
Jag gömde mig i ett badrum och satt
där helt tyst.
Det var ett ruttet badrum. Tapeterna
var trasiga och toalocket var öppet.
Jag hörde alla möjliga vapen utanför och
just då var det bara en duo kvar.
WOW, sa jag.
Dom som är kvar måste vara pro.
Just när jag sa det hörde jag en smäll.
Det var en text som kom upp på himlen.
Victory Royale stod det.
Jag hade äntligen fått min första vinst.
Jag var bara tvungen att göra
Take The L på dom.
Cian Ram

Västanå
Jag klev ur bussen, den kalla
vintervinden blåste i håret.
Jag kände frosten smyga sig runt
om kroppen,
den nyfallna snön knarrade tyst
under mina fötter.
Längtan att komma innanför den alltid
välkomnande dörren fick mig nästan att
lägga benen på ryggen.
Stadigt började jag gå, den kalla
eftermiddagen var rå och tyst.
Tanken av alla minnen tar ett fast tag
om mig medan jag tar mitt första steg
in på trädgården.
Sjuttiotalshuset såg ut som alltid, den
nya källardräneringen som gjordes i höstas
var nu täckt med den fallna snön.
Lukten av matoset från den ljuvliga maten fick mig att dra på ett kol.
Vid trappan var allt på sin vanliga plats,
jag drog ner handtaget på den stora
gamla teakdörren.
Slagen och tagen av den förväntansfulla
kärleken, står jag där i vanlig skepnad.
Ingrid Bengtsson
Ett ögonblick
Alla stjärnorna skimrade och
lyste på himlen.
En del av stjärnorna var små och så
långt bort att man knappt såg dem.
Och en del större, som skimrade
något enormt.
Grässtråna låg mjuka mot min hud och
kittlade till av minsta lilla rörelse
under mina bara ben och armar.
Mamma låg nära intill mig och pekade
på alla stjärnbilder som hon kunde hitta.
Karlavagnen och Orions bälte var de
enda namnen jag hörde.
Ögonlocken blev tyngre och tyngre.
Alla ord mamma sa blev bara ett enda
mummel, förutom ett av orden,
God natt!
Sanna Florell-Jonsson

Ögonblicket det hände
Allt hände när jag skulle köra min
lillebror till sin kompis på andra
sidan bron…
Jag hade precis hämtat honom från
våra föräldrars hus, som han hade ärvt
efter deras mord.
Medans jag körde förbi de gamla husen
och parken så sjöng min bror låten
Don´t jump.
Inte förens senare så skulle jag förstå att
han skickade en varningssignal.
Jag var halvvägs över bron när han
sa ”sakna mig inte” och hoppade ut
genom dörren.
Jag panikbromsade och öppnade
min dörr samtidigt.
Jag sprang till var han borde ha legat
och såg bara en liten blodpöl.
Jag tittade mot räcket och såg hur min
bror stod farligt på kanten.
Jag hann säga ”hoppa in….” innan han
vände sig om och såg mig i ansiktet
och ramlade baklänges.
Tårarna rann när jag sprang till
räcket och tittade ner
i tid för att se vattnet plaska.
Thorsten Osinga

Anki Olsson
bibliotekarie
0560-161 02, 162 59, 070-624 53 14
anki.olsson@torsby.se
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Det var ”knökatjockt” med besökare när Familjecentralen Torsby invigdes den 10
januari 2019. Besökare från hela kommunen och flera andra platser i länet kom för
att leka, sjunga, hålla tal och önska familjecentralen lycka till.
Arbetet med att få en fullvärdig familjecentral i
Torsby har pågått under många år. Flera av talarna
talade om en "väldigt lång graviditet" men nu äntligen är den på plats. I nyrenoverade och ombyggda
lokaler finns nu mödravård, barnhälsovård, öppen
förskola och förebyggande socialtjänst under ett
och samma tak.

Vad är en familjecentral?

Familjecentralen är en hälsofrämjande, tidigt förebyggande arena som bygger på samverkan mellan
Torsby kommun och Region Värmland. Samlokalisering av olika professioner såsom barnmorskor,

BVC-sköterskor, förskolepedagog och socionom
innebär att vi kan erbjuda de familjer vi möter ett
mer lättillgängligt stöd på ett och samma ställe.
Samlokaliseringen ökar också möjligheten till tvärprofessionellt samarbete kring barnfamiljen i de fall
det behövs.
Förutom ovan nämnda professioner finns även
läkare, familjerådgivning, mödra-barnhälsovårdspsykolog och logoped viss tid i familjecentralens
lokaler. Familjecentralen finns i nybyggda och
ombyggda lokaler på Lasarettsvägen 8 vid Torsby
sjukhus.
Eva Lena Ueltzhöfer
projektledare/socionom familjecentralen
070-254 87 56
eva-lena.ueltzhofer@torsby.se
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Familjecentralen Torsby
Familjecentralen är en samverkan
mellan Torsby och kommun och region
Värmland och innefattar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola
och förebyggande socialtjänst.
Familjecentralen har öppet mån‐fre kl.
8‐16.30. För information om familjecentralen eller bokning av studiebesök
kontakta samordnare för verksamheten Eva Lena Ueltzhöfer 070‐254 87 56.
Öppna förskolan
Öppen förskola för föräldrar eller annan vuxen med barn 0‐6 år tisdagar
kl. 14.00‐16.30 , fredagar kl. 9.30‐12.
Babycafé för föräldrar eller annan
vuxen med barn 0‐1 år tisdagar och
torsdagar kl. 9.30‐12. För frågor om
den öppna verksamheten kontakta:
förskolepedagog Pia Lidén 070‐257 67 13.
Förebyggande och stöd
Föräldrastöd och föräldrarådgivning
är en del av familjecentralen och
Torsby kommuns förebyggande service till barnfamiljer. Arbetet sker på
uppdrag från föräldrar ‐ kostnadsfritt
och utan registrering. På familjecentralen erbjuds också fastställande av
faderskap samt samarbetssamtal för
föräldrar som vill komma överens
gällande sina barn. Om du har frågor
eller vill boka tid för något av ovanstående kontakta socionom Eva Lena
Ueltzhöfer 070‐254 87 56.
Barnavårdscentral (BVC)
På barnavårdscentralen bedrivs barnhälsovård för barn 0‐6 år. För rådgivning eller bokning av tid kontakta
någon av BVC-sköterskorna:
Helén Classon 0560-473 31
Catharina Åslund 0560-473 14 månfre kl. 9-9.30.
Inger Arnfeldt Haglund 0560-473 31.
Barnmorskemottagning (BMM)
På barnmorskemottagningen bedrivs
mödrahälsovård. Barnmorskor: Nienna
Thommysdotter, Synnöve Karlsson och
Christel Stenmark. För rådgivning eller
bokning av tid: 0560‐473 05 mån‐fre
kl. 11‐12.

