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Mycket är på gång i kommunen
Projekt medborgarbudget har nu gått i mål med den första etap-
pen av projektet. Projektet leds av medborgar- och demokratibe-
redningen som består av politiker från alla partier som har platser 
i fullmäktige, och praktiskt av fullmäktiges ordförande Eva-Lena 
Gustavsson och administrativ chef Ann-Margreth Edberg. Med-
borgarbudget är en metod som används över hela världen och är 
ett sätt att få medborgarna att engagera sig i sin närmiljö. I Torsby 
kommun har vi riktat arbetet med medborgarbudget mot elever 
i årskurserna 7-9. Etapp två av projektet har redan påbörjats så 
smått och det ska bli spännande att se vilka förslag som kommer 
upp denna gång.

Fritidsavdelningen jobbar på med att utveckla och få fler intres-
serade av verksamheten vid våra två badhus. Utmaningen är en 
del i fritidsavdelningens uppdrag nämligen att få fler människor 
– både barn, ungdomar och vuxna – att vilja röra på sig mera. 
Våra två badhus är en fantastisk resurs och personalen vill locka 
flera att upptäcka vilka fina möjligheter som våra anläggningar 
erbjuder. Familjedagar är ett sätt och ett annat är badhusklassi-
kern. Båda dessa aktiviteter finns närmare beskrivna längre fram 
i tidningen. 

Näringslivsarbetet går glädjande nog på högvarv just nu och har  
lite olika inriktning i olika delar av kommunen. I detta nummer  
ägnas flera sidor åt Tuab (Torsby Utveckling AB). Bolaget jobbar  
bl.a. med starta-eget utbildningar, företagsrådgivning och entre-
prenörsutbildning i våra skolor. Hittills har entreprenörsutbildningen 
i huvudsak bedrivits i gymnasieskolan men det finns planer på att 
hitta ett arbetssätt som fungerar även i lägre åldrar. Det är mycket 
att tänka på om man vill starta eget och det underlättar säkert för 
många om man använder sig av den kostnadsfria rådgivning som 
TUAB kan ge.

Till sist vill jag passa på att slå ett slag för de många aktiviteter 
som anordnas runt om i vår kommun under våren och sommaren. 
Titta in på www.visittorsby.se redan nu så kan du pricka in de 
arrangemang som intresserar dig i kalendern. Genom att besöka 
våra lokala event stöttar du såväl föreningsliv som näringsliv.
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Kommunstyrelsen har avsatt en 
halv miljon kronor till att genom en 
medborgarbudget satsa på Tings-
husparken i Torsby. Elever i Fry-
kenskolan och Kvistbergsskolan fick 
lämna förslag på hur de skulle vilja 
att parken ska se ut, och de hade 
dessa 500 000 kronor att satsa.

De fem förslagen som kom in 
presenterades på skolorna och på 
kommunens webbplats. Alla elev-
erna vid skolorna fick rösta på det 
förslag de tyckte bäst om. Omröst-
ningen gav att förslag ”blå” från 
Liam Knoll blev det som kommun- 
ens tekniska avdelning nu går vi-
dare med och tar in priser från olika 
leverantörer på lekredskap etc. När 

upphandlingen är klar så kommer 
bygget att starta. Förhoppningsvis 
under hösten 2017 kommer alla som 
vill att kunna besöka den alldeles 
nya Tingshusparken.

Tanken är också att kommunen 
ska genomföra ytterligare en sats-
ning på medborgarbudget under 
året eller nästa år. 

Vad är en medborgarbudget?
Medborgarbudget går ut på att få 
medborgarna, i ett utvalt område 
eller en kommun, att komma med 
förslag till förändring och att där- 
efter rösta fram ett förslag som se-
dan genomförs. Medborgarbudget 
är en metod som används runt om 

i världen som ett sätt att få medbor-
gare att engagera sig i sin närmiljö.

Vill du veta mer?
Har du frågor om Torsby kommuns 
arbete med medborgarbudget kan 
du kontakta kommunfullmäktiges 
ordförande Eva-Lena Gustavsson, 
telefon 070 184 46 05, eller administ- 
rativ chef Ann-Margreth Edberg, 
telefon 0560-160 10. Du kan också 
läsa mer på www.torsby.se/med-
borgarbudget.

ANNETTE LAUrITzEN KArLSSON

informationsstrateg
0560-160 04

annette.lauritzen@torsby.se

Torsbys första medborgar-
budget firades med tårta
Fredagen den 24 mars samlades alla deltagarna för att 
få diplom och smarriga tårtor. Tolv ungdomar från årskurs 
6-9 har lämnat in fem olika förslag på hur Tingshusparken 
i Torsby skulle kunna se ut. Det var en del av kommunens 
allra första medborgarbudget.

