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Näringsliv, ranking och att göra skillnad
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företags- 
klimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet 
det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 
18 faktorer som viktas olika tungt. 

Torsby klättrar 
När vi nu fått svaren kan vi se att Torsby klättrar tre placeringar 
och hamnar på en sjätteplats av de värmländska kommunerna 
och på plats 77 i riket som helhet. Vår ambition är att klättra ytter- 
ligare och hamna bland topp tre i Värmland. Minst. 

När vi analyserar svaren och ser vad företagen tycker är det tydligt 
att kompetensbristen är en stor utmaning tillsammans med att det 
finns mer att önska när de gäller infrastruktur och kommunikationer.  
Man tycket också att kommunpolitikernas och allmänhetens atti- 
tyder till företagande blivit sämre vilket naturligtvis kan ses som 
ett misslyckande för oss som jobbar med frågorna. När det gäller 
statistikdelen så förbättrar vi oss i stort sett i alla kriterierna – visser-
ligen från låga nivåer men det är mycket glädjande när man ser att 
nyföretagandet och andel i arbete är det som ökar mest. Vi jobbar 
vidare och då är dialogen med företagen väldigt viktig.

Långsiktigt arbete 
Företagsklimat och utveckling av centrum eller förändring av attityder 
till företagande är ett långsiktigt arbete som tar tid. Min förhopp-
ning är att stegen ska gå åt rätt håll och på den resan ska vi också 
få med oss alla i förståelsen av att när våra företag trivs och ut-
vecklas, över hela vår kommun, är det bra för kommunens kassa 
eftersom det skapar arbetstillfällen. Det är arbetstillfällen som ger 
kommunskatt, som i sin tur ger klirr i kassan så att vi kan skapa 
skola, omsorg och allt annat en kommun förväntas leverera och 
leverera med bra kvalitet. 

Kan hända att det ofta blir stort fokus på handel när vi pratar  
centrumutveckling men vi är beroende av alla företag såväl 
tillverkande industri, skogsnäring, besöksnäring, tjänstesektorn, 
fastighetsägare och många fler. Entreprenören som brinner för 
Torsby och bygger lägenheter för att man ser att det finns ett  
behov. Enskilda entreprenörers driv för att göra vår kommun till  
en bättre plats att leva på. 

Har gjort skillnad-priset 
Det finns så många goda exempel på företagare och privatperso-
ner som gör skillnad. För att göra skillnad krävs mod och uthållig-
het – det kommer man att premiera på årets Syssleträff i Syssle-
bäck. Har gjort skillnad-priset är en idé som kom till i samband 
med utvärderingen av förra årets Syssleträff. 
Efter en nomineringsomgång som blev helt 
otroligt lyckad lyckades jurygruppen att utse 
tre finalister som nu är presenterade och 
man kan rösta på sin favorit. Slutligen utses 
vinnaren på plats i GA-hallen under en riktig 
galakväll i samband med Syssleträffen 2 nov.  

Att få vara en del av detta som både politiker 
och tjänsteman vid näringslivsbolaget är sån 
ynnest och förmån. Tack Torsby för möjligheten. 
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Vid trafikolyckor är den högsta prioriteringen för 
räddningstjänstens personal att "säkra olycksplat-
sen" vilket bland annat innebär att se till att andra 
trafikanter inte orsakar nya trafikolyckor eller för-
värrar den aktuella trafikolyckan.

Då är det ofta nödvändigt att spärra av vägen helt 
eller delvis för att kunna arbeta effektivt och på ett 
säkert sätt.

– En triangel med fast rött sken sätts upp för att 
inte bilar ska susa förbi under räddningsarbetet. 
Ambulanspersonal kräver också att vägen är av-
stängd medan de jobbar, säger Johan Westh, tf ställ- 
företrädande räddningschef. 
• När lampan har ett fast rött sken innebär det att 

man ska stanna vid skylten.
• Har lampan ett blinkande gult sken innebär det 

att det finns hinder på vägen till exempel rädd-
ningspersonal, räddningstjänstens fordon, rädd-
ningsmateriel och dylikt. Iakttag stor försiktighet, 
kör sakta!

Trafiken släpps sedan på succesivt. När lampan 
blinkar orange så får man köra förbi försiktigt.

– Vi stoppar inte trafiken bara för att. Det handlar om  
vårt liv och vår säkerhet och även om de vi ska ta 
hand om, det är dem vi tänker på, säger Johan Westh.

Så ska du agera då utryckningsfordon finns 
på platsen 

Stanna inte 
Om det finns utryckningsfordon och personal på 
platsen ska du inte stanna och riskera ytterligare 
olyckor.

Sänk farten 
Sänk farten omgående då du ser en olycksplats. Varna  
gärna även andra trafikanter genom att slå på varnings- 
blinkers. Om det finns öppet körfält bredvid olyckan 
kan du köra förbi i mycket låg fart. Då är det viktigt 
att hålla blicken på vägen och fordon framför. 

Respektera avspärrningar 
Avspärrningar gäller även om polisen inte är på 
olycksplatsen. 
Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20 

För att skapa en säker miljö både för räddningstjänstens personal och för eventuella skadade ställer räddningstjänsten ut tresidiga vägmärken 
med texten ”olycka”. Dessa skyltar kompletteras oftast med en lampa som visar blinkande gult eller fast rött sken. Foto: Johan Westh

Rött ljus vid arbete som sker av räddningstjänsten betyder att du 
som trafikant ska stanna. Bestämmelsen är väldigt viktig att följa. 

Räddningstjänsten vädjar:  
stanna vid 
rött ljus
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Olle Andersson och Alice Larsson har båda flyt-
tat miltals hemifrån för att testa hur långt de kan 
nå i sina sporter. Här möter du två av eleverna vid 
Stjerneskolan,Torsby idrottsgymnasium. 

Klockan är kvart i åtta på fredagsmorgonen och 
17-årige Olle Andersson cyklar med sitt skidfodral 
mot skidtunneln. Ännu ett träningspass väntar. 

– De möjligheter jag har i Torsby hade jag inte haft 
hemma. Här finns allt som terrängen och tunneln 
och jag trivs väldigt bra, säger Olle som går andra 
året på Stjerneskolan. 

Flytten på trettio mil från föräldrar och tvillingsys-
ter i Tidaholm, Västra Götaland, är en omställning 
som kräver struktur. Nu ska han laga mat, tvätta, 
städa, sköta utrustning och studier på egen hand. 
Och inte minst genomföra träningsdosen på runt 
600 timmar. 

– Jag planerar varje dag så den ska bli så bra som 
möjligt, så allt får den tid det behöver. Jag känner 
också stort stöd från skolans lärare. De förstår vad det 
innebär när vi är på läger och tävlingar, säger Olle. 

Erfarenheten av olika idrotter är bred: orientering, 
simning, löpning och fotboll.  Olle var 14 år då han 
bestämde sig för att satsa på längdskidåkning. 

På idrottsgymnasiet delar han målsättning med 
många andra. Inriktningarna längd, skidskytte, al-
pint, skicross och fotboll har totalt 160 elever. 

Alice Larsson från Sälen är inne på sitt fjärde år 
och nyss hemkommen från en veckas snöläger. 
Det har inneburit träning två gånger om dagen och 
plugg om kvällarna. Via en webbaserad lärplattform 
får hon reda på vad läraren gått igenom på lektio-
nerna. Där kan hon också lämna in uppgifter. 
Teknikträning på snö är A och O för att utvecklas 

Det gäller att fylla på med energi efter 
träningen. På skolan erbjuds, förutom 
lunchen, frukost (måndag till fredag) 
för 35 kronor och middag (måndag till 
torsdag) för 55 kronor. 

Alice larsson och Olle Andersson går 
fjärde respektive andra året på stjerne-
skolan, torsby idrottsgymnasium. 

Allt för 
idrotten 
Plugg. Träning. Eget ansvar.  
Och mycket gemenskap. 
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inom alpin skidåkning. Årligen är alpineleverna 
på läger närmare 40 dagar. Dessutom kör Alice 
omkring 30 tävlingar per säsong som också kräver 
resdagar. 

– Första året i Torsby var en stor förändring, det 
blev mycket eget ansvar. Men det var också skönt 
att inte behöva anpassa sig efter någon. Stödet he-
mifrån föräldrarna betyder mycket, dessutom har vi 
väldigt bra kontakt med våra tränare, säger hon.

Den här förmiddagen har Olle Andersson trä-
nat tre timmar skidåkning. Efter dusch och lunch i 
matsalen är det lektioner. Sedan ska han hem för att 
tävla i rullskidor. Nu innan körkortet är i hamn tar 
han tåget, det blir någon helg emellanåt.

- Jag tycker om att vara i Torsby på helgerna 
också. Då kan jag fokusera på träning och skola och 
samtidigt ha tid att vila. 

Från ettan i Alstigen är det nära till det mesta. 
Alice Larsson bodde även hon där första året – som 
många andra idrottselever. 

– Det är väldigt kul att vara ett helt gäng skidåkare 
med samma intresse. Vi har fantastisk gemenskap, när 
vi inte tränar lagar vi mat, bakar och pluggar ihop. 

En dag på idrottsgymnasiet
6.40 Väckarklockan ringer. Olle fixar frukosten  
   och packar grejerna till träningen.
8.00 Träning 2-3 timmar
11.30  Lunch i matsalen
12-16.00 Teorilektioner
16.00 Middag på skolan eller hemma i lägenheten
17-19.00 Träning
20.00 Kvällsfika, plugg
22-23.00 Godnatt 

stjerneskolan, torsby 
idrottsgymnasium

•	 Torsby	idrottsgymnasium	har	
elever	inom	inriktningarna	
längd,	skidskytte,	alpint,		
skicross	och	fotboll.		
Hösten	2020	startar	också	
mountainbike.