Foto: Annette Lauritzen
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Snart är det dags för val igen
Söndagen den 26 maj väljer vi vilka som ska
representera Sverige i europaparlamentet

Vart femte år är det val till europaparlamentet, ett val som görs i alla medlemsstaterna.
Valet sker på lite olika datum beroende på vilket land det är som väljer, när det gäller
Sverige är datumet bestämt till den 26 maj. Förtidsröstningen startar onsdagen den 8 maj.
Europaparlamentet består av 751
folkvalda ledamöter. Sverige representeras av 20 stycken av dem.
Vart femte år väljer vi vilka som
ska representera oss i Europaparlamentet, vi kallar det valet för
EU-valet.

Rösträtt och röstkort

För att få rösta i EU-valet så
måste du ha fyllt 18 år senast på
valdagen. Du måste också vara
svensk medborgare och vara eller
ha varit folkbokförd i Sverige.
Du kan också vara medborgare
i något av EU:s medlemsländer
och vara folkbokförd i Sverige,
men då måste du vara anmäld till
den svenska röstlängden för att få
rösta här. Är du svensk medborgare och folkbokförd i ett av EU:s
andra medlemsländer kan du
anmäla dig till röstlängden i det
landet.
Alla som har rösträtt får ett
röstkort. På röstkortet kan du läsa
vilket valdistrikt du tillhör, var
du ska gå för att rösta på valdagen och vilka röstningslokaler
som ligger i närheten av ditt hem
om du skulle vilja förtidsrösta.
Röstkorten skickas ut i början av
maj och du borde ha fått ditt röstkort i brevlådan senast den 8 maj.
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Om du inte har fått något röstkort
kan du kontakta valnämndens
kansli så hjälper vi dig att skriva
ut ett nytt.

Förtidsröstning

Precis som valet i september 2018
finns det möjlighet att förtidsrösta. Förtidsröstningen börjar
onsdagen den 8 maj och från och
med då finns det möjlighet att
förtidsrösta någonstans i kommunen varje dag fram till och
med valdagen. Vi har tre fasta
röstningslokaler: det är kommunhuset i Torsby och biblioteken i
Torsby och Sysslebäck. Utöver
det har vi en rullande röstningslokal, nämligen bokbussen. För
att förtidsrösta måste du ha med
dig ditt röstkort. Om du inte har
det kan personalen i röstningslokalen hjälpa dig att skriva ut ett
nytt.

Bokbussen

2018 introducerades bokbussen
som röstningslokal. Nora och
Jörgen for kommunen runt och
hämtade upp förtidsröster. Så
kommer de att göra även i maj.
Bokbussen kommer att ha sin
ordinarie turlista men den är utökad med några stopp.

Turlistan kan du få på bokbussen
eller läsa den på Torsby kommuns
hemsida. Vi har ersatt röstningslokalerna som varit i församlingshemmet i Höljes och Finnskogahemmets källare i Bograngen
med extra besök av bokbussen på
söndagarna den 12 och 19 maj.
Passa på att låna en bok när du
röstar!

Ambulerande röstmottagare

Om du har svårt att ta dig iväg
för att rösta på grund av att du är
gammal eller sjuk så kan våra ambulerande röstmottagare komma
hem till dig och hämta din röst.
Vi vill helst att du kontaktar oss i
god tid så att vi kan planera våra
resor och får möjlighet att besöka
flera väljare på samma gång.
Om du är ute och reser och
inte har möjlighet att rösta i din
vallokal på valdagen, kan du
istället förtidsrösta på valdagen.
I Torsby kommun kan du göra
det i kommunhuset i Torsby och i
Piltzsalen i samverkanskontoret i
Sysslebäck. Om du är i en annan
kommun kan du se var du har
möjlighet att förtidsrösta på valdagen på Valmyndighetens hemsida www.val.se. Fört att kunna
förtidsrösta på valdagen måste

du ha ditt röstkort. Personalen i
röstningslokalen kan hjälpa dig
att skriva ut ett nytt om du inte
har det med. Din röst skickas
sedan till den kommun där du är
folkbokförd och räknas med i valnämndens preliminära rösträkning som sker den 29 maj.
Vill du ha mer information om
valet kan du läsa på Valmyndighetens webbplats www.val.se.
Vill du ha mer lokal information
finns det på Torsby kommuns
webbplats www.torsby.se/val.
Du får gärna ringa valnämndens
kansli på 0560-160 15. Där försöker
vi besvara dina frågor så gott vi
kan. Det är också dit du ringer
om du behöver ett röstkort eller
vill boka en ambulerande röstmottagare.
Nu ser vi fram emot en härlig
valvår!
Kicki Lech och Johanna Lundkvist,
valhandläggare.