Ungdomarna som lämnade förslag på Tingshusparken. Från vänster bakre 
raden: Ida Wang, Ida Jakobsson, Liam Knoll, rasa Kalvane. Från vänster 
nedre raden: Nicole Persson, Alexandra DelaCruz, rebecca Jonsson, Annaida 
Edvardsson, Clara Gustafsson, Linnea Hed. Från vänster liggande längst ner: 
Mohammad Hassoneh, Mahmoud Ashram. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Liam Knoll med sitt förslag
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Vattenlekis för de små
Vattenlekiset för barn 2-5 år drar 
igång i april. Då leker vi i vattnet 
tillsammans med en vuxen och övar 
för att bli vattenvana. En grupp på 
tisdagar med start den 18 april och 
en andra grupp torsdagar med start 
den 20 april. I vilken grupp ni ham-
nar vet vi när alla anmält sig.

Familjedag lördagen den 13 maj 
Så här på våren är det dags för en 
familjedag igen, nämligen lördagen 
den 13 maj klockan 12-16. De senaste 
åren har vi haft populära och fart-
fyllda familjedagar med massor av 
barn och vuxna i alla åldrar som 
har tävlat, lekt och umgåtts. I vår 

blir det inget undantag, vi ska ha 
massor av kul i både GA-hallen och 
i badet. Det blir lekar och tävlingar 
och du kan köra med radiostyrda 
bilar, få en tjusig ansiktsmålning 
eller ta en fika i kaffeterian. Kultur-
skolan kommer och uppträder för 
oss och allt det skojiga avslutas med 
ett godisregn från läktaren!

Sommarsimskola
De två första veckorna från det 
att skolan slutat har vi vår tradi-
tionsenliga sommarsimskola för 
barn från fem år och uppåt. Första 
veckan är 12 juni till och med 16 
juni och andra veckan startar 19 
juni och slutar med en avslutning 

för familj och vänner torsdagen 
den 22 juni, alltså nio intensiva  
dagar. Alla, från de som är på gång 
att lära sig simma, till de som vill 
utvecklas och simma bättre är  
välkomna. 

Träna eller slappna av? – Du 
kan göra både och i Sysslebäck
Som alltid kan du simma eller njuta 
av den sköna värmen i bubbel-
poolen eller bastun. På onsdagar 
klockan 14 är det vattengymnastik 
för alla sugna. Vi har seniorträning 
i GA-hallen på måndagar och TRX-
rip, en allsidig träning i grupp, kan 
man delta i på måndagar och ons-
dagar klockan 19. 

Full fart i Sysslebäck
Som vanligt händer det massor med 
roliga saker på Sysslebäcks bad & fritid. 
I vår är inget undantag och för de allra 
flesta finns det något kul, fartfyllt eller 
avslappnande att göra. 
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Vill du veta mer? 
Gå in på torsby.se/sysslebacksbadet 
eller ring oss på 0560-166 36.  
Vi finns också på  
Facebook.com/sysslebacksbadet 

ANN-SOFI SäTHErBErG

badvärd
ann-sofie.satherberg@torsby.se

0560-166 36

Foto: Sysslebäcksbadet
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I klassikern ingår fyra grenar
• Simning 3 000 meter
• Cykel 30 km
• Rodd/Ski-erg (stakmaskin) 3 km
• Gå, lunka, löp 30 km
Vi kommer att lotta ut fina priser. 
Startkort säljs från den 20 februari 
2017 på Sysslebäcksbadet och Torsby- 
Badet. Alla som genomför klassi-
kern får ett diplom samt bad- och 
relaxbiljett.

Här ska simmas, tycker från vänster: Leo Linder, Maja Linder,  
Anki Haraldsson och Wilma Beverin. Foto: Morgan Bäckvall.

Kom i form 
med badhus-
klassikern
Kom i form på våra badhus! Under 12 veckor 27 februari - 
21 maj kan du delta i badhusklassikern på Sysslebäcks- 
badet och/eller TorsbyBadet.

Badhusklassikern är en perfekt och 
lagom utmaning som kan inspirera 
till ett friskare och aktivare liv det 
är aldrig för sent att börja träna och 
röra på sig så häng med och anmäl 
dig till Badhusklassikern.

KICKI VELANDEr

fritidschef
0560-166 09

kicki.velander@torsby.se

Fritidssektorns möjligheter att 
erbjuda människor en meningsfull 
fritid som ger möjlighet till fysisk 
aktivitet, rekreation och upplevelser 
har stor betydelse i dagens sam-
hälle. Fritidsavdelningen med sina 
olika verksamheter ger möjlighet 
till en aktiv fritid och målet är ökad 
folkhälsa. Vi har blivit mer stillande 
i vårt vardagsliv därför krävs mot-
vikt till detta genom att vi blir mer 
fysiskt aktiva. 

I Torsby kommun har vi utmärkta 
möjligheter till hälsofrämjande 
aktiviteter. Vi har nära till naturen. 
Torsby sportcenter är ett exempel 
på detta, en näridrottsplats med 
massor av möjligheter, ett fantastiskt 
rekreationsområde med gång- 
avstånd från Torsby centrum.  
Vi har ett rikt föreningsliv som är 
stora folkhälsoentreprenörer i  
kommunen. 