•	 Cirka	160	idrottselever	går	
på	skolan.	

•	 Samtliga	elever	läser	ett	
vanligt	gymnasieprogram	
men	på	fyra	år	istället	för	
tre.	

•	 Träningen	genomförs	i		
grupperna	åk	1-2	och	3-4		
tre	halvdagar	i	veckan.		
Det	sker	också	periodvis	
morgonträning	samt	
kvällsträning	utanför	skoltid.	

•	 Antagningen	till	idrotts-	
gymnasiet	sker	genom	två	
ansökningsprocesser:	en	
idrottslig	till	respektive	för-
bund	och	en	skolmässig	till	
skolan.

Alla elever sköter om sin utrustning på 
egen hand. ”Det kom man snabbt in i”, 
säger Alice.

skidtunneln är ett stort plus 
med torsby, tycker Olle. Här 
är han tillbaka vid skolan 
efter ett tretimmarspass. 

Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20
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Det är alltid viktigt att stötta sina barn under upp-
växten men … kom också ihåg det är inte är samma 
sak som att alltid stötta deras handlingar. Ta reda på 
fakta och klargör vad som hänt innan du agerar.

Några bra saker att tänka på som tonårsförälder
• Våga prata om alkohol, det är aldrig fånigt att 

vara omtänksam och våga prata om känslor med 
sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är 
det.

• 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.

• Prata med äldre syskon om langning och konse- 
kvenser. Den vanligaste langaren är äldre syskon 
eller kompisars syskon. Det är ofta i berusat 
tillstånd som ungdomar testar andra droger för 
första gången.

• Bjud inte på alkohol eller köp inte ut. Forskning 
visar att de tonåringar som blir bjudna dricker mer.

• Ta hjälp av andra föräldrar, det kan vara skönt att 
veta vad som gäller i andra familjer när argumen-
tet ”alla andra får” dyker upp i diskussion med 
din tonåring.

Lokala Förebyggande Rådet (LFR) genom 

JöRgEN JOhANSSON 

ANDT- och brottsförebyggande samordnare
070-316 60 77

jorgen.johansson@torsby.se

CAROLiNE ERikSSON 

kommunpolis
070-609 18 83

caroline-a.eriksson@polisen.se

Föräldrar är viktiga
Föräldrar/vårdnadshavare är mycket viktiga under barns uppväxt. Tro inget annat! Allt från 
födelse, tidig uppväxt och inte minst under tonårstiden där du som förälder verkligen kan 
göra skillnad. För tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – trots att det inte alltid 
verkar så. 

• Hjälp till att säga nej. Ge ditt barn bra argument 
och berätta att det är helt OK att säga nej, även 
om alla andra säger ja. Berätta också att det fak-
tiskt inte är sant att alla ungdomar dricker.

• Visa kärlek! Närhet och kärlek betyder mycket, 
oavsett hur gammalt ditt barn är.

• Kom också ihåg att alla vuxna är förebilder för 
barn och unga

tack till alla nattvandrande  
vuxna på mârten! 
Det	blev	stor	uppslutning	av	frivilliga	vuxna	som	natt-	
vandrande	på	mârten	i	Torsby	andra	helgen	i	september!	
Förutom	den	allmänna	uppmaningen	till	vuxenvandring	
så	bjöd	vi	speciellt	in	alla	föräldrar/vårdnadshavare	med	
barn	i	årskurs	8	och	9	på	Frykenskolan	och	Kvistbergsskolan.

Under Torsbymârten var Forsbackens förskola öppen dit föräldrar och ungdomar kunde komma för en fika, lite värme eller en pratstund. Foto: Berit Juhl
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utrustning på cykeln
•	Vitt	eller	gult	sken	framåt
•	Rött	sken	eller	blinkade	rött	ljus	bakåt	
•	Vit	reflex	framtill
•	Röd	reflex	baktill
•	Vit	eller	orangegul	reflex	åt	sidan
•	Ringklocka
•	Broms

 

Trafikant- 
vecka med  
polisbesök  
på skolorna
Kommunpolis Caroline Eriksson var runt 
på kommunens grundskolor och träffade 
barn från olika klasser. Temat var trafik-
säkerhet, och fokus låg på cykel. Här är 
några av de saker som Caroline berätt- 
ade för barnen.

I genomsnitt dör 25 cyklister årligen i landet. De 
flesta olyckor ser i krock med andra fordon. Cirka 
2800 barn skadas varje år så allvarligt i cykelolyckor 
att de måste uppsöka sjukhus.

Hjälm räddar liv
Två tredjedelar av alla svåra skallskador skulle und-
vikas om alla använde cykelhjälm.

Cykla rätt
Cykel är ett fordon och ska framföras på höger sida 
av vägen. Finns det cykelbana så ska den användas. 
Man får inte cykla på gångbanor.

Viktigt
Läs av trafiken, använd cykelbanor, använd lyse, 
cykelhjälm och låt alltid bilarna gå först.

Trafikantveckan
16–22 september var det europeiska trafikantveckan 
runt om i Sverige och i övriga Europa. I Torsby 
kommun hade vi flera olika aktiviteter. Mest upp-
märksammat var nog elbilsrallyt Torsby-Sysslebäck 
tur och retur, med utställningar av elbilar och kids 
corner där barnen fick prova på bl.a. elbil för barn. 
Föreläsningar och cykeltävling stod också på sche-
mat under veckan, samt att polisen var ute på sko-
lorna och informerade barnen om trafiksäkerhet.

Barnen på de olika skolorna verkade ha bra koll 
på det där med trafiksäkerhet. Fast mest aktivitet 
var det kanske när de fick ställa egna frågor, men då 
var det om pistoler och pepparsprej som man helst 
ville veta mer om. 

Kvistbergsskolan var en av de skolor 
som fick besök av Caroline Eriksson  
Foto: Christina günther
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Ditt bygge ska uppfylla de viktigaste kraven 
När du lämnar in en ansökan om bygglov kontroll- 
erar handläggaren först om byggnaden stämmer 
överens med reglerna på platsen, och sedan om din 
byggnad kan tänkas uppfylla alla krav som ställs i 
Boverkets byggregler. 

De krav som finns för bland annat brandsäkerhet, 
ventilation, säkerhetsdetaljer i huset, ljus och ljud 
påverkar dig som ska vistas i byggnaden mer än du 

tror. För många byggnader finns också krav inom 
energianvändning. 

När en byggnad funkar som den ska i alla delar 
så mår inte personerna i huset dåligt eller riskerar 
att skadas – och det är det som är vårt mål. Arbetet 
med bygglovsgranskning och platsbesök bidrar till 
miljömålen:
• God bebyggd miljö och
• Begränsad klimatpåverkan.

Hur gör miljö- och byggkontorets  
dagliga arbete skillnad för dig och  
för miljömålen?
Handläggning av bygglovsärenden och avloppstillstånd, tillsyn i skolor och på bad-
hus, kontrollbesök hos restauranger och mycket mycket mer är vardag för persona-
len på miljö- och byggkontoret. Men vad betyder detta för dig, och hur främjar arbetet 
våra miljömål? 
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Miljötillsyn och kontroll för en hållbar och 
hälsosam miljö
Varför gör vi återkommande kontroller och följer 
upp olika verksamheter i samhället? För dig som 
kund på restaurangen, badhuset eller kanske hos 
tatueraren är det viktigaste för oss att du inte blir 
sjuk efter besöket. Vi kontrollerar regelbundet bland 
annat hygienrutiner och hanteringen av råvaror och 
varmhållningen hos restaurangerna och alla kök ute 
i för att det ska vara tryggt för dig som kund. Skol-
kök m.fl. kontrolleras förstås också. 

Hos badhusen, förskolorna och grundskolorna 
följer vi återkommande upp bland annat hur städ-
ningen sköts, hur ventilationen fungerar, att miljön 
är rökfri, om det förekommer radon och att onö-
diga kemikalier inte påverkar barnen. På sommaren 
kontrollerar vi badvattenkvaliteten och resultaten av 
mätningarna kan du följa på www.havochvatten.se, 
sök sedan på ordet ”badvatten” så kommer du rätt.

När vi bedömer din ansökan om avlopp, värme-
pump eller annan så kallad miljöfarlig verksamhet 
så är det viktiga att det inte ska påverka grundvattnet 
eller på annat sätt riskera att skada till exempel 
dricksvatten för omkringliggande. 

För att du som invånare inte ska påverkas av luft-
föroreningar kontrollerar vi också industriernas ut-
släpp. Vi genomför även mätningar av utsläpp från 
bilavgaser och vedeldning i Torsby tätort.

Arbetet inom livsmedelskontroll, hälsoskydds- 
och miljötillsyn bidrar till att uppfylla många av miljö- 
målen, men främst grundvatten av god kvalitet:
• Ingen övergödning
• Giftfri miljö
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Begränsad klimatpåverkan och
• God bebyggd miljö.

De verksamheter som är nämnda ovan är bara några. 
Miljö- bygg- och räddningsnämnden i Torsby an-
svarar för alla områden inom plan- och bygglagen, 
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och lagarna 
om alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Är du nyfiken att höra mer om hur vi arbetar är 
du välkommen att höra av dig till oss!

MALiN JONSSON

miljö- och byggchef
0560-160 84

malin.jonsson@torsby.se

Psst! 
Vi	mäter	årligen	vår	kund-
nöjdhet för att ständigt kunna 
förbättra oss – om du är en av 
de som nyligen fått vår en-
kät i brevlådan är vi väldigt 
tacksamma om du svarar och 
delger oss dina synpunkter! 