Jörgen Axelsson och
Nora Büttner
Foto: Maria Ivansson

Datum att hålla reda på
3–8 maj 2019

Då skickas röstkorten ut. Om du inte har fått
ditt röstkort den 8 maj kan du kontakta valnämndens kansli så skriver vi ut ett nytt åt dig.

8 maj 2019

Förtidsröstningen börjar. Du kan förtidsrösta
varje dag ända fram till och med valdagen.

26 maj 2019

Valdag

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli tfn 0560-160 15
eller 073-275 57 76
Du kan även mejla till valn@torsby.se.
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Mormor Siv, mamma Anna och barnen Axel
och Greta är några som man ofta träffar på
i skidspåret. Foto: Tommy Pedersen.

Hampus är en av alla barn som
älskar att åka skridskor på isbanan vid skidtunneln.
Foto: Theréz Söderberg

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
- ett område byggt för motion, träning
och rekreation året om
Helge Helgeberg en 90-åring
som brinner för längdskidåkning.
Foto: Rasmus Blom

Vi erbjuder träning, motion och rekreation året om. Området är
fullt av möjligheter och utmaningar för både elit och motionär.
Ett ställe för alla som gillar att röra på sig.

Helge Helgeberg, 90 år, åkte
skidor hos oss i vintras

Torsbybon Helge Helgeberg,
uppvuxen i Svullrya, en aktiv
90-åring med stort hjärta och det
klappar lite extra just för skidåkning. Han och hans fru Gertrud
är några av namnen som finns
med på Snökristalltavlan som
finns hos oss, de har nämligen
varit med och sponsrat till att
skidtunnelns står här idag.
Helge besökte oss i vintras och
passade då på att åka skidor i
skidtunneln och spåren utomhus.
I yngre dagar var han hos oss
väldigt ofta, passade då gärna på
att ta en skidtur på morgonen och
därefter en simtur i TorsbyBadet.
Han har tävlat i både skidor och
löpning för att hålla kroppen i
trim. Idag är han fortfarande en
pigg man och promenerar 20 minuter varje morgon och kväll.
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Tänk vad viktigt det är med ett
hälsosamt liv, både kondition och
styrka, att träna är bra för både
kropp och själ. När man blir till
åren är det extra viktigt att träna
balans, för att förebygga risken
för fallolyckor.

Under påsklovet 23-28/4 är
skridskobanan öppen

Måndag--söndag kl. 10.00-14.00

Skidtunnel har smygpremiär
i maj

I maj öppnar vi skidtunneln igen
för den fjortonde säsongen.

Öppettider i maj

Torsdag-fredag kl. 9-19
Lördag-söndag kl. 9-17
Vi håller öppet torsdag-söndag
för allmänheten. Måndag-onsdag
finns det möjlighet för grupper att
abonnera skidtunneln. Från 1 juni

till sista februari håller vi öppet
för alla, alla dagar som vanligt.

Öppettider sommarsäsong
1 juni-25 augusti
Måndag kl. 10-19
Tisdag-fredag kl. 9-19
Lördag–söndag kl. 9-17
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
0560-270 00, 073-812 70 04
anna@skidtunnel.se

1

Och vinnarna är …
I decembernumret av Torsby Nu hade vi
en tävling där man skulle gissa ”Var är
vi?” på 15 bilder från olika ställen runt
om i Torsby kommun.
Det var nog lite i svåraste laget har vi fått signaler
om, men många lyckades ändå pricka in alla rätt.
Och många fick också ganska många rätt. Grattis
till er som vann och tack till er alla som deltog!
Roligt att ni ville vara med!

8

9
2

10
3

Här är de rätta svaren
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Torsby herrgård
Galleri Mellanbråten i Lekvattnet
Skansen i Höljes
Mattilla i Röjdåfors
Alevi camping i Fastnäs
Långbergets sporthotell i Sysslebäck
Finnskogscentrum i Lekvattnet
Bovilgården i Utterbyn
Raststugan Storskalla i Rådom
Karmenkynna i Lekvattnet
Tolgravstenen i Röjden
Hovfjället
Femtåfallet i Ambjörby
Ransbysätern i Sysslebäck
Friluftsteatern på Kollsberg

Vinnarna

1:a pris May Eriksson, Östmark: Presentkort på
Sahlströmsgården, Torsby (värde 600 kr)
2:a pris Helena Lindberg, Torsby: Presentkort på
Spishyllan, Branäs (värde 400 kr)
3:e pris Albin Kvarnlöf, Rinn: Presentkort på Karmenkynna, Lekvattnet (värde 200 kr)
Pris 4-10: ”Brassestol” (värde 200 kr/styck)
4. Siv Olsson, Torsby
5. Torsten Klang, Torsby
6. Jenny Nilsson, Torsby
7. Tina Bredsberg, Brattmon
8. Gudrun Kvarnlöf, Torsby
9. Lars Bergkvist, Synningen Torsby
10. Elmar Hönekopp, Likenäs
Vinnarna har underrättats.
Annette Lauritzen
kommunikationsstrateg
0560-160 04
annette.lauritzen@torsby.se
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21,5 miljoner i
lokal handel med
TorsbyTuren
14 328 stämpelkort till ett motsvarande
värde av 21,5 miljoner kronor lämnades
in i 2018 års upplaga av TorsbyTuren.
2017 års rekord på 18 miljoner kronor slogs därmed.
Tack för allt engagemang ni kommuninvånare visat
för TorsbyTuren, postlådan vid kommunhuset har
fått tömmas flera gånger om dagen vissa dagar.
Initiativet med TorsbyTuren startades i centrumprojektet ”BID” under 2017 och att fler nu väljer att
delta och lämna in stämpelkort ser Torsby kommuns