Vi har två fina badanläggningar 
TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet 
som är viktiga hörnstenar i frisk-
vårdsarbetet, därför satsar fritids-
avdelningen genom våra badhus 
på en badhusklassiker.
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De flesta kommunerna i Värmland 
kommer att delta i festivalen, vilket 
är ett unikt koncept. Att vara en av 
de kommuner som deltar i den pla-
nerade festivalen är ett sätt att låta 
Torsby synas i nya sammanhang, 
både lokalt, regionalt och globalt; 
samtidigt som stadskärnan blir ett 
monument rikare.

Gatukonsten uppstod under 
1980-talet då amerikanska konst-
närer började använda sig av nya 
tekniker och material i sitt skapande 
och tog steget från ateljén ut i gatu-
rummet. I och med detta uppstod 
en ny konstform, gatukonsten. 
Konstens roll i det offentliga rum-
met är viktig. Den påverkar män-
niskors vardag och den syn man har 
på sin ort. Ibland rör konsten upp 
starka känslor och bidrar till viktiga 
diskussioner.

Den värmländska gatukonstfesti- 
valen planeras äga rum i månads-
skiftet juli/augusti 2017 då de lokala 
konstverken kommer skapas av in-
ternationellt kända konstnärer. Det 
är av stor betydelse att konstver-
ket passar på den utvalda platsen. 
Exakt vilka fasader som kommer 
att smyckas med gatumålningar i 
Torsby, är inte bestämt när denna 
tidning går i tryck. Dialog med 
berörda fastighetsägare pågår. Det 
handlar inte om något beställnings-
verk, utan den konstnärliga friheten 
betonas. Konstverken är aldrig stö-
tande, upprörande eller har poli-
tiska inslag.

Varför ska Torsby kommun  
vara med i gatukonstfestival  
i Värmland 2017?
Gatukonst lockar många besö-
kare och på så vis ökar turism och 
handel och bidrar till att skapa ett 
levande centrum där både boende 
och besökare trivs.

Att gatukonstfestivaler dessutom 
är medialt intressanta, både för 
nationell och internationell press, 
har visat sig under de festivaler 
som arrangerats på andra orter i 
Sverige. Att Torsby syns i positiva 
media reportage har ett stort värde 
och lockar intresserade besökare till 
kommunen. 

Ett attraktivt och trivsamt  
centrum
Gatukonstfestivalen arrangeras som 
ett led i arbetet att förbättra Torsby 
centrum. Ett arbete att göra centrum 
mer attraktiv pågår sedan flera år 
tillbaka genom BID-projektet i sam-
arbete med Torsby handel. 

Arbetsmodellen ”BID” innebär att 
den offentliga och den privata sek-
torn tillsammans med ideella orga-
nisationer samarbetar för att hjälpas 
åt att utveckla Torsby centrum med 
en bra mix av handel, service och 
tjänster samt ett varierat kultur- och 
nöjesliv. Har du frågor, funderingar 
och idéer, så hör gärna av dig!

EVA LArSSON

BID-projektledare Torsby
070-212 54 57

eva.larsson@torsby.se

 

BID ingår som en del i ett 3-årigt In-
terregprojekt som heter Scandinavi-
an heartland. Totalt deltar 12 organi-
sationer och 16 kommuner, från både 
norge och Sverige. Projektägare är 
Länsstyrelsen i Dalarna. 

BID (Business Improvement District) 
är en internationellt beprövad arbets-
metod där företag, fastighetsägare, 
butiker, invånare och offentlig för-
valtning tillsammans skapar hållbar 
platsutveckling genom samverkan.

Foto: Fredrik Åkerberg

Gatukonstfestival 
i Torsby till sommaren
Sommaren 2017 planeras en gatukonstfestival i hela  
Värmland tillsammans med Artscape, en ideell organisation 
som arbetar med att främja konst i det offentliga rummet. 
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I ett tidigare nummer av Torsby 
Nu gick det att läsa om filmprojek-
tet Var är Hem? som pågått under 
året i fyra värmländska kommuner. 
Dessa var Torsby, Säffle, Årjäng och 
Hagfors. Ungdomarna som varit 
med i projektet har fått lära sig göra 
egen film med hjälp av Stefan Bark-
man, Mustafa Hashimi och Stella 
Broos från Region Värmland. I kom-
munerna har bland annat personal 
från bibliotek och fritidsavdelningar 
medverkat. 

Lyckad biopremiär
Den 3 december hade filmerna 
biopremiär på biografen Stjärnan 
i Torsby. Innan salongen öppnade 
för allmänheten fick ungdomarna 
lära sig ytterligare lite om film med 
hjälp av olika workshops. Biograf- 
föreståndaren Frida Henriksson be-
rättade om hur arbetet på en biograf 
fungerar, filmkonsulent Kjerstin 
Persdotter höll i en filmanalys av 
filmen Elixir och filmkonsulent 
Josef Nyberg höll i en masterclass 

i processen bakom filmskapande. 
Resultatet av denna masterclass går 
att hitta på Facebook-sidan Film – 
Region Värmland. 

Innan visningen började och sa-
longen fylldes bjöds det på mingel 
och snacks. Kulturchef Annika  
Wredenberg och Peter Jonsson,  
ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden, inledde med var 
sitt tal. 