Foto: Malin Jonsson
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Var gäller förbudet?
Med den nya lagen är det förbjudet att röka på  
följande platser:
• Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
• På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
• Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet 

gäller även när anläggningen används för andra 
aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.

• Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, t.ex. entréer till 
myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägs-
stationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

• Vid utomhusområden i anslutning till kollektiv-
trafik, t.ex. busshållplatser och perronger.

Andra rökförbud har funnits länge
Ända sedan 1994 har det varit lag om rökförbud på 
skolgårdar och utomhusmiljöer på förskolor.

Vilka produkter omfattas?
Följande produkter omfattas av den nya lagen:
• Röka tobak
• Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom 

att röka tobak i vattenpipa).
• Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak
• Röka örtprodukter
• Använda e-cigarretter.

Om du upplever problem
Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör 
du i första hand vända dig till den som driver verk-
samheten. Det kan vara till restaurangen, bussbola-
get eller rektorn på skolan.

Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig 
till oss på miljö- och byggkontoret. Ring växeln på 
0560-160 00 så blir du kopplad till rätt person.

Vad gäller för dig som företagare?
Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller 
äger platser dit allmänheten har tillträde, till exem-
pel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig 
för att informera om att det är rökförbud vid entrén 
till lokalerna. Askkoppar, rökrutor och annat som 
har med rökning att göra ska tas bort. Om någon 
röker trots tillsägelse, får personen avvisas.

Mer information om nya tobakslagen
På Folkhälsomyndighetens webbplats (www.folk-
halsomyndigheten.se) kan du som verksamhetsutö-
vare få svar på många frågor. Även du som undrar 
över lagen i allmänhet, kan få bra svar där.

ANDREAS TROLLåkER

miljö- och hälsoskyddsinspektör
0560-160 87

andreas.trollaker@torsby.se 

Ny	ToBakslag	 
förbättrar utomhusmiljön
Den 1 juli 2019 började den nya tobakslagen att gälla. Den innebär att fler utomhus-
miljöer ska vara rökfria. Målet med lagen är att minska rökningen i Sverige och på 
detta sätt minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar.

rökfria utemiljöer 
för allas skull

”genom	att	
respektera 
förbudet bidrar 
du till en mer 
hälsosam miljö 
och motverkar 
att barn och 
ungdomar  
börjar röka”

Foto: Andreas Trollåker
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I barnhälsoteamet ingår BVC-sköt- 
erska, rektor för förskolan, special- 
pedagog och familjecentralens 
socionom. Förutom dig som vård-
nadshavare har vi möjlighet att 
bjuda in personal från förskolan, 
psykolog, logoped, socialtjänst 
eller andra som du anser viktiga 
för ditt barn. Vilka som kommer att 
vara med på själva mötet bestäms 
i samråd med dig.

Samarbete kring enskilda barn 
sker alltid med samtycke från 
vårdnadshavare.

Exempel där barnhälsoteamet 
kan bidra
I dessa exempel och liknande kan 
föräldrar och förskolepersonal få 
stöd av barnhälsoteamet där vi 
träffas och pratar igenom hur vi 
bäst kan hjälpa Erik, Emma, Lisa 
och Pelle i hemmet och/eller i 
förskolan.

Erik 4,5 år, bor varannan vecka 
hos sina föräldrar
På några veckor har Erik blivit som 
en annan person på förskolan.  
Han smiter iväg varje gång han 
ska hämtas och det tar lång tid 
innan mamma eller pappa får 
honom med sig till bilen. På för-

skolan har han börjat slå de andra 
barnen och det har även hänt att 
han slagit personalen. 

Emma snart 5 år, är lite sen i sitt 
språk
Emma känner sig mest trygg med 
de vuxna på förskolan och leker 
sällan med de jämnåriga barnen. 
Emma har svårt i relationen med 
andra barn. Hennes sätt att ta 
kontakt med andra barn är att 
retas och knuffas.

Lisa 4,5 år, har svårt med kon-
centration och att förstå instruk-
tioner
Föräldrarna beskriver att hon inte 
klarar av att sitta still några längre 
stunder, de skulle gärna vilja 
kunna läsa en bok tillsammans. 
BVC-sköterskan beskriver att Lisa 
inte vet vad hon ska göra när ska 
kontrollera hennes syn. Förskole- 
personalen har också märkt att 
Lisa har svårt med koncentratio-
nen och att förstå uppmaningar 
och instruktioner.

Pelle 3 år, får ofta aggressions- 
utbrott i samband med gräns-
sättning
Föräldrarna beskriver att det ofta 

blir konflikter hemma, speciellt 
när det gäller att sätta gränser. 
Även förskolan har märkt av Pelles 
utbrott i liknande situationer. 

Vill du veta mer?
Du kan prata med eller ringa 
personalen på din förskola och på 
familjecentralen.

Vill du ansöka?
Använd blanketten ”Ansökan 
till barnhälsoteamet” som du 
kan ladda ner på Torsby kom-
muns webbplats www.torsby.se/
barnhalsoteam. Den finns också 
att hämta på förskolan och på 
familjecentralen. Om du vill kan 
du få hjälp av personalen att fylla 
i blanketten. 

Ansökan skickas till:
Torsby kommun 
33. Barnhälsoteamet, 685 80 Torsby

När vi fått in din ansökan ringer 
vi till dig för att få veta mer. Vi 
berättar också om hur ett barn- 
hälsoteamsmöte fungerar och  
bokar tid för detta.

LOTTA NygREN

rektor för förskolan
070-339 79 79

ann-charlotte.nygren@torsby.se

När	du	behöver	råd	och	stöd

Då	finns	det	ett	 
barnhälsoteam
När du behöver råd och stöd kring ditt barn 0–6 år  
eller i din föräldraroll kan du vända dig till oss i barn- 
hälsoteamet. Barnhälsoteamet sker i samverkan  
mellan förskola, barnhälsovården (BVC) och den  
förebyggande socialtjänsten.

Barnhälsoteamet	är	en	samverkan	mellan	Torsby	kommun	och	Region	Värmland

illustration:  
Birgitta Brorson
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Anteckningsblock, pennor i olika 
färger och studielitteratur ligger 
uppradade. Kaffekopparna är 
fyllda och vetgiriga studenter 
lyssnar på föreläsaren. Precis som 
vid vilket universitet som helst. 
Nu är vi i Torsby bibliotek där 
lärcenter har sitt säte. 

Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i förskole-
klass och grundskolans årskurs 
1-3 omfattar 240 högskolepoäng, 
vilket innebär heltidsstudier un-
der fyra år på distans mot Karl-
stads universitet.

Att läsa på distans ger dig frihet 
att vara och plugga där du vill 
utan att behöva flytta. Eller varför 
inte flytta till Torsby, som Robin 
Halvardsson från Malung gjort. 

– Jag läste i TorsbyBladet att 
det fanns utbildning här, det är 
ju helt perfekt, säger han med ett 
leende. 

Olika tekniska möjligheter att 
kommunicera och söka informa-
tion gör det möjligt att läsa på 
distans – ett sätt att studera som 
blir allt vanligare. Det kallas ofta 
flexibel utbildning, just för att 
markera att utbildningen är an-
passad för att kunna studera i sin 
hemkommun.

De nio studenterna har föreläs-
ningar varje vecka. I övrigt är det 
närträffar i Karlstad tre gånger 
per termin. Dessutom ingår verk-
samhetsförlagd utbildning, VFU. 

Östmarkbon Melina Nilsson 
har fått en nytändning i sin stu-
diemotivation. 

– Jag är hemmakär, så det här 
känns väldigt bra. Jag ska testa att 
jobba lite samtidigt också, säger 
hon.  

Torsby Lärcenter har även an-
sökt om grundlärarprogrammet 
åk 4-6 med start hösten 2020 samt 

förskollärarprogrammet med 
start i januari 2021. Sedan tidigare 
är det klart att förskollärarpro-
grammet startar i januari 2020. 

Vill du veta mer om Torsby 
Lärcenter? Har du frågor eller 
önskemål om dina studier?  
Kontakta studie- och yrkesvägle-
dare Kristina Sandberg via e-post 
på kristina.sandberg@torsby.se

Du kan också läsa på www.
stjerneskolan.se/vuxenutbildning-
torsbylarcenter
Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Mot lärarexamen på distans 
Första universitetsutbildningen är igång vid Torsby Lärcenter. Nio studenter har siktet 
inställt på lärarexamen. 

Nio studenter läser just nu 
grundlärarprogrammet mot 
Karlstads universitet. 

En av terminens första föreläsningar via telebildsutrust-
ningen är precis slut. Robin Halvardsson och Melina 
Nilsson konstaterar att föreläsaren var enkel att förstå.
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Språkcentrum Duvan får nyanlända att se möjligheter. 
Duvan är en sektion på arbetsmarknadsavdel-

ningen i Torsby kommun. Här kan nyanlända få 
individuellt anpassad undervisning för att komma 
närmare arbetsmarknaden, börja studera eller ut-
veckla sin svenska för att klara av arbete/praktik.

Innehållet är allt från information om arbetsmark-
naden, samhällsorientering och yrkessvenska till 
hur man får ihop livspusslet. Och mycket mer. 

Arbetssättet är anpassat efter vad som passar indi-
viden bäst. Praktik varvas med teori och studiebesök. 

– Vi jobbar med att stärka hela människan genom 
självförtroende, livsgnista, glädje och tillhörighet. 

De som står långt från arbetsmarknaden behöver 
den här stöttningen, säger Chantal Kågström som 
leder verksamheten tillsammans med Nellie Peters 
och Rob den Tieter.