Foto: Emelie Röjeskog

näringslivschef Eva Larsson som väldigt positivt
och gynnsamt för handeln.
– Förhoppningsvis har fler fått upp ögonen för att
om man vill ha kvar sina lokala butiker imorgon,
måste man handla i butikerna idag. Det känns väldigt kul att det blev lyckat!
TorsbyTuren genomförs i samarbete med iTorsby
och Torsby kommun. iTorsby är en ideell förening
som består av lokala handlare, andra privata företag, fastighetsägare och Torsby kommun.

Foto: Annette Lauritzen

Rally Sweden
ger mersmak
Vi går nu mot vår och vinterdagarna
med Rally Sweden 2019 känns kanske
en aningen långt bort – men vi vill ändå
passa på att tacka alla er som ställer upp
och gör arrangemanget möjligt!
Utan er föreningar och funktionärer skulle det inte
bli något rally. Och visst hade vi härliga dagar i
rallyskogen?
– Rally Sweden är ett av Sveriges största sportevenemang och att vi får möjligheten att ha större
delen av arrangemanget i vår kommun, känns både
bra och hedrande och det är mycket tack vare våra
föreningar som ställer upp, säger Anna-Lena Carlsson,
rallykoordinator, Torsby kommun. Vår kommunala
arbetsmarknadsavdelning och tekniska avdelning
gjorde också ett stort arbete.
22 TORSBY NU NR 1 - 2019

Foto: Mats Moberg

ISI ger lättare kontakt med Norge

Räddningstjänsten i Torsby kommer nu bli bättre rustad för samverkan över
riksgränsen än tidigare.
Vi har tidigare haft problem med att kommunicera
i Rakel nätet när vi befinner oss i Norge. Detta har
tidigare medfört stora problem för oss om vi skulle
samverka på t.ex. en skogsbrand eftersom våra
rakelterminaler inte har fungerat på andra sidan
gränsen. ISI migreringen är ganska nytt och Torsby
kommer vara en av de första i Sverige att gå in i
detta projekt. Räddningstjänsten i Strömstad är den
kommun som jobbar dagligen med kommunikation
via ISI.
Ett antal handterminaler har bytts ut och befintliga fordonsterminaler kommer att programmeras
om och anpassas för ISI-migrering till norska Rakel
motsvarigheten Nødnett.
Tilläggstjänsten ISI-migrering Norge möjliggör
gränsöverskridande samverkan mellan Rakel- och
Nødnettanvändare i Sverige och Norge.
ISI säkerställer effektiv kommunikation över
gränsen samt vid insatser och uppdrag i varandras
länder.
Vid migrering till Nødnett är det nu möjligt använda individsamtal, gruppsamtal, textmeddelanden (SDS), statusmeddelanden och nödsamtal.

ISI-migrering kan förenklat jämföras med roaming
i det vanliga mobilnätet vilket innebär att oavsett
operatör så kan man använda mobiltelefonen i
andra länder. Skillnaden är att man tillskillnad från
mobilnäten runt om i världen behöver man som
Rakelanvändare tillstånd i den andras landets nät,
det behöver man inte i mobilnätet. Man kan helt
enkelt åka jorden runt och prata i mobiltelefon vart
man än befinner sig. Förutom ISI-migreringen har
ett antal nationella NOSE-talgrupper programmerats in i terminalerna.
Dessa talgrupper är statiskt sammankopplade
mellan Rakel och Nødnett, vilket gör det möjligt att
använda samma talgrupper i båda länderna. Alla
medlemmar i en talgrupp hör samtidigt den trafik
som sänds, oavsett i vilket land de befinner sig.
Vill du veta mer om Rakel och ISI-migrering hör
gärna av dig till Johan Westh på tfn 0560-161 23
eller på johan.westh@torsby.se.
Mats Moberg
tf. räddningschef
0560-161 25
mats.moberg@torsby.se
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Ulf Fredriksson,
Civilförsvarsförbundet,
föreläser i Torsby under
Krisberedskapsveckan
i maj.

Enkla sätt att förbereda sig för
en kris är att ha infruset vatten,
batteridriven radio, stearinljus,
ficklampor och fyllt matförråd.
Med trangiakök eller gasol kan du
laga mat även om strömmen går.

Prepping

– att vara för-

beredd för krisen

En del går ”all in” med vattenrenare, elverk och stora lager av frystorkad mat.
Andra väljer att förbereda sig lite grann.
Oavsett är prepping en snackis just nu.
Vad skulle du göra om mobiltelefonerna lade av,
om bränslepumpen och bankomaten slutade fungera och hyllorna i affärerna började gapa tomma?
En preppare har svaren.
SVT har i serien ”Nedsläckt land” pedagogiskt
visat med experter och nedslag inom jordbruk,
livsmedel, vatten och sjukvård hur samhället kan
hantera ett strömavbrott.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) tycks frågan inte längre vara om
utan när ett längre omfattande avbrott drabbar landet. Rekommendationen är att folk ska kunna klara
sig i minst 72 timmar utan el eller vatten.
– Människans grundbehov är just information,
mat, vatten, sömn och värme. Det viktiga är att
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omsätta detta till sina behov och förbereda sig. Det
mest sannolika vid en kris är att strömmen går, säger Ulf Fredriksson på Civilförsvarsförbundet som
är expert inom området.
Om vi får ett besked om kris via sms, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) tv eller radio är
steg ett att gå inomhus, stänga fönster och dörrar
och lyssna på radio P4.