15 kortfilmer visades och alla var 
fantastiskt bra. Filmerna hade stor 

Biopremiär för ungas film
Inspelning pågår, Var är hem? Foto: Linn Malmén

Filmprojektet Var är Hem? resulterade i 15 kortfilmer. Fantastiska filmer som innehöll allt 
från humor och skräck till drama, parkour och mobbning. Biografen Stjärnan var i det när-
maste fullsatt vid premiärvisningen den 3 december.
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MArIA IVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Dåvarande Torsby kommun var 
tidigt ute med ett rullande bibliotek 
på landsbygden. Det var politikerna 
i biblioteksstyrelsen 1966 som låg 
bakom beslutet; bagarmästare Sven 
S. Lindström, rektor Holmes Eriks-
son, tandläkare Erik Nilsson, kam-
rer Georg Fernström och mätnings-
tekniker Lars-Erik Hammarlund. 

Bokbussen besökte i början sextio 
hållplatser varannan vecka med 
chauffören Bertil Johnsson vid rat-
ten. Han åkte till hållplatser som 
Lindbergs handel, Affären Flat- 
åsen, Gunnar Hamberg, Önnerud 
och Ingemars Livs, Röbjörkeby. År 
1971 utökades turlistan när Finn-
skoga-Dalby kommun började få 
besök av bokbussen från Torsby och 
1974 ingick även Norra Ny.

Mycket har hänt under dessa år, 
nya chaufförer, nya låntagare och 

nya bokbussar. Idag är det Jörgen 
Axelsson som kör bokbussen och 
han besöker ett hundratal hållplat-
ser enligt ett rullande fyraveckors-
schema. 

Isamband med firandet av Bok-
bussen 50 år kan besökarna ta del 
av bokbussens historia; en stunds 
nostalgi med gamla fotografier, 
turlistor och intressanta berättelser. 
Givetvis finns bokbussen på plats. 
Efter många långa mil planerar 
nu kulturavdelningen för en ny 
bokbuss, för att fortsätta utveckla 
bokbussverksamheten.

Det blev succé när bokbussen började rulla på vägarna 1967 (överst t.v.). Nästa bokbuss köptes in 1976 
och här har den stannat vid Folkets hus i Ambjörby 1982 (överst t.h.) år 1987 köptes bokbuss nummer tre 
(nederst t.v.). Den nuvarande gula bokbussen trafikerade Hagfors innan den kom till Torsby. (nederst t.h). 

 

Den 17 september 1967 gick premiärturen med kommunens 
första bokbuss till Sörmark. Det blev en succé. Femtio år 
senare rullar den fjärde bussen på vägarna i Torsby kommun. 
Jubiléet firas under bokmässan på Torsby bibliotek lörd. 29 
april. Samtidigt planerar kulturavdelningen för en ny bokbuss.

Bokbussen 50 år 
1967-2017

variation från allt mellan humor, 
skräck, drama, parkour och  
mobbning. 

Efteråt fick ungdomarna stora 
applåder och diplom. Det var en 
mycket lyckad avslutning på ett 
roligt och givande projekt. Vi som 
arbetat med Var är Hem? i Torsby 
kommun har intentionerna att fort-
sätta jobba med ungas filmskapande.

Nytt filmprojekt
Vill du också göra film? Hör av dig 
till Izabelle Holmgren på Torsby 
bibliotek.

IzABELLE HOLMGrEN 

bibliotekarie
0560-160 02

izabelle.holmgren@torsby.se

Unga filmskapare från Torsby, säffle, årjäng 
och Hagfors. Foto: Linn Malmén

Föreningen Värmlandslitteraturs Bibliotekspris 2017 tilldelas Torsby bibliotek för sitt initiativ att 
lyfta fram värmlandslitteraturen i en årlig bokmässa och värna och vårda sin värmlandsavdelning.

Biblioteket har blivit en länk och en hjälpande hand mellan äldre, yngre och nyinflyttade Torsby-
bor i en allt mer digitaliserad värld.
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Vinnare 
i skrivar-
tävlingen 
2017

Skrivar-
tävlingen 
2017 
avgjord
Torsby kommuns skrivartävling 
genomfördes i år på hösttermi-
nen istället för på våren som 
brukligt är. Detta för att skolorna 
har så många nationella prov 
under vårterminen och det är 
svårt att få tid till eget skrivande. 
Årets tävling resulterade i 180 
bidrag på temat ”Vad är hem?”. 
Torsby bibliotek anordnade  
öppen scen den 25 januari 2017 
där barn och ungdomar som 
deltagit i skrivartävlingen fick 
chansen att framföra sina bidrag 
inför publik.  I Sysslebäck var det 
musik- och lyrikkväll på Kvist-
bergsskolan den 9 februari, till-
sammans med kulturskolan. Vi 
som var med fick njuta av sång, 
dans och poesi.

Här får ni ta del av de vinnande 
bidragen.

ANKI OLSSON

bibliotekarie
0560-161 02

anki.olsson@torsby.se

Hem
Jag står vid en lyktstolpe.

Var är mitt hem?
Har jag ett hem?

Nån känner så men ingen vet hur mitt 
hem är.