Flera olika aktörer kan skicka deltagare till 
Duvan:
• Arbetsförmedlingen via utbildningsplikten
• Arbetsmarknadsavdelningen
• Socialförvaltningen
• Svenska för invandrare, SFI

Just nu finns 21 personer som är mellan 18 och 62 år 
i verksamheten som startade för ett år sedan.  De är 
på plats fem dagar i veckan 8.30-15.30 i lokalerna på 
Ringvägen. 

Ameneh Khavari från Afghanistan berättar med 
glädje att hon blivit betydligt bättre på att skriva och 
prata svenska sedan hon kom till Duvan. 

– Jag lär mig mycket här och jag har lärt känna 
Sverige, säger hon. 

Kontakta oss gärna
Om du vill veta mer om Duvan kan du kontakta  
Chantal Kågström på telefon 070-221 77 10 eller via  
e-post chantal.kagstrom@torsby.se.
Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Duvan: ett  
centrum som 
ger framtidstro
De börjar varje dag med att slå fast:  
”Jag är stark, vacker och smart”. 

Uppsträckta armar och orden ”jag är 
stark, vacker och smart” är en viktig 
paroll för deltagarna vid Duvan.  



 14  TORSBY NU NR 4 - 2019

Torsbykalaset 
vilken succé!
Årets Torsbykalas blev en hejdundrande 
succé med nytt publikrekord.
Totalt besöktes kalaset av drygt 4500 personer och 
årets kalas bjöd på allt från rockigt Rockkalas till 
lekande Barnkalas.

Nytt för i år var Hälsokalaset där våra lokala hälso- 
center gick samman och bjöd på prova på-pass, allt 
från rena styrkepass till avslappnande yoga.

– Fantastisk kul med så mycket folk under så 
många dagar, säger eventansvarig André Liljemark.

Han fortsätter …
– Nu laddar vi inför ett nytt, fantastiskt Torsbykalas 

under vecka 28, 2020.
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1. Nästan varje gäst vill veta 
mer om vandring i vårt om-
råde
De allra flesta vill gå dagsturer 
på ca 5-8 km som går runt så 
att man kommer tillbaka till sitt 
fordon. Man tycker ofta om att gå 
i skogen, nära vatten men gärna 
med en utsiktspunkt. Det som har 
ökat under de senaste åren såväl 
hos utländska gäster som inhem-
ska är önskan att gå en längre 
led med övernattningar. Man har 
ofta hört talas om våra längre 
leder Nordvärmlandsleden och 
Finnskogleden sedan tidigare och 
skriver till oss för att få mer in-
formation, tips och kartmaterial. 
Glädjande är också alla ortsbor 
som upptäckt Fryksdalsleden och 
Siristigen.

2. Var kan man se älg? Finns 
det älgsafari? Var ligger älg-
parken?
Älg är naturligtvis väldigt exo-
tiskt om man kommer från ett 
land där de inte finns. Om vi åker 
till Australien vill vi ju också se en 
känguru.

3. Vad kan man se och göra 
här i Torsby?
Ett stort besöksmål i Torsby är 
Finnskogen med finngårdarna 
och våra hembygdsgårdar. De 
är mysiga genuina miljöer med 
natur och utsikt. Under regniga 

dagar vill man gärna 
besöka museer, gui-
dade visningar och 
utställningar. Några 
har hört talas om Pil-
grimstapeten och an-
dra om Sahlströmsgår-
den. En del blir nyfikna 
på skidtunneln även om 
de bara vill kika in. För att 
kunna ge bra tips brukar vi 
fråga våra gäster var i området 
de bor, vart de är på väg eller om 
de har några specifika intressen.

4. Var kan man paddla kanot 
eller kajak?
I sommar har vi fått fler frågor 
om paddling än tidigare. Många 
har egen kanot eller kajak och 
vill paddla en längre sträcka med 
övernattningar i naturen. Vi har 
ju våra fina älvar att rekommen-
dera – Rottnan, Röjdälven och 
Klarälven. Andra vill gärna hyra 
en kanot för att paddla ut på en 
sjö i någon timme. Flera av våra 
campingplatser har också kanoter 
att hyra ut.

5. Övriga frågor?
Kan vi växla pengar hos er?
Kan vi få hjälp med att boka bil-
jett till tåget/färjan?
Kan man ta cykel på bussen?
Var kan vi köpa souvenirer?
Varför har ni flyttat Turistbyrån?
Var kan vi köpa fiskekort?

Välkommen in till oss!
Mats, Lena, Linda och Ida

Turistbyrån 
berättar
Vad frågade våra gäster om 
när de kom till oss i sommar?

Foto: helena henriksson

Foto: Per Eriksson

Här når du oss
Tfn 0560-160 50  

E-post turist@torsby.se 

Webb och sociala medier  
visittorsby.se

facebook.com/visittorsby
instagram.com/visittorsby

Besöksadress 
Kyrkogatan 5, Torsby

Från den 15 november hittar du 
turistbyrån i Tingshuset på 

Järnvägsgatan, Torsby
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Det blommar,     
   det blommar

A & O är att plantera i en bra och näringsrik jord. 
Vi i Torsby kommun använder oss av u-jord. Den 
innehåller långtidsverkande gödsel och ger blom-
morna den näring de behöver under hela säsongen. 
/Mary Sjögren

När vi väl planterar våra blommor tänker vi på att 
sätta ner dom med bra mellanrum så att blommorna 
får ett bra växtsätt och de utrymme de behöver för 
att växa till sig och bli stora och fina. /Pia Olsson

Under hela sommaren är vi noggranna med att 
rensa och plocka våra blommor. Vi tar bort de ut-
blommade och de gamla fröställningarna för att de 
ska ge mer kraft till den nya knoppen som kommer. 
/Hanna Olsson

Under säsongen så ser vi även till att blommorna 
får rikligt med vatten. Våra amplar vattnar vi över 
två ggr/veckan, även om de skulle regna, då de finns 
en behållare i ampeln som ska fyllas. Planteringar i 
urnor och rabatter vattnas efter behov, ca två gånger 
i veckan. /Anders Persson

Tekniska avdelningens parkenhet under 
ledning av Mary Sjögren gör så att kom-
munens rabatter i tätorterna prunkar så 
fint. Här ser du några exempel på bloms-
terprakten och personalen delar även med 
sig av några tips om hur de gör för att 
hålla blommorna fina under sommaren.
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Blommor	vi	planterat	sommaren	2019
•		 Ampelpetunia,	gul,	himmelsblå,		

mörkröd,	vit,	rosa	med	ådring:	384	st.
•		 Bärnstensvippa,	lime/rosa/guld:	40	st.
•		 Jätteverbena,	ljusvioletta,	violetta:	90	st.
•		 Lyckliga	Lotta,	ljusrosa,	mörkröd,	vit:	696	st.
•		 Narcisstobak,	vit/doft:	16	st.
•		 Paradisblomster,	vita	och	vit/rosa:	48	st.
•		 Penningblad,	guldgul:	40	st.
•		 Pärlhirs,	mörk	purpur:	24	st.
•		 Ricin,	rödbladig:	9	st.
•		 Rosenskära,	vita:	15	st.
•		 Sommarljus,	vita:	130	st.
•		 Tagetes,	ren	gul:	112	st.

Foto: hanna Olsson, Pia Olsson, Eva-Lena kvarnlöf och Annette Lauritzen
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– Det känns riktigt, riktigt roligt 
och hedrande! Vi ser det här som 
ett erkännande av vår verksam-
het och för bokbussen. Vi hop-
pas att priset skapar ännu mer 
uppmärksamhet och intresse för 
vårt arbete och att vi når ut med 
god service till ännu fler runt 
om i Torsby kommun. Det finns 
fortfarande plats för fler låntagare 
och besökare på bussen. Och vi 
stannar gärna på nya ställen om 
det finns en efterfrågan, säger An-
nika Wredenberg, kulturchef.

Ny buss – nya möjligheter
Torsby kommun har en 50-årig 
bokbusstradition och den nya 
bokbussen började användas 
i maj 2018. Den har inneburit 
många nya möjligheter med sin 
utformning och bland annat har 
man haft följande aktiviteter:
•  Barnteater
•  Berättarturné med Björn Söder-

bäck
•  DigidelCenter
•  Extraturer till skolor och  

bostadsområden
•  Förtidsröstning inför EU-valet

–  Det här priset är självklart 
stimulerande för oss som jobbar 
med uppdraget och för kommu-
nen som har satsat på en ny buss. 
Dessutom händer det mycket 
runt om i Bokbuss-Sverige och 
det är intressant att vara en del i 
den utvecklingen. 

–  Kanske kan utmärkelsen 
väcka nyfikenhet och intresse hos 
de som ännu inte besökt bokbus-
sen, förhoppningsvis upptäcker 
de att det finns något även för 
dem, säger Annika Wredenberg.
Priset, ett vandringspris, delas ut 
i Stockholm i november.

MARiA ivANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Prisad bokbuss med delar av personalen; Annika Wredenberg, Anki Olsson, Agneta Strandberg, 
Jörgen Axelsson, Nora Büttner och Annalena Olsson. Foto: Maria ivansson

Bokbussen i Torsby 
kommun prisad  
som ”Årets mobila 
bibliotek 2019”
Varje år utser Svensk Biblioteksförening Årets mobila 
bibliotek. I år gick det till Torsby bokbuss, bl.a. med  
motiveringen att ”organisationen inom sig har en  
nyfikenhet, flexibilitet och vilja att prova nya vägar,  
lösningar och samarbetsformer”.

Årets mobila 

bibliotek 2019
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Boken 
kommer 
till dig!
Kan du inte komma till biblioteket så 
kommer biblioteket till dig. Det är en  
gratis service som funnits i många år  
och som är viktig för många. Vill du  
använda ”Boken kommer” så hör av  
dig till biblioteket.