Krisberedskapsveckan

För tredje året arrangeras 6:e till 12:e maj Krisberedskapsveckan i hela landet. Informationskampanjen
är till för att öka människors beredskap inför samhällskriser. I Torsby kommun sker en rad aktiviteter som du kan läsa om i faktarutan.

FAKTA PREPPING
Prepper kommer från ordet prepare, att preparera sig för något.
Alltså förbereda sig för en eventuellt
kommande kris av något slag.
Prepping i modern tappning uppstod under 1970-talet i USA i samband med hotet från kalla kriget.
I USA har många preppare riktat in
sig på vapen men i Sverige är rörelsen mer intresserad av självhushåll.

Läs mer på
www.civil.se
www.dinsakerhet.se
www.krisinformation.se
www.energimyndigheten.se
www.72timmar.se

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

Precis lika fantastisk som naturen är, lika kraftfull
kan den vara – och det ska man inte underskatta
Därför är det betydelsefullt att planera.
– Det är också allt fler som tar till sig råden, säger
Ulf Fredriksson.
Enkla saker att ställa i ordning är infruset vatten,
batteridriven radio, trangiakök, stearinljus, ficklampor och fyllt matförråd. Köp hem mat för en vecka,
åtminstone.
– Maten ska kunna hålla i rumstemperatur, tänk
alltså bort kylskåpet. Tänk också att den ska kunna
tillagas utan ström och med väldigt lite vatten, säger
Ulf Fredriksson.
Ett tips vid hög belastning på telefonnätet är att
det kan vara enklare att ta sig fram via mail än sms.

Aktiviteter under Krisberedskapsveckan
6-12 maj 2019
• Lars Wilderäng, prepper, föreläser på Torsby
bibliotek 6 maj kl. 18.30.
• Under veckan presenterar ungdomar sina preppertips i videos på facebook.com/torsbykommun.
• Utställning om krisberedskap på biblioteken i
Torsby och Sysslebäck.
• Ulf Fredriksson, Civilförsvarsförbundet, föreläser
om 72-timmarstänket.
• Missing People informerar om sin verksamhet.
Se hela programmet på
www.torsby.se/krisberedskapsveckan2019
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:
Du som är 13–20 år

Tävling

– filma ditt bästa preppertips

Internet ligger nere, vattnet är slut och källaren översvämmad.
Det finns ingen mat i affärerna. Det är iskallt eller knallvarmt ute
i flera dagar. Vad är ditt bästa tips för att klara en kris?
Detta är en tävling för dig som är 13–20 år och går på Frykenskolan, Kvistbergsskolan eller Stjerneskolan.
Det behöver inte vara “ditt” tips, utan du kan fråga vem som helst om deras bästa tips.

Priser

Vin

n segelflygt
1. Rundtur med segelflyget över Torsby (värde 1200 kr)
ur över Tors
by!
2. Festivalpass till Rally Sweden 2020 (värde 750 kr)
3. Testa “SUP” (stand up paddle) två timmar (värde 500 kr)
Dessutom lottar vi ut sju priser bland alla som deltar (biobiljetter, två per vinst).
Förlängt till
15 april!
ilen!
Filma med mob

Vad är en
prepper?

Prepper kommer av
engelskans prepare, att
förbereda sig. Alltså förbereda
sig för en eventuell kris av något
slag. Det viktigaste är att ha dricksvatten,
mat och värme, och att kunna ta
emot viktig information.

Illustrationer: www.freepik.com Layout: Camilla Classon

Här publiceras vinnarna:

En jury utser de bästa bidragen. Vinnarna meddelas
personligen. Videon publiceras på kommunens
webbplats www.torsby.se/preppertips och
Facebook-sida www.facebook.com/torsbykommun
under krisberedskapsveckan 6-12 maj 2019.
Även övriga bidrag utöver vinnarna kan komma att
publiceras där.
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Kalla fakta:

• Videon ska vara i mp4-format, max 60 sek.
• Sänd den senast kl. 23.00 den 8 april 2019 via
Sprend.com till annette.lauritzen@torsby.se
• Skriv ditt namn, ålder, skola och klass, mobilnummer
och e-postadress.
Det är viktigt att de personer som finns med i din video
vet om att de är inspelade och att de har gått med på
att medverka.
Elever åk 7–9 på högstadiet på Kvistbergsskolan och
Frykenskolan samt elever t.o.m 20 år vid Stjerneskolan
får delta i tävlingen.
Reglerna finns även på www.torsby.se/preppertips

Vad är krisberedskapsveckan?

Det är en vecka som
finns i hela Sverige. 2019 är
det tredje året den genomförs. Det är MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, som står bakom och alla landets
kommuner är med. Syftet är att göra alla
mer förberedda på olika kriser som kan
hända, speciellt fokus finns
på ungdomar.