Alla borde ha ett hem.
Men överallt finns det inte ett hem åt alla.
Men mitt hem är bra precis som det är.

Om jag skulle kunna göra nåt åt att 
inte alla har ett hem så skulle jag 

verkligen försöka.
Engla Dahlström 3D, Holmesskolan

Hem
Man ska kunna känna sig trygg i sitt 

boende.
Man ska få tillgång till mat.

Man ska få tillgång till värme.
Det mest behövliga i sitt boende är:

Trygghet, mat, värme, kläder, familj,
vatten, pengar, kärlek, mysigt,

sovplats, radio och tv.
Rätt till att leva livet.

Inte bli misshandlad för någonting 
dumt.

I mitt hus bor jag, min manna,  
min låtsaspappa.

Min syster och tre katter.
Min riktiga pappa dog 2015.

Man ska ha rätt till att gå i skolan.
Man ska få den kärlek man behöver.

Ät maten du blir serverad.
Om du inte gillar maten du blir serverad,

Ta bara lite.
Samma sak gör du när du är i skolan.

För tänk på de som nästan aldrig  
får någon mat.

Det finns barn som inte får gå i skolan 
på grund av krig.

Jag önskar att det inte är lika mycket 
krig.

Jag hoppas att världen blir bättre snart.
Kom ihåg att du ska behandla andra 

som du själv vill bli behandlad.
Alva Liljengren år 3, Kvistbergsskolan

Mitt hem
Jag är ganska trygg i mitt hem.

Mitt hem är bra när man väl lär känna 
det.

Alla har inte ett hem.
Så man ska vara glad att man får ha 

ett hem.
Man ska tycka synd om dem som inte 

har ett hem.
Jag har husdjur i mitt.

Jag gillar mitt hem och min familj.
Ella Marklars 3C, Holmesskolan

Skogens hem
När jag är i skogen är det skönt.

Men jag känner mig inte hemma.
En fågel sätter sig på min axel.

Den är inte rädd för den är hemma.
Men jag är rädd för jag är inte hemma.

Erik Danielsson 4C, Holmesskolan

Vad är ett hem?
Ett hem är stort, varmt och snyggt.
Ett hem är litet, kallt och stökigt.

Ett hem är älskvärt, fint och skyddat.
Ett hem är oälskat, fult och oskyddat.
Ett hem är färgglatt, torrt och många 

rum.
Ett hem är svart-vitt, blött och få rum.
Emelie Mellembråten 4A, Holmesskolan

Vad är ett hem?
Det är där jag bor.
Där är jag trygg.

Min pappa.
Min mamma.

Storebror.
Lillasyster.
Och hund.

I mitt vita hus.
Trivs vi tillsammans.

Pappa eldar i kakelugnen om det blir 
kallt.

Ett hem ska vara varmt.
Philip Verme 4A, Holmesskolan

Mörkret faller på.
En ensam stol väntar,

på den som komma skall.
Markus Olsson, 6A, Frykenskolan

Erik Danielsson, år 4, 
läste upp sin dikt när 
det var Öppen scen på 
Torsby bibliotek. 

Foto: Anki Olsson
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Hem
Regnet öser ner.

Blod från mitt knä rinner ner.
Mammas varma famn.

Wilma Hagberg 6B, Frykenskolan

Öppnar jag dörren.
Stanna här i det fria.

Fruset är ute.
Vincent Hallbäck 6B, Frykenskolan

De skriker, de slåss, 
de bara bråkar med varandra.

Jag hoppas, jag ber, 
jag bara väntar ut det.

Jag är helt ensam i det här 
huset kallat ”hem”.

Jag håller hårt om mina drömmar 
medan jag ser att allt faller samman.

Vart har all kärlek tagit vägen?
Vart har all glädje tagit vägen?

Jag är helt ensam i det här 
huset kallat ”hem”.

Vem har rätt egentligen?
Vem är det som bryr sig?

Försöker visa att jag fortfarande är här.
Lyssnar ni på mig nu?

Helt ensam och osynlig för alla andra 
i det här huset kallat ”hem”.

Alla gånger ni har skrikit på varandra.
Alla gånger ni har bråkat med varandra.

Är det jag som har fått 
tagit den värsta smällen.
En gång fanns det hopp, 

det fanns kärlek.
Men nu är jag helt ensam i 
det här huset kallat ”hem”.

Men ibland är ”hem” inte fyra väggar,
Utan två ögon och ett hjärtslag.
Och det är dessa ögon och det 
hjärtslaget jag försöker hitta.

Jag försöker hitta vägen hem igen.
Emma Holmvik 9C, Frykenskolan

Släpar fötterna på gatorna  
i alla Sveriges städer.

Spenderar nätterna på olika hotellrum.
Stirrar ut över de blinkande ljusen.

Man kan tro att jag inte har något hem.

Solen går ner över alla små husen.
Mörkret nuddar vid horisonten.

Byter hotell med handen i fickan.
Gör som nomaderna gör.

De mörka tankarna tar över.
De är djupa som de djupaste haven.

Men vi har ett lyckligt liv i  
en värld av sorg.