Om man varit en flitig besökare på biblioteket och 
van att läsa mycket så blir det ett stort avbräck 
när man av olika anledningar inte längre kan låna 
böcker på egen hand.

– Vi vill gärna att våra låntagare ska fortsätta att 
läsa. Även om man själv inte orkar gå till bibliote-
ket så kan biblioteket komma till dig, säger Agneta 
Strandberg, bibliotekarie på Torsby bibliotek.

Om du inte är låntagare så kan du förstås bli 
det nu. Boken kommer är en service för dig som 
till exempel har svårt att gå på egen hand eller är 
långvarigt sjuk. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig 
att välja ut böcker. Sedan åker vi hem till dig med 
böckerna. Låntetiden är som vanligt fyra veckor, då 
kommer vi med nya böcker och hämtar de gamla.
Du kan låna allt som biblioteket har att erbjuda:
vanliga böcker, böcker med stor stil, ljudböcker, tid-
skrifter och filmer.

– För många blir boken ett sällskap som är viktig i 
vardagen och vi vill gärna hjälpa till. Det är bara att 
höra av sig till oss, säger Agneta Strandberg.

MARiA ivANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Foto: Maria ivansson

Deckare	är	populära	och	några	av	
Agneta	Strandbergs	egna	tips	är	böcker	
av	författarna	Ann	Cleeves,	Peter	May	
och	Kati	Hiekkapelto.	

Det	finns	ett	50-tal	tidskrifter	att	välja	
mellan,	allt	från	trädgård,	mat	och	
hälsa	till	motor,	teknik	och	nostalgi.	
Agneta	Strandberg	visar	ett	axplock.

Agneta	Strandberg	visar	
avdelningen	med	böcker	
med	stor	stil.	
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Mord på väg – 
med ljudboken som följeslagare
Inga-Maj Isaksson på lastbilscentralen 
i Torsby tar emot beställningar på både 
matjord och väggrus. Däremellan servar 
hon chaufförerna med spännande ljud-
böcker från biblioteket.
Allt fler vill lyssna på böcker och sedan sju och ett 
halvt år tillbaka får arbetsplatsen LBC Wetab en 
uppsättning ljudböcker från biblioteket varannan 
månad. Det är transportledaren Inga-May Isaksson 
som tar hand om dem.

– Det är en jättebra service. Många chaufförer kör 
både skift och nätter och då kan det vara bra att ha 
en bok att lyssna på, säger hon.

– Själv lyssnar jag alltid på ljudböcker i bilen, mest 
deckare, och det är viktigt med en bra inläsare,  
Stefan Sauk läser jättebra.

Inga-Maj har flera favoritförfattare: Jussi Adler-Olsen, 
Anna Jansson, Mari Jungstedt, och Maria Lang, en 
riktig klassiker.

Varje gång som Agneta Strandberg kommer med 
nya ljudböcker så ringer Inga-Maj till Bengt Berg-
lund, en av chaufförerna och en stor låntagare.

Han är mycket ute och kör, ena stunden till Sun-
ne, i nästa bär det av till Borlänge eller andra ställen.

– Det är perfekt med en ljudbok när man sitter och 
åker, hemma hinner jag inte, då är det så mycket an-
nat man ska göra, säger Bengt Berglund.

Mest blir det deckare men även böcker som Per 
Anders Fogelströms serie med Mina drömmars 
stad, som han läst flera gånger.

Kanske är det fler arbetsplatser som vill låna ljud-
böcker? Hör av er till biblioteket i så fall, 0560-161 08.

MARiA ivANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Foto: Maria ivansson

Jag har lånat metervis med ljudböcker och de förgyller min arbets-
dag när jag kör över hela Sverige, säger Bengt Berglund.

Ljudböcker till lastbilscentralen är en 
fin service tycker inga-Maj isaksson.
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Kom igång med skidåkning! 
Vi kommer köra massor av olika skidkurser i höst. 
Till för dig som är helt nybörjare eller skidmotionär. 

Tjäna tid i nedförsbackar - Nyhet 
Tänk att få tjäna tid i din skidåkning där det är som 
minst jobbigt, nämligen utför. Torsdagen den 24 
oktober kan du som vill bli en bättre skidåkare delta 
i en fartfylld kurs!

Gruppinstruktioner på lördagar
Häng med på någon av våra gruppträningar under 
höstens lördagar. Till för sig som vill bättra på skid-
tekniken tillsammans med andra.

 
Onsdagsträning i grupp
Vi fortsätter med våra populära onsdagskvällar! 
Under fyra onsdagar med start den 6 november, kan 
du delta i skidträning i grupp med instruktör. En 
grupp för dig som är nybörjare och en grupp för dig 
som är en van skidåkare.

Stakteknik med instruktör
Lördagen den 14 december kan du som van skidå-
kare eller skidmotionär delta i en gruppinstruktion 
där du får chansen att bättra på staktekniken till-
sammans med andra.

Skidläger
Delta i ett av våra skidläger, få en helg fylld med 
klassisk skidåkning, föreläsningar, teknikträning 
och massvis med skidglädje!
Tjejläger 22-24 november
Skidläger 6-8 december 
Läs mer på skidtunnel.se/torsbybo

Fri skidåkning på måndagar för barn och 
ungdomar
För att bidra till skidklubbarnas tillväxt fortsätter vi 
att bjuda på fri skidåkning i skidtunneln. Måndagar 
mellan 28 oktober - 16 december åker alla barn och 
ungdomar upp till 15 år gratis efter kl. 16.00.

Halloweendisco fredagen den 1 november
Kombinationen med att klä ut sig och åka skridskor 
i ett häftigt discoljus och till poppig musik är grymt 
kul! Vi leker lekar, spökar oss och flossar på skid-
tunnelns skridskobana fredagen den 1 november! 

Skridskobanan har extraöppet under höstlo-
vet vecka 44
Måndag-söndag kl. 13.00-18.00
Fri skridskoåkning för barn och ungdomar.

Skidtunnelns öppettider höstsäsong
26 augusti - 31 december
Måndag kl. 10.00-20.00
Tisdag kl. 9.00-20.30
Onsdag kl. 9.00-20.00
Torsdag kl. 9.00-20.30
Fredag kl. 7.00-20.00
Lördag kl. 9.00-18.00
Söndag kl. 9.00-18.00
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

0560-270 00, 073-812 70 04
anna@skidtunnel.se

Torsby Skidtunnel & Sportcenter

Håll motivationen uppe i höst!
Hösten är en period där träningsmotivationen kan tryta, det är mörkare, kan vara rik-
tigt bittert utomhus och det är skönare att ligga kvar under filten i soffan. Vi vill därför 
peppa dig med massor av roliga aktiviteter, för stora som små, för att du ska fortsätta 
hålla igång.

Halloweendisco 
Foto: Anna Lindqvist

Skridskobanan är väldigt populär 
Foto: Theréz Söderberg.

Ta hjälp av instruktör och träna tillsammans  
Foto: Anna Lindqvist

i skidtunneln är alla välkomna, stora som små 
Foto: Tommy Pedersen
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Fler får plats
Vi kommer ha också att ha möjlighet att erbjuda 
kontorsplats till nya företagare, med tillgång till viss 
teknisk utrustning, i uppstartsskedet under tiden 
man jobbar med sina affärsplaner med mera. Vårt 
fina konferensrum Tingssalen är möjligt att boka 
och hyra för företag och föreningar på dagtid.   

Tuab anordnar starta eget-kurser, företagsfrukos-
tar och fixar företagsbesök. Vi är också i allra högsta 
grad inblandade i event och arrangemang, dessa ge-
nomförs alltid tillsammans med kommunen, företag 
och föreningar.  Vi försöker att vara en länk mellan 
skolan och företagen för att öka kunskapen om våra 
lokala företag. 

På Tuab är vi tre personer som jobbar; Anna-Lena 
Carlsson, Ingela Bönström Brusgård och Ann-Cathrin 
Carlson.Vi har alla halvtidstjänster så totalt är det en 
och en halv årsarbetare. Vi har också ett nära samar-
bete med kommunens näringslivschef Eva Larsson 
och EU-samordnare/ landsbygdsrådgivare Elisabet 
Olsson. Tillsammans planerar vi verksamheten och 
fördelar jobbet mellan oss.

Tuab	finns	nu	i	Tingshuset
Under sommaren har vi flyttat från Infocenter ute vid Toriarondellen in till centrala 
Tingshuset. Här har vi fått större lokaler och kan också erbjuda kontorsplats till 
nya företagare i deras uppstartsskede. Förutom Tuab finns här även André Liljemark 
som är projektledare för näringslivsföreningen iTorsby. Senare i höst flyttar också 
turistbyrån hit. 

välkommen till oss på Tuab hälsar (från vänster) 
Ann-Cathrin Carlson, ingela Bönström Brusgård 
och Anna-Lena Carlsson. Foto: Eva Larsson

Hör av dig till oss
Anna-Lena Carlsson, VD/ näringslivsutvecklare, 
anna-lena.carlsson@torsby.se, 076-816 57 42.
Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare/ 
företagsrådgivare, ingela.bonstrom.brusgard@
torsby.se, 076-801 61 75.
Ann-Cathrin Carlson, administratör,  
ann-cathrin.carlson@torsby.se, 070-251 96 51.