Illustration: Birgitta Brorson

Flera olika sätt få stöd vid
alkohol- eller drogberoende
Stödgrupper

Det finns tre stödgrupper/föreningar i Torsby som du kan ta kontakt med om du har ett beroende
av alkohol eller droger, och/eller
om du är anhörig till någon som
har sådant beroende:
• AA, Anonyma Alkoholister,
Torsby: Möten måndagar kl.
19 och torsdagar kl. 19 (på
torsdagar är det öppet möte en
timme), församlingshemmet
Torsby. Telefon: 076-105 27 86.
• AA, Anonyma Alkoholister
i Stöllet: Möten onsdagar kl.
19.00 i församlingshemmet,
Stöllet. Telefon: 0563-811 38.
• Al-Anon är för anhöriga och
vänner till alkoholmissbrukare.
Al-Anon är i Prostgården,
Torsby på måndagar kl. 19-20.
Öppna möten första måndagen
i månaden som innebär att alla
kan komma på mötena.
Telefon: 072-740 19 10.

Kommunens beroendemottagning

Har du frågor och funderingar
kring din alkoholkonsumtion
eller är du rädd för att alkohol,
droger eller spel börjar skapa
problem? Eller är du anhörig till
någon som har dessa problem?
Då kan du komma till oss på
beroendemottagningen.

Beroendemottagningen
erbjuder

• Råd och stöd. Vid rådgivning
kan du vara anonym och du
registreras inte någonstans
• Motivationssamtal
• Provtagning
• Snabb kontakt med socialtjänsten om du behöver behandling
vid institution eller i öppenvård efter beslut enligt gällande lagstiftning.
• Samtalsbehandling – enskilt
eller i grupp för alkohol- eller
drogberoende
• Råd och stöd till anhöriga – enskilt eller i grupp

Beroendemottagningen är öppen
för besök måndagar kl. 8–11 och
torsdagar kl. 15–17. Du kan även
nå oss vardagar på telefontiden
kl. 8.30–9.30, övrig tid svarar vi i
telefon om det finns utrymme.

All kontakt med oss är
kostnadsfri

Beroendemottagningen finns
på Björkarna, Vävaregatan 2 i
Torsby, med ingång på kortsidan.
Om du vill ringa oss har du våra
telefonnummer här:
Annika Buvik, socialsekreterare,
0560-161 54,
annika.buvik@torsby.se
Elisabeth Hed, alkohol- och drogterapeut, 0560-161 77,
elisabet.hed@torsby.se
Annette Eriksson Qvicker, socialsekreterare, 0560-161 29,
annette.eriksson.qvicker@torsby.se
Karin L. Nilsson, alkohol- och
drogterapeut, 0560-162 29,
karin.l.nilsson@torsby.se
Mona Rahm
IFO-chef
0560-161 68
mona.rahm@torsby.se
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Vill du vara med i Tillgänglighetsrådet?
Vill du kunna påverka, inspirera och dela med dig av dina erfarenheter?
Vi söker dig som har någon form av funktionsnedsättning. Vill du dela med dig av dina erfarenheter
till andra? Vill du kunna påverka och är intresserad
av tillgänglighetsfrågor? Vi söker nu både dig som
är medlem i någon lokal handikappförening och
dig som är anhörig eller själv har en funktionsnedsättning men inte är med i någon förening.

Nominera fram till 30 april

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande
organ till kommunens nämnder och styrelser. I
rådet finns representanter från kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
samt representanter från handikappföreningarna.
Fram till 30 april kan handikappföreningarna nominera personer till rådet.

Samrådsgrupper för tillgänglighetsfrågor

Under våren kommer Torsby kommun att bjuda
in allmänheten till samrådsmöten där olika frågor
som rör tillgänglighet, användbarhet och delaktighet tas upp. Tanken är att man på dessa träffar ska
kunna ta upp olika frågor och samtala runt dessa
på ett mer informellt sätt över en kopp kaffe. Träffar planeras både i Torsby och i Sysslebäck. Om
intresse finns kan vi senare även bjuda in till träffar
på andra orter i kommunen.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens tillgänglighetssamordnare
Gunilla Montán Halvardsson, träffas måndag- onsdag, säkrast mellan 9 -12, 13 -16, på telefon 0560-161
62, via mejl gunilla.halvardsson@torsby.se eller via
besök på kommunhuset i Torsby.
Gunilla Montán Halvardsson
tillgänglighetssamordnare
0560-161 62
gunilla.halvardsson@torsby.se

Torsby kommun söker personal

Semestervikarier

Socialförvaltningen söker semestervikarier inför sommaren 2019. Är du
intresserad av att jobba i ett av Sveriges
viktigast jobb, så finns här chansen.
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Att arbeta inom vården, med människor, är ett
bland de viktigaste jobb som finns.
Vill du vara med och göra skillnad och vara med
och skapa välfärd?
Välkommen att läsa mer och söka jobbet på
torsby.se/ledigajobb!

Jag har hittat mitt drömjobb!

Hej, mitt namn är Christine van Halteren, en holländsk tulpan, som nyligen börjat
arbeta som rehabassistent inom Torsby kommun. Tidigare arbetade jag som undersköterska inom psykiatrin och hemtjänsten.