Man kan tro att det är nåt jag döljer.

Det gör ont att se så mörka krafter.
Men det kanske går över.

Precis som när stormen mojnar.
Eller när kärleken tar slut.

Lever med ett trasigt hjärta.

Träffar någon jag växte upp med.
Frågar hur det är, 

fast jag egentligen ej vill veta.
Åker flera varv runt jorden  

utan busskort.
Hamnar på ännu ett hotellrum.

Man kan tro att jag inte bryr mig.

Jag ska till Visby, sen till Umeå.
Utan kroppen i behåll.

Tar en cigg på en bänk i staden.
Väntar på att världen ska rasa  

utom räckhåll.

Men solen kan lysa upp igen.
Och då är resandet slut.

När jag reser ner till havet,
då är allting som förut.

Ja, då är allting som förut.
Alma Axelsson 8E, Frykenskolan

Fotsteg i trappen, knarrande,  
klirrande nycklar.

En hand öppnar dörren, stiger in…
Möts av doften av mammas 

hembakade bullar.
En storasysters skor klampar i hallen, 

hö överallt.
Vår uppväxt passerar i revy.

Ett steg, ett ord, en mors kärlek 
till sina döttrar.

Första hemmet, första minnet, 
första skrattet.

Två springande småtjejer, runt runt 
mammas ben.

Första gången man höll i en penna.
Första gången man såg en Disney-film.
Platsen där man lärde sig älska, eller i 

alla fall stå ut med sin storasyster.
Platsen där kärlek först fick en förklaring.

Vår plats där vi växte upp.
Vårt hem.

Linnéa Olsson 9E, Frykenskolan

Uppväxt helt själv av min mor.
För att min far var borta i ett 

land och slogs.
Uppfödd i ett hus som enda barnet.

Så hade jag lätt att få problem 
med lagen.

Jag var född för att dö.
Så ge mig då inte ditt stöd.

Min far kom tillbaks från Vietnam.
Men hans förnuft var vad som 

stannade kvar.
Utan min faders dagliga stöd.

Så förstod jag att han inombords 
redan var död.

Jag var född för att dö.
Så ge mig då inte ditt stöd.

När jag växte upp insåg jag vad livet ger.
Och att allt detta var mitt eget fel.
Där jag växte upp var livet svårt.

Så man tog alla möjligheter man kunde få.
Jag var född för att dö.

Så ge mig då inte ditt stöd.
Så när lumpen kom till byn.

Så gick jag med utan att ge mina 
föräldrar en enda syn.

I armén så ger man civila sitt stöd.
Genom att få sig själv mördad i en 

våldsam död.
Det är nu min tid att dö.

Så kom till min grav för att visa ditt stöd.
Här i öknen så finns det många 

sätt att dö.
Och det var ju detta jag själv hade sökt.
Ett hem är inte där jag i ren skräck föds.
Det är där jag stolt över mig själv dör.

Pontus Wulff Johansson SA16, Stjerneskolan
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Träffpunkt Torsby bibliotek
Vid första träffen på Träffpunkt 
Torsby bibliotek möttes man av ett 
glatt gäng barn, som precis varit 
inne i sagorummet och lyssnat på 
berättelser från världens alla hörn. 
Vi som tillhör en något äldre gene-
ration fick också avnjuta berättelser 
när Bengt Jonson tog oss med på en 
fantastisk resa världen runt. En resa 
som började och slutade i Torsby. 
Efteråt dukades det upp till fika i 
café Littera-tåren där diskussioner-
na fortsatte.

Träffpunkt Stjärnan
Här har vi valt ett annorlunda 
koncept eftersom vi börjar med att 
mingla i foajén. Vid första träffen 
bjöd vi på snittar och alkoholfritt 
bubbel. Besökarna bekräftade att 

man hellre vill mingla och prata 
före filmen.

Filmen ”Fyren mellan haven” 
visades på första träffen och inte 
ett öga var torrt när besökarna kom 
ut från biosalongen. Vi vill gärna 
kunna visa en blandning av filmer 
som berör och väcker eftertanke, 
men också ren och skär underhåll-
ning. Vi tar gärna emot önskemål 
på kommande filmer.

Både seniorer och daglediga är 
välkomna.

Träffpunkt Finnskoga-Dalby
Eftersom vi i detta område kommer 
att befinna oss på olika ställen, så 
har denna träffpunkt fått det vack-
ert klingande namnet Träffpunkt 
Finnskoga-Dalby. Vid första träffen 
besökte vi Svenska kyrkans projekt, 

där asylsökande kvinnor broderar 
bilder föreställande sin långa resa 
hit. Intresset var stort och alla åldrar 
samlades under trevlig samvaro 
med kaffe och våfflor.

Vad är en träffpunkt?
En träffpunkt är en mötesplats för 
seniorer. Medvetet har vi valt be-
greppet ”senior” eftersom det bju-
der in ett stort åldersspann. Senior 
kan stå för betydelsen vuxen och 
erfaren, men i vissa sammanhang är 
man senior innan blivit myndig. Vi 
förespråkar inkludering på alla sätt 
och när allt kommer omkring så är 
ålder inte så intressant, det är trots 
allt bara en siffra.