Postadress: Torsby Utveckling AB,  
118. Torsby kommun, 685 80 Torsby  
Besöksadress: Järnvägsgatan 9 (Tingshuset), Torsby  

Torsby	Utveckling	aB,	Tuab,	är	näringslivets	och	
kommunens	gemensamma	utvecklingsbolag.	Vårt
	huvuduppdrag	att	hjälpa	till	med	kommunens	
näringslivsservice	till	små	företag,	främst	inom	handel	
och	besöksnäring,	men	såklart	alla	som	funderar	på	
att	starta	någon	typ	av	verksamhet	är	alltid	välkomna	
till	oss	för	ett	samtal	och	rådgivning	om	hur	man	kan	
gå	vidare	med	sin	idé.
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lördag 2 november
kl. 11-01

paus kl. 16-18

Syssleträffen
 

Välkommen till Sysslebäcks Bad & Fritid och Syssleträffen! Ett festligt heldagsevent och en träffpunkt med mässa, 
aktiviteter och underhållning för företaget, föreningen, familjen, släkten och kompisarna. Syssleträffen arrangeras 
av Tuab, näringslivsföreningen iTorsby och företagarnätverket i norra Klarälvdalen i samarbete med Torsby kommun.

Kl. 11-16: Företagsmässa, aktiviteter och upp-
visning av Rackartygarna 
Ett ypperligt tillfälle för företag och föreningar att 
synas och marknadsföra sina verksamheter, knyta 
kontakter och träffa gamla och nya kunder. Ett ypp- 
erligt tillfälle också för dig som besökare att um-
gås, ha trevligt och roa dig. I år kan du testa olika 
rackartyg med Rackartygarna, till exempel hoppa 
studsmatta och trampett. Rackartygarna kommer 
dessutom att bjuda på en fartfylld och akrobatisk 
uppvisning med och utan sina Trialmotorcyklar. På 
scenen får vi se 8-åriga skådespelerskan och sånger-
skan Maja Söderström (från förra årets julkalender), 
och världens ärligaste ficktjuv Robert Ace trolla bort 
både det ena och det andra. Under dagen kan du 
som vill bada, basta och relaxa, testa att köra crazy-
cart (eldriven gocart), gå tipspromenad och delta i 
olika tävlingar. Räddningstjänsten visar hur olika 
räddningsinsatser kan gå till och den som vill får 
testa att släcka en eld med pulversläckare. Eller var-
för inte föreviga din dag genom att ta ett tokigt foto 

i fotobåset? Kom också ihåg att under dagen är det 
sista tillfället rösta på de nominerade till Har gjort 
skillnad-priset. Alla aktiviteter under dagen är gratis 
och det kommer att finnas mat och fika att köpa.

Kl. 18-01: Supébuffe med Tredrag i GA-hallen 
på kvällen - förbokas.
På kvällen blir det supébuffé. Festlig prisutdelning 
av Har gjort skillnad-priset och idrottspriser i kate-
gorin motorsport. Senare under kvällen stampar vi 
takten till Partybandet Tredrag.

Boka lördagen den 2 november 
Utförligt dagsprogram och kontaktuppgifter för för-
köp till kvällens event finns på www.visittorsby.se 
och i TorsbyBladet. 

ULRikA ANDERSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Företags- & föreningsmässa, fartfyllda 
rackartyg, prisutdelningar och (tre)drag 
på	syssleträffen	lördag	2	november
Nu stundar en rolig, trivsam och fartfylld heldag, och en festlig helkväll med supébuffé 
och underhållning. Vi hälsar Sandra Dahlberg välkommen som konferencier under 
hela eventet. Varmt välkommen du också!

 
Sista  

chansen! 
Rösta på den du

vill ska vinna 
Har gjort skillnad-

priset 2019!  
Festliga 

prisutdelningar
strax efter
kvällens
supébuffé!

Fri entré till 
mässan och  

gratis aktiviteter 
och familjeunder-

hållning på
dagen.

 
Sista  

chansen! 
Rösta på den du

vill ska vinna 
Har gjort skillnad-

priset 2019!  
Festliga 

prisutdelningar
strax efter
kvällens
supébuffé!
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Torsby flygplats har upphandlat torntjänsterna 
på flygplatsen och från och med oktober i 
år ansvarar det svenska företaget Avia-
tion Capacity Resources AB (ACR) för 
såväl verksamhet som personal i tornet 
på Torsby flygplats. 

Aviation Capacity Resources AB är 
ett svenskt företag som har sitt säte i 
Stockholm. De bedriver flygtrafik- 
ledning på femton nationella 
flygplatser utöver Torsby flyg-
plats, däribland Karlstad Airport. 
ACR tar från och med oktober 
2019 över driften av tornet och 
den torntjänstpersonal som tidigare 
anställts av Torsby flygplats. Avtalet 
med ACR löper i fyra år parallellt med 
nästa upphandlingsperiod av linjetrafi-
ken, som påbörjas nu i oktober 2019.

– Det känns bra att flygtrafikledningen, det 
vill säga torntjänsterna, här på Torsby flygplats nu 
sköts av ACR eftersom det är deras profession. Det 
är väldigt sårbart för en flygplats att bedriva torn-
tjänster i egen regi, dels på grund av den specifika 
kompetensen som krävs och dels med tanke på den 
långa rekryteringsprocessen för den typen av tjäns-
ter. Vi tror dessutom på vissa samverkansvinster 
med Karlstad Airport när det gäller utbildning och 
bemanning vid till exempel sjukdom och liknande. 
Nu kan jag lägga mer fokus på förbättringsåtgärder 
och utveckling av flygplatsen, säger Martin Berg-
lund, flygplatschef, Torsby flygplats.

– Vi är glada över ytterligare ett svenskt ”AFIS-
uppdrag” och ser fram emot att leverera tjänster 
till Torsby flygplats. Flygplatsen i Torsby fyller en 
samhällsviktig funktion och är viktig för regionen 
Värmland. ACR driver även flygtrafikledningen 
sedan 2014 på Karlstad Airport och vi ser framtida 
synergier och utvecklingsmöjligheter mellan dessa 
två enheter, säger Wilhelm Wohlfahrt, vd, ACR.

Samverkansvinster 
och säkerställd  
drift av flygplatsen  
i ytterligare fyra år
”Linjeflyget är en nödvändighet  
för näringslivet och en fin service  
för medborgaren”

Flygtornet på Torsby flygplats är flygtrafikledningens 
arbetsplats. Torntjänsterna på Torsby flygplats sköts 
numera om av Aviation Capacity Resources AB.  
Foto: Ulrika Andersson

ULRikA ANDERSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se
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All data- och telekommunikation bröts
Brottet innebar att all tele- och datakommunikation 
för Telia-abonnenter bröts under ca 5 timmar, både 
via fast fiber och via mobilnät. Ingen felanmälan 
kunde göras och Telias hemsida med störningsinfor-
mation kunde naturligtvis inte heller nås eftersom 
man inte hade någon internetanslutning. Eftersom 
Telia själva har övervakning på sitt nät kunde de 
ändå se att ett stort brott inträffat och skickade ut 
personal.

Trygghetslarmen påverkades inte
Trygghetslarmen fungerade under den här tiden 
eftersom de vid avbrott går över till annan operatör. 
Hemtjänsten agerade klokt och snabbt så arbetet 
kunde fortsätta. En stor eloge till dessa hjältar som 
trots betydligt sämre möjligheter att kommunicera 
ändå kunde fortsätta sitt viktiga arbete.

Ny fiberkabel är lagd under Klarälven
Fiberkabeln i fråga är en temporär kabel som lagts 
i väntan på att en permanent kabel ska kunna läg-
gas under Klarälven. Efter ett samrådsmöte mellan 
Telia och Länsstyrelsen i Värmland fick Telia klar-
tecken av Länsstyrelsen att trycka två nya rör under 
Klarälven, rören och ny fiberkabel är nu på plats och 
i drift. Med två rör finns därmed ett reservrör att an-
vända om något liknande skulle hända igen.

Torsby kommun har varit i kontakt med Telia och 
påtalat brist på rutiner då ingen information gick 
ut till Trafikredaktionen på lokalradion, som är den 
kanal allmänheten ska kunna få information hos om 
allvarliga störningar, vilket detta kan anses vara.

CECiLiA SJöDéN

bredbandssamordnare/administrativ chef
0560-160 03 

cecilia.sjoden@torsby.se

Omfattande  
fiberavbrott  
i augusti i år
En transporfiberkabel låg oskyddad ovan jord i ett dike och klipptes av misstag av  
i samband med en dikesrensning i mitten av augusti. Fiberkabeln förser inte bara  
hushåll och företag med tele- och datakommunikation utan även mobilmaster.
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Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år i Sverige. 
Många av dessa fall går att förhindra med kunskap. 

Suecide Zero är en ideell organisation som arbetar 
för att radikalt minska självmorden. Tillsammans 
med Värmlandsidrotten, där Värmlands idrotts-
förbund och SISU idrottsutbildarna ingår, stod de 
bakom föreläsningen som pågick under två timmar i 
Frykenskolans aula den 14:e oktober. 

Föreläsaren Anna Sundkvist Kräuter var bara tre 
månader när hennes pappa dog. Att det rörde sig 
om självmord fick hon veta först tio år senare - på 
grund av att ämnet är så tabubelagt. Nu vill hon 
sprida kunskapen och bryta den farliga tystnaden 
om psykisk ohälsa och självmord. Några av punk-
terna hon pratade om var: 
• Vilka riskfaktorer behöver vi känna till för att 

kunna förhindra psykologiska olycksfall? 
• Vilka skyddsfaktorer behöver vi för att minska 

risken för psykisk ohälsa?
• Myter vi behöver slå hål på
• Hur bemöter man någon som mår dåligt? 

Föreläsningen som riktade sig till idrottsföreningar, 
ledare, aktiva och föräldrar fick stor uppmärksam-
het. Flera hundra personer kom, många av dem 
elever från Stjerneskolan och föreningar i kommunen. 

– Det är ett oerhört positivt att många är intresse-
rade av hur vi kan förebygga psykisk ohälsa, säger 
Peter Lindgren, idrottskonsulent på Värmlands-
idrotten.  