Jag ingår i kommunens rehabgrupp som består av
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker, förrådsbiträde, larmsamordnare och en extratjänst i hjälpmedelstvätt. Jag är tyvärr bara anställt
till och med september 2019 pga. att det är svårt att
rekrytera en legitimerad arbetsterapeut men oavsett
har jag ett stort uppdrag och själv anser jag att det
vore både viktigt och roligt om vi kunde bli fler
rehabassistenter framöver.
Mitt arbete är varierande och utmanande. Jag har
olika arbetsuppgifter som exempelvis en träningsgrupp på Solliden, träning i vårdtagarens hem,
intensiv träning med strokepatienter och jag hjälper till att prova ut hjälpmedel som rollatorer och
duschpallar. Jag får mina uppdrag från legitimerade
arbetsterapeuter och fysioterapeuter och arbetet
innebär att jag får vara flexibel i min planering.
På kommunrehab gör vi olika former av rehabinsatser, ibland kan det handla om utprovning av
hjälpmedel, träning eller hitta nya strategier för
att den enskilda ska kunna klara sina vardagliga
aktiviter. Rehabilitering handlar om att ge livet en
mening igen och att hitta sätt för den som exempelvis har drabbats av en svår sjukdom att komma
tillbaka till vardagen. Målet är att vårdtagaren ska
kunna träna själv eller med stöd från hemtjänsten
eller anhöriga.
Kommunrehab arbetar även med förbyggande
insatser. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar vi

intensivt med kampanjen ”Balansera mera, tips
och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen”.
Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar hur man själv
kan minimera risken för att falla.

För mig är det här mitt drömjobb

Arbetet innebär allt som jag brinner för: jag får
arbeta med olika människor i en stimulerande och
aktiverande miljö. Jag guidar dem genom deras rehabiliteringsprocess. Att se och möta patienter där
de befinner sig är jätteviktigt i mitt arbete. Centralt
i varje möte är att patienten får utrymme att dela
med sig av sin berättelse och att vi lyssnar och tar
till oss deras önskemål.

Lite om mig

Jag bor i Vitsand, är gift och har en katt. Mina intressen är naturen, köra snöskoter och långa, långa
promenader. Jag har genomfört några olika pilgrimsleder i Spanien och Portugal. Nu håller jag på med
planeringen för min nästa 100-milafärd.
Jag trivs gott med mitt arbete inom kommunrehab och det jag uppskattar mest är just blandningen och variationer av arbetsuppgifter.
Christine van Halteren
rehabassistent
0560-166 77 (kl. 8-9)
christine.vanhalteren@torsby.se
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Gratis kan bli dyrt
Dyker det upp annonser på billiga provpaket eller varor? Har du vunnit ett presentkort
utan att du köpt någon lott? Kanske säljs en mobil för endast 19 kr? Ett erbjudande kan
se billigt och bra ut men bli dyrt om du inte ser upp. Plötsligt har du hamnat i abonnemangsfällan.
Tyvärr är det många som fastnar i abonnemang
efter att ha svarat på en annons på internet. Företagen annonserar billiga varor eller provpaket, ofta
hälsoprodukter, kosttillskott, bantningsmedel och
liknande. En annan variant är annonser där det verkar som man vunnit presentkort på Coop, Ica, Ikea
med mera. Men när kunden beställt sitt provpaket
eller presentkort har man hamnat i ett abonnemang,
något man inte fick information om vid beställningen och kanske inte upptäcker förrän en större
summa pengar dragits från kontot. Kunden trodde
att det bara var frakten som skulle betalas för att få
provpaketet eller presentkortet.
Får du en faktura utan att du har ingått något abonnemangsavtal ska du kontakta företaget, gärna via
mejl. Skriv att du inte har ingått något avtal och
bestrid fakturan. Det är företaget som ska bevisa
att erbjudandet du fick hörde ihop med ett abonnemangsavtal. Får du krav från ett inkassobolag ska
du bestrida kravet dit också. Du är inte skyldig att
betala returfrakten för något du inte beställt.
Om du har ingått ett avtal kan du troligen använda dig av ångerrätten. Du har rätt att ångra ett köp i
fjorton dagar om företaget är registrerat i EU, Norge
eller Island. Har företaget inte informerat om ångerrätten vid köpet, eller gett bristfällig information,
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förlängs ångerfristen med ett år. Du behöver bara
betala returfrakten om du ångrar ditt köp.
Ifall du inte kommer överens med företaget och
har handlat med kort kan du ibland få hjälp av din
bank. Beskriv vad som har hänt för banken och
berätta att du försökt lösa problemet med företaget
utan resultat. Bifoga din dokumentation i ärendet.
Banken kan hjälpa till att stoppa dragningarna av
pengar från kontot och ibland kan du få tillbaka
pengarna som dragits.
Slutligen, när det dyker upp ett fantastiskt erbjudande, låter det för bra för att vara sant? Ja, då är det
nog så också!
Text och foto: 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
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.

Hur kan man utveckla
besöksnäringen
på landsbygden?
I slutet av mars kom en grupp studenter
från Karlstads universitet till Torsby för att
presentera sina förslag och idéer på hur de
tycker man skulle kunna utveckla besöksnäringen på landsbygden, här i Torsby.
En grupp ska också utses som ”vinnare”, den grupp
vars idéer man tyckte var mest användbar.
Studenterna har fått i uppdrag av Torsby kommun att ta fram förslag på hur man kan utveckla
besöksnäringen på landsbygden. Samtidigt var det
en del av deras kurs “Företagande inom turism” på
Turismprogrammet på universitetet.
Studien (som för övrigt kallas “Lanthandel Adventure”) är en aktivitet i ett projekt som kommunen driver, det heter “Servicepunkter i nöd och
lust”. Målet med projektet är att stärka och utveckla
den grundläggande servicen på landsbygden och
det gör man på flera sätt, studien är ett av dem. Projektet ska också bidra till att stärka kopplingen mellan lanthandlarna och den viktiga besöksnäringen.
Projektet pågår från augusti 2018-december 2020.
– Vi vill ha in nya idéer om hur man kan utveckla
turismen på landsbygden, säger projektledare Ingela
Bönström Brusgård. Det är alltid en risk att man tänker i samma hjulspår som man alltid har gjort, därför
ville vi ta hjälp av ungdomar, studenter som kan se
med nya fräscha ögon på utvecklingsmöjligheter.
I början av kursen var studenterna på besök runt
om i Torsby kommun och har bland annat träffat
lanthandlare i Klarälvdalen. Sedan har man hemma
på universitetet arbetat med frågan och sedan kom
de tillbaka till Torsby för att redovisa vad de kommit fram till.
– Världen rullar på, det är förnämligt att få in
idéer från personer som lärt sig det senaste inom
turism- och landsbygdsutveckling, säger projektledare Elisabet Olsson. Att vi får till oss sådant som
kanske ingen har tänkt på förut, ska bli spännande.
Men vi vill inte ersätta det gamla, utan tillföra något nytt! Studenterna är framtidens kunder/turister
och hur tänker de?
När denna tidning går till tryck har redovisningen
inte varit ännu, så därför kan vi inte berätta mer om
dem här i denna artikel. Däremot kan du läsa de olika
förslagen på www.torsby.se/projektservicepunkter.
Mer info: Ingela Bönström Brusgård tfn 076-801 61 75,
Elisabet Olsson 0560-160 08.
Text: Annette Lauritzen, 0560-160 04