Vi träffas kring en trevlig aktivitet 
med socialt umgänge och vi strävar ef-
ter att ha ett så brett utbud som möjligt.

Tre nya träffpunkter för seniorer
I förra numret av Torsby Nu kunde ni läsa om vår första träffpunkt – Träffpunkt Gömmanberg 
i Östmark. Därefter har vi öppnat tre nya träffpunkter. Välkommen!

Bengt Jonsson visade bilder och berättade  
om sina många resor runt om i världen.  
Foto: Maria Ivansson

Svanhild Eriksson, Siw Olsson och Inger Bjelvert 
var några av besökarna som såg träffens första 
film ”Fyren mellan haven”. Foto: Anette edberg
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Alla åldrar och nationaliteter möttes och trivdes 
tillsammans. 

Några av de fantastiska bilderna som sedan 
kommer sättas ihop till en helhet. Svenska 
kyrkan har startat projektet med inspiration från 
Pilgrimstapeten.

Till höger ser vi träffpunktens lille charmtroll. 
Foto: Anette Edberg 

På varje träffpunkt finns minst en 
träffpunktsansvarig som tillsam-
mans med kommunens aktivitets-
samordnare lägger upp program-
met. Vi har för närvarande träffar 
en gång i månaden på varje träff-
punkt, men hoppas kunna utöka 
längre fram.

De olika träffpunkterna har olika 
möjligheter och förutsättningar, så 
därför varierar utbudet och aktivi-
teterna. Fördelen med det är att det 
blir en mycket trevlig mix av aktivi-
teter och om man vill och möjlighet 
så är man varmt välkommen till alla 
träffpunkter.

ANETTE EDBErG

aktivitetssamordnare för seniorer
0560-166 03, 070-106 20 42

anette.edberg@torsby.se
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Många av våra flyktingar är unga män och kommer 
från Afganistan. Vi har också pojkar från Iran, Mexico, 
Burundi och Guinea. De flesta har persiska som mo-
dersmål men några kan också lite engelska. Vi har 
pratat om Sverige och Torsby och även om deras 
hemländer. Då det är unga män har vi pratat om sport 
och vilka sporter vi har här i Torsby. Vi frågade ganska 
tidigt om de ville prova på att åka skidor – och det ville 
de flesta.

De yttre förutsättningarna för skidåkning har ju inte 
varit de bästa den här vintern. De har frågat oss många 
gånger när vi ska åka skidor, och svaret har alltid varit: 
när vi får någon snö. Så kom äntligen snön och till 
sist lyckades vi få ihop det hela. Tack vare Fritidsban-
ken i Torsby fick vi efter mycket pusslande ihop både 
pjäxor, skidor och stavar till 10 personer.

Det kom lite mer snö igår och spåren vid Torsby Sport-
center var nypreparerade och perfekta den dag vi var 
där. Även temperaturen var på vår sida – det var bara 
tre grader kallt. Ett par av våra asylsökande hade stått 
på ett par längdåkningsskidor tidigare, och någon 
hade åkt slalom. Det var lite si och så med balansen 
och de låg som käglor runt fotbollsplanen. Alla lycka-
des dock ta sig runt planen ett par gånger. Trots alla 
vurpor de gjorde var det inget fel på humöret, de skrat-
tade och hade kul hela tiden. 

Om det hela gav mersmak får vi väl se framöver. Två 
pojkar ska i alla fall åka med oss igen, om vädergudar-
na är på vår sida.

Anita Johansson / Gunvor Hedin / Gunilla Värmsjö
anitajohansson10@live.se, gunilla.varmsjo@telia.com        

Asylsökande på skidor
På fredagar under hösten och vintern har vi 
(Anita, Gunvor och Gunilla) i NBVs regi haft 
språkcafé för asylsökande på Torsby bibliotek. 
Språkcaféet har oftast varit välbesökt – främst 
av asylsökande från asylboendet i Svenneby. 

Foto: Nek Mohammad Nori

Fares Boroumand från Afganistan provar skidorna 
Foto: Gunilla Värmsjö
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Turneringen inleddes på varje enskilt asylboende: 
Svenneby vandrarhem, Millmark center/Östmark,  
Stöllet och Överbyn. 

– Alla som bor på asylboendena fick vara med och 
spela. Vi gav ut information om turneringen på fyra 
olika språk, berättar Ahmed Ali som är integrations-
stödjare på Torsby kommuns arbetsmarknadsavdel-
ning.

Bästa pingislirarna korades  
I februari avgjordes en prestigefylld bordtennisturnering i Stjernehallen. Kampen stod  
mellan fyra asylboenden i Torsby kommun. 

Efter grundspelet gick två spelare från varje boende 
vidare till finaler i Stjernehallen.

– Allt var väldigt uppskattat och många frågade efter 
fler liknande aktiviteter, säger Ahmed Ali. 