Torsby kommuns fritidschef, Kicki Velander, var 
på plats. Även hon betonar vikten av att kunskap 
sprids.  

– Det är ett mycket viktigt ämne och det är bra 
att idrotten lyfter detta och erbjuder föreningslivet 
möjlighet att få utbildning i hur vi tillsammans kan 
vara med och förebygga psykisk ohälsa. Det är bra 
att rusta ledare, aktiva och föräldrar med kunskap, 
mod och verktyg om hur man bemöter någon som 
mår dåligt och hur man kan vara med och förhindra 
psykologiska olycksfall. 

Text: Linda Bengtsson 070-235 02 20 

Föreläsning om psykisk ohälsa 

att våga fråga hur någon 
mår kan rädda liv 
Förra veckans föreläsning i Frykenskolan aula gav många idrottsföreningar, ledare, 
aktiva och föräldrar kunskap om hur vi alla kan vara med och förebygga självmord. 

kunskap räddar liv
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kommunala tillgänglighetsrådet

Rådet lämnar förslag på lämpliga 
åtgärder och anpassningar. De 
frågor som rådet behandlar rör 
främst funktion och användbar-
het i allmän utemiljö och i kom-
munens fastigheter.

Förutom att arbeta med frågor 
som kommer från kommunens 
avdelningar ska rådet också ge 
information till allmänheten. Till 
hjälp har man kommunens till-
gänglighetssamordnare (Gunilla 
Montán Halvardsson) och man 
samarbetar med handikappför-
eningarna för att sprida eller 
inhämta kunskap.

Rådets arbete ska följa kom- 
munens riktlinjer och mål och de 
föreskrifter och lagar som finns. 
Man ska arbeta för att personer 
med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i samhället på jäm-
lika villkor.

Rådet ligger organisatoriskt un- 
der kommunstyrelsen och består 
av sju ledamöter och sju ersättare. 

Torsbys kommunala tillgänglighetsråd, KTR, arbetar med frågor som rör funktions-
nedsattas behov och krav på tillgänglighet i samhället.

Rådet sammanträder fyra gånger 
per år.

I tillgänglighetsrådet finns tre 
politiker, en från vardera 
• kommunstyrelsen (KS)
• socialnämnden (SN) 
• barn- och utbildningsnämnden 

(BUN) 
 Från handikapporganisationer-

na finns fyra personer som repre-
senterar grupperna personer med 
• rörelsenedsättning
• hörselnedsättning
• synnedsättning 
• medcinsk funktionsnedsättning  

Möjlighet finns också att bjuda 
in andra handikappgrupper till   
rådets möten.

Handikappföreningarnas leda- 
möter representerar inte enskilda 
handikappföreningar utan ska 
jobba brett med de frågor som tas 
upp. Rådet ska se på dem utifrån 
olika handikappgruppers behov.

Rådets mandatperiod är fram 
till 31 december 2022.

Ordförande 
kjell-Erik Mattsson (S) (kS) Torsby  
070-519 64 00

Vice ordförande 
Monica Olsson (C) (SN) Stöllet  
070-608 14 56

Ledamöter 
Jörgen Nilsson (S) (BUN) Torsby  
070-243 60 70 
Dieter Pohlmann (rörelse) västra Ämtervik 
070-206 53 90 
gunnar hjerdt Bengtsson (hörsel) Ekshä-
rad 070-374 01 51 
Toleif högberg (syn) Sunne 070-512 10 91 
veine Eriksson (medicin) Torsby  
072-558 06 57

Ersättare 
Annkarin Uppvall (L) (kS) Torsby  
070-322 10 03 
Tommy Olsson (S) (SN) Torsby  
072-275 89 10 
Lillemor Wass-Ronge (M) (BUN) Torsby 
073-085 91 63 
Anders karlsson (rörelse) - 
Eva M Eriksson (hörsel) Torsby  
070-574 79 85 
Wivi-Anne karlsson (syn) Torsby  
0560-106 77  
Anna Lindgren (medicin) -

Kontakta kommunala  
tillgänglighetsrådet 
Postadress: Torsby kommun 
1. Tillgänglighetsrådet,  
685 80 Torsby  
E-post: ktr@torsby.se 
Tfn sekreterare:  
Johanna Lundkvist 0560-106 66

övre raden från vänster:  
veine Eriksson, kjell-Erik 
Mattsson och Jörgen Nilsson. 
Nedre raden från vänster: 
Monica Olsson,Toleif högberg, 
Dieter Pohlmann och gunnar 
hjerdt Bengtsson (infälld). 
Foto: yderstigs bild
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Det är nämligen generellt tillåtet i Sverige att sälja 
biljetter i andra hand och prissättningen är i grun-
den fri. Så det gäller att vara uppmärksam så du 
hamnar hos ”rätt” säljare när du söker efter biljetter 
till ett arrangemang. Det går att betala för att komma 
först i träfflistan när någon söker efter till exempel 
teaterbiljetter. Det är därför inte alls säkert, snarare 
tvärtom, att det är arrangörens egen sida eller den 
anlitade återförsäljarens sida du hamnat på när du 
vill boka ett evenemang. Och är det bråttom och 
du uppmanas att skynda dig att boka då biljetterna 
snart är slut ska du vara extra försiktig. 

Var noggrann
Läs villkoren noga och jämför priser med andra åter-
försäljare innan du beställer. Kontakta arrangören 
om du är osäker på om det är biljetter som säljs i  
första hand.  Det finns även evenemang där arrang-
ören satt som krav att biljetten inte får överlåtas, och 
står du då med en biljett där du inte kan legitimera 
dig med namnet som står på biljetten kan arrangö-
ren vägra att släppa in dig. Köper du biljett till ett 
evenemang i ett annat land måste du också stämma 
av om det är tillåtet med andrahandsförsäljning där. 

Risken med att köpa andrahandsbiljetter är att 
du kan få betala ett betydligt högre pris än vad 
den ursprungliga biljetten kostat, biljetten kan vara 
falsk, platsen som anges på biljetten saknas och du 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 konsument- 
rådgivningen i Karlstad.

kan även bli stående utan biljett om biljetten en-
ligt villkoren inte ska levereras förrän strax innan 
evenemanget och leveransen uteblir. Om arrange-
manget ställs in kanske du bara får tillbaka vad den 
ursprungliga biljetten kostat. Om du inte erhåller 
den biljett du avtalat om kan du naturligtvis klaga 
till säljaren och begära pengarna tillbaka. Får du inte 
svar eller återbetalning, kontakta gärna din kom-
munala konsumentvägledare för råd. Har du betalat 
din biljett med kreditkort kan du också vända dig 
till kreditgivaren och begära återbetalning, men 
du bör klaga till biljettföretaget först. Så för att den 
roliga upplevelsen inte ska bli en trist och dyrköpt 
erfarenhet, ha inte bråttom och kolla noga så du 
hamnat hos ”rätt” biljettföretag. Men har du efter 
köp upptäckt att du ändå köpt en andrahandsbiljett 
går det dock i de flesta fall bra, kunden får sin biljett. 
Det behöver inte heller ha blivit dyrare. 

Även om de flesta klagomål handlar om att man 
känner sig vilseledd att betala för mycket är det 
alltså inte förbjudet att ta ett högre pris, men du ska 
förstås få det du köpt. Och kom ihåg att oavsett om 
du köper biljetter i första eller andra hand har du 
inte ångerrätt för evenemangsbiljetter.

Text: Elisabeth Eklo 
Foto: ina Johansson

Är du sugen på att gå på teater i höst, eller kanske se fotboll i England eller något annat 
kul för att liva upp tillvaron under mörkare tider? Idag är det lätt att med några klick hitta 
och boka biljetter på nätet till de mest skiftande arrangemang, något som också lockat 
uppstickare som köper och säljer biljetter i andra hand. 

Köp rätt biljett
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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.

ULLA BODéN

kökschef Bergåsen
0560-160 89

ulla.boden@torsby.se

V 42 Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Tacorulle, salsa, ris Dagens
Tis Köttfärssås, spagetti Veg.sås
Ons Falukorv, morotsstuvning, potatis kikärtsbiff
Tors Fish and chips Selleristicks and chips
Fre Pannkaka Dagens

V 43  Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Varmkorv, potatismos Sojakorv
Tis Chicken nuggets, currysås, ris Grönsaksnuggets
Ons Fiskbullar, potatis Böngryta
Tors Lillschnizel, sås, potatis Veg.schnizel
Fre Cowboysoppa Veg,soppa

V 44 Höstlov (*) Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Chili con carne, ris Chili sin carne
Tis Veg.lasagnettgratäng Dagens
Ons Fiskpanett, skarpsås, potatis veg,biff
Tors Oreganokyckling, klyftpotatis Broccolimedaljong
Fred Hamburgare, bröd, dressing, mos Greenburger

V 45 Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån korv Stroganoff, ris veg,stroganoff
Tis Potatisbullar/blodpudding Potatisbullar
Ons Fiskgratäng, potatis grönsaksgratäng
Tors Köttfärssås, spagetti Veg.sås
Fre Mexicanasoppa Dagens

V 46 Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, makaroner Falafel
Tis Kycklingpytt, currydressing Grönsakspytt
Ons Fiskburgare, dressing, mos greenburgare
Tors Pepparrotskött, potatis Rotsaksbryta
Fre Pannkaka Dagens

V 47Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån quorngryta, ris Dagens
Tis Kycklinggrillkorv, mos Vegokorv
Ons Fiskbullar, potatis Broccolimedaljong
Tors köttfärsrätt, sås, potatis veg.biff
Fre Pastasoppa Dagens

V 48 Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Veg. lasagnettgratäng Dagens
Tis Chicken nuggets, currysås, ris Sojanuggets
Ons husets fiskgratäng, potatis veg.biff
Tors Köttbullar, potatismos Falafel
Fre Risgrynsgröt Dagens

V 49 Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Kebabjärpar, potatisgratäng Rotfruktsmedaljong
Tis korv Stroganoff, pasta veg,stroganoff
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Selleristicks
Tor Lov Lov
Fre Solgul soppa Dagens

V 50 Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Tacorulle, salsa, ris Dagens
Tis Korv, potatismos Sojakorv
Ons Fisknuggets, skarpsås, potatis grönsaksnuggets
Tors Köttbullspytt Rotsakspytt
Fre Potatis o purjosoppa Dagens

V 51 Lunchrätt Vegetarisk rätt
Mån Chili con carne, ris Chili sin carne
Tis Fiskbullar, potatis Veg.gryta
Ons Jullunch Jullunch
Tors Vad köket bjuder Vad köket bjuder
Fre Risgrynsgröt Dagens
God jul!