Emma Jakobsson från Handelskammaren
besöker Kvistbergsskolan

Högstadieelever får
arbetsmarknadskunskap
Tidigare i vår var Handelskammaren
Värmland i Torsby och Sysslebäck för att
besöka eleverna på Frykenskolan och
Kvistbergsskolan. De gav inspirationsföreläsningar som man hoppas ska bli återkommande, och även för gymnasieelever.
– Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste
frågor – var ska vårt näringsliv hämta sin arbetskraft från i framtiden? Vi ville tillsammans med
Handelskammaren Värmland visa på arbetsmöjligheter i Torsby kommun och Värmland och hur det
är att vara en del av arbetslivet, med kollegor och
ansvar, säger Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare, Torsby utveckling AB.
Många unga saknar tillräcklig kunskap om var
jobben finns och vilka vägar som leder till dem. De
behöver lära sig mer om sina framtida jobbmöjligheter.
– Vi har redan idag ett stort antal bristyrken. Det
här är en utmaning för så väl privata som offentliga arbetsgivare, en utmaning som bara växer.
Genom Arbetsmarknadskunskap kan vi höja ungas
kunskap om var jobben finns, nu och i framtiden,
och vilka vägar som leder till de här jobben. Det ger
regionens arbetsgivare större möjlighet att tillgodose sitt framtida kompetensbehov och ökar ungas
chans att få jobb efter studierna, säger Karolina
Nilsson, ansvarig kompetensförsörjning Handelskammaren Värmland.
Mer info: Ingela Bönström Brusgård tfn 076-801 61 75.
Text: Emelie Röjeskog
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Foto: Ola Myrvold.

På bilden ser vi göteborgiska Eugène-kvartetten, som vi kom i kontakt med via Gurli Grönqvist.
Hon hade varit kollega med kvartettens drivande kraft, numera avlidne altfiolisten Gunnar Storm.
Kvartetten gästade oss tre gånger under andra hälften av 2000-talet.

Torsby Kammarmusikvänner
Vår förening bildades den 6 september 1998 och till
vår jubileumskonsert i höstas hade vi lyckats anlita
samma musiker som spelade 20 år tidigare, Georg
Gulyás, en suverän gitarrist som slog oss alla med
häpnad. Föreningen blev ursprungligen bildad som
en stödförening till ”Kammarmusik på Prostgårdslagårn”, ett projekt finansierat av EU-medel. Med
tiden har föreningen utvecklats till en mer allmän
konsertförening, eller arrangörsförening, en förening vars uppgift är att arrangera konserter. T.ex.
har vi sedan flera år haft en nyårs- eller trettondagskonsert med Wermland Operas Orkester, ett oerhört
populärt och välbesökt evenemang – årets feststund,
skulle man kunna säga.
Som namnet kammarmusik antydar är det musik i
kammaren hemma. Går vi drygt hundra år tillbaka
fanns ingen annan musik än den levande, om du
hade tur att få lyssna eller kunde skapa den själv
på något vis. Bland amatörmusiker var nog stråkkvartetten – två fioler, altfiol och cello – den mest
populära sammansättningen; näst efter symfoniorkestern är väl stråkkvartetten den instrumentgruppering som det är komponerat inte bara flest

verk för, men också mycket av den mest inspirerade
musiken. En annan ensembleform som också omfattar mycket vacker musik är det som kort kallas
trio; piano, violin och cello.
Om du som läser detta är obekant med kammarmusik, kanske skeptisk eller rent av negativ, vill vi
ge dig en utmaning: om du har möjligheten, lyssna
på Dvoraks ”Amerikanska” kvartett, Borodins
andra, särskilt notturnot, Schuberts kvartett i a-moll
eller kvartettsats i c-moll, Hugo Wolf ”Italienische
Serenade”; eller trion av Schubert, Mendelssohn
och Brahms.
Vill du veta mer om vår förening, hör gärna av dig till
oss på tfn 072-723 01 23 eller tby.kmv@gmail.com.
Medlemsavgiften är 100 kr/år, familj 150 kr. Sätt in
på plusgiro 1638528-8 (ange avsändare) eller sänd
via Swish på tfn 072-723 01 23. Som medlem får du
rabatt på våra konserter.
Vår fina logga är gjord av Roy Bäckbom.
Ordförande är Aksel Hånes.
Hjärtligt välkomna!

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