Reservation för ändringar.

 (*) Lunch under höstlovet serveras till barn på fritidshemmen
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Januari 2001 började jag jobba 
som matte-/NO-lärare. 2009 vi-
dareutbildade jag mig i ämnet 
bild och började även undervisa 
tillsammans med dåvarande bild-
lärare Anita Johansson. När Anita 
gick i pension fick jag ta över äm-
net helt och hållet och undervisar 
nu alla elever på Frykenskolan i 
ämnet bild.

Att vara lära på Frykenskolan 
är helt underbart. Varje dag får 
man träffa så många olika unga 
människor som håller på att ut-
vecklas till olika personligheter.  
Läraryrket är varierande och 
komplext. Det är svårt att berätta 
allt man gör som lärare för det 
uppstår hela tiden nya oväntade 

saker. Jag ska försöka berätta 
lite kort om vad jag gör som just 
bildlärare. 

Utifrån läroplanen, det centrala 
innehållet och kunskapskraven 
planerar vi lektioner, beställer 
material, undervisar, utvärderar, 
bedömer, sätter betyg mm. Alla 
elever har olika behov och möts 
där just de befinner sig i utveck-
lingen. Eleverna får utmanande 
uppgifter och får träna på olika 
tekniker, med olika sorts verktyg 
och material. De får också träna 
på att tolka, analysera och disku-
tera bilder, det gör vi bl.a. genom 
att besöka närliggande konstut-
ställningar. Varje höst besöker 
vi tex. Norra Värmlands Konst-

förenings höstutställning som är 
på Prostgårdslagården i Torsby. 
Där får eleverna möjlighet att 
studera och reflektera runt olika 
konstverk. Vi tränar på att fota, 
jobbar sedan med fotoredigering 
och film. Förra sommaren deltog 
några elever med sina trolska 
naturfoton på en utställning på 
Bovilgården. 

Att jobba med foto och film har 
underlättats nu när alla elever har 
en egen dator. Bildkomposition 
och berättande bilder är ständigt 
återkommande. När höstterminen 
börjar besöker alla elever i år 8 
Bovilgården och får guidad vis-
ning av konstnärsgården, Bo Vil-
sons ateljé och galleriet. Därefter 

Yrke: Bildlärare
Jag heter Maria Norbäck och mitt yrke är bildlärare på Frykenskolan i Torsby.

Maria	Norbäck	 															Marias	konst Elevernas	konst

Foto: Emil Strandberg 6 D
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Hejsan!
För	er	som	inte	känner	till	vem	
jag	är	så	heter	jag	Carl	Johan	
Magnusson,	jag	är	43	år	och	är	
född	och	uppvuxen	i	Torsby.	

Efter	13	år	i	fjärrvärmebran-
schen	kände	jag	att	det	var	dags	
att	hitta	på	något	nytt,	och	pass-
ligt	nog	så	dök	detta	jobb	upp.

På	fritiden,	när	jag	inte	umgås	
med	min	fru	och	18-årige	son,	gil-
lar	jag	att	vara	ute	i	naturen	och	
hittar	på	alla	möjliga	ursäkter	
för	att	komma	ut	en	stund	i	det	
fria,	ibland	blir	det	motorsågen	
eller	yxan	som	blir	min	kompan-
jon,	andra	gånger	bärhinken	eller	svampkorgen.	På	hösten	
dammar	jag	av	min	fars-	och	farfars	gamla	älgstudsare	för	
en	vecka	ibland	blåbärsris	och	grillkorv.

Löpning	och	engagemanget	i	Torsby	löparklubb	är	en	
annan	stor	del	av	mitt	liv.	Motionerandet	har	gjort	en	stor	
skillnad	för	mig	och	är	verkligen	ett	universalpiller	som	jag	
kan	rekommendera	till	andra.

I	min	tidigare	anställning	vid	Värmevärden	arbetade	jag	
senast	som	projektledare	för	diverse	om-	och	tillbyggnads-
projekt	på	värmeverk	samt	fjärrvärmenät.	Innan	det	var	
jag	ansvarig	för	underhållsfrågor	inom	region	väst	(Värm-
land/Örebro)	och	dessförinnan	drift-	och	underhållsledare	
för	verksamheterna	i	Hällefors	och	Torsby.	

Som	VA-	och	renhållningschef	kommer	jag	att	arbeta	
med	övergripande	frågor	för	verksamheterna	och	mot	
VA-verken	mer	operativt	med	administration,	drift-	och	
underhållsfrågor	och	i	viss	mån	även	med	projekt.	

Jag	har	aldrig	blivit	så	väl	emottagen	på	en	ny	anställ-
ning	som	hos	Torsby	kommun	och	ser	nu	fram	emot	att	
jobba	tillsammans	med	mina	mycket	erfarna	arbetskam-
rater.

Har	du	frågor	om	VA	och	renhållning	är	du	varmt	väl-
kommen	att	kontakta	oss	på	tekniska	avdelningen	för	
hjälp	och	vägledning!

Carl	Johan	Magnusson,	0560-162	11
carl.johan.magnusson@torsby.se

 VA- och renhållningschef

 Nyanställd

Carl Johan

gör eleverna med hjälp av serie-
bilder en historisk berättelse, ofta 
i samarbete med ämnet svenska. 
Vid flera tillfällen har eleverna 
ställt ut sina serier i galleriet på 
Bovilgården. I samarbete med 
Torsby bibliotek har eleverna ställt 
ut verk där vid olika tillfällen. 

Jag försöker se det positiva hos 
eleverna, fokusera och stärka det. 
Bild är ett tacksamt ämne när 
det gäller att stimulera elevernas 
kreativitet och nyfikenhet. Att 
utifrån en idé eller en skiss sedan 
tillverka föremålet i passande 
material är populärt bland många 
elever. Ämnet bild främjar fram-
tida entreprenörskap. 

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till mig på  
070-332 88 70 eller maria.norback 
@edu.torsby.se. 

Elevernas	konst

Foto: Mikael Nordlund



 32  TORSBY NU NR 4 - 2019I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är  
Branäs alpina, som här presenterar sig.

Branäs alpina – för alla  
som vill åka alpint
De som vill har möjlighet att tävla, men framför 
allt vill vi främja rörelseglädje och gemenskap 
samt ha kul tillsammans. Alla åldrar är välkomna!
Vi är cirka 400 medlemmar i alla åldrar, både män och kvinnor, barn 
och vuxna. Medlemsavgiften för ungdom är 150 kr, vuxna 200 kr 
och familj 350 kr. Som medlem får man rabatt på säsongskort och 
rabatt i skidshop och skidverkstad.

Föreningen bildades när Branäsanläggningen öppnade 1988.
Tidigare bedrevs alpin verksamhet i Sysslebäck och på Långberget 
i form av Sysslebäcks alpina klubb.

På hösten har vi försäsongsträning både inomhus och utomhus. 
Vintersäsongen startas upp med ett gemensamt klubbläger som de 
senaste åren gått till Sälen. December till april tränar vi olika typer 
av alpin skidåkning två kvällar i veckan. Så fort man kan ta sig upp i 
liften och ner i backen själv, eller med en förälder, så kan man delta 
i träningarna. Vi leker på skidorna, tränar balans och koordination 
på olika sätt, åker bana och har väldigt kul ihop!

Fyra gånger per vinter har vi klubbtävlingar i slalom och storslalom. 
Alla får medalj och fika efteråt. klubben arrangerar även storslalom-
tävlingen Branäsbragden för barn och ungdomar från hela Värm-
land, kvaltävling i Lilla Världscupen, samt USM-kvaltävlingar under 
en helg i januari. 2018 gjordes ca 600 starter under tävlingshelgens 
två dagar.

De aktiva som vill, tävlar under vintersäsongen runtom i Värmland. 
Värmlands alpina arrangerar även träningsdagar, kvällar och helger 
där klubbens aktiva bjuds in för att träffa andra likasinnade, träna, 
umgås och utvecklas tillsammans.

Säsongen avslutas traditionsenligt med Cuba Cup, prisutdelning 
och gemensam middag på skärtorsdagen. Tävlingen har funnits  
sedan 1979. Som namnet skvallrar om höll tävlingen från början till 
på ”Cuba” i Sysslebäck. Cuba var en av backarna där alpin verk-
samhets bedrevs före Branäsanläggningens tid. 

Avslutningskvällen tävlar alla mot alla, oavsett ålder i en differens-
slalom. Minsta differensen mellan de två åken vinner. vinnarna 
har de senaste åren haft en differens mellan åken på 0,0 (!) till 0,1 
sekunder.

Är du sugen på att delta i någon del av vår verksamhet eller bara är 
nyfiken? välkommen att höra av dig till oss!

kontaktperson: styrelseledamot Jennie över 070-278 68 25

Följ oss gärna på Facebook: www.facebook.com/branasalpina 