 

Text: Linda Bengtsson 
070-235 02 20 

De tre medaljörerna i turneringen var Suhaib Mohsen, Khaled Thamer och Soliman 
Foto: Kidane Fisshaye
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kansliet för förskoleverksamhet 
Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby
Postadress: Torsby kommun, 67. Kansliet för förskole-
verksamhet, 685 80 Torsby

Skogsbacken, Stjernebacken
Förskolechef Ann-Charlotte Nygren 0560-161 60,  
070-339 79 79, ann-charlotte.nygren@torsby.se 

Forsbacken, Kyrkbacken, Lillhem och Sörgården
Förskolechef Catarina Björklund 0560-162 32,  
073-271 21 31, catarina.bjorklund@torsby.se 

Junibacken, Kvisten, Snickerboa, Solbacken,  
Sportbacken, Tingsbacken och fritidshem Likenäs
Förskolechef Marie Holmqvist 070-971 60 16,  
marie.holmqvist@torsby.se 

holmesskolans kansli
Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby
Postadress: Torsby kommun, 64. Holmesskolan,  
685 80 Torsby

Holmesskolan, Holmesskolans fritidshem
Rektor Johan Nilsson 0560- 162 45, 073-280 73 57,  
johan.nilsson@torsby.se 
Biträdande rektor Marcus Lech 0560-162 46,  
070-642 16 65, marcus.lech@torsby.se 

Frykenskolans kansli
Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
Postadress: Torsby kommun, 62. Frykenskolan,  
685 80 Torsby

Frykenskolan, Frykenskolans grundsärskola
Rektor Anna Renhult 0560-162 52, 073-271 22 56,  
anna.renhult@torsby.se 
Biträdande rektor Agneta Mellgren 0560-162 53,  
073-270 12 28, agneta.mellgren@torsby.se 

kvistbergsskolans kansli
Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck
Postadress: Torsby kommun, 215. Kvistbergsskolan, 
680 60 Sysslebäck

Kvistbergsskolan, Kvistbergsskolans fritidshem
Rektor Madelene Cicek 0564-477 00 (exp),  
070-275 09 46, madelene.cicek@torsby.se 

Aspeds skola, Oleby skola, Stölletskolan och  
Östmarks skola samt skolornas fritidshem
Rektor Margareta Keck Carle 070-219 83 02,  
margareta.keck.carle@torsby.se 

Besöksadress till Margareta Keck Carle:  
Gärdesgatan 2 (Frykenskolan), Torsby
Postadress: Torsby kommun, 62. Frykenskolans kansli, 
685 80 Torsby

kulturskolan
Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
Postadress: Torsby kommun, 63. Kulturskolan,  
685 80 Torsby
Kulturskolans ledare Michael Åkerlund
0560-162 83, 070-688 65 16, michael.akerlund@torsby.se 

Stjerneskolans kansli 
Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
Postadress: Torsby kommun, 60. Stjerneskolan,  
685 80 Torsby

Vård- och omsorgsprogrammet, individuella  
program, SFI, komvux, gymnasiesärskolan
Rektor Rose-Marie Johnsdotter 0560-163 04, 070-213 96 45, 
rose-marie.johnsdotter@torsby.se 

Industritekniska programmet, fordons- och  
transportprogramet, idrottsgymnasiet
Biträdande rektor Anders Larsson
0560-163 03, 070-696 87 26, anders.larsson@torsby.se 

Ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet, natur- 
vetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, handels- 
och administrationsprogrammet, bygg- och anlägg-
ningsprogrammet
Biträdande rektor Christiane Klarström 0560-163 02, 
073-271 18 27, christiane.klarstrom@torsby.se 

Rektor är huvudansvarig för ekonomi, arbetsmiljö och 
det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorns ansvar reg-
leras i skollagen. Till sitt stöd har rektorn i detta arbete 
en biträdande rektor och de kan göra en arbetsfördel-
ning emellan sig. Hur detta exakt görs varierar från 
rektorsområde till rektorsområde.

Skolchef
Skolchef Ulf Blomquist 0560-162 096, 073-271 22 75,  
ulf.blomquist@torsby.se 
Besöksadress: Nya Torget 8 (kommunkontoret), Torsby
Postadress: Torsby kommun, 50. Barn- och utbild-
ningskansliet, 685 80 Torsby

Våra förskolechefer och rektorer
Här ser du vilka förskolechefer och rektorer som har hand om de olika förskolorna,  
skolorna och gymnasieprogrammen som finns i kommunen.
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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.
Välkommen till bords!

ULLA BODéN

kökschef Bergåsen
0560-160 89

ulla.boden@torsby.se

Vecka 17 Lunchrätt Vegetarisk rätt
24/4 Måndag Tacorulle, salsa, ris Dagens
25/4 Tisdag Köttbullspytt rotsaksspytt
26/4 Onsdag Fiskbullar, potatis Grönsaksgryta
27/4 Torsdag Örtagårdstek, dragonsås, potatis Vegetarisk biff
28/4 Fredag Korv, potatismos Falafel
Vecka 18
1/5 Måndag Lov Lov
2/5 Tisdag Köttbullar, makaroner Falafel
3/5 Onsdag Fiskpanetter, hollandaisesås, potatis Kikärtsbiff
4/5 Torsdag Quorngryta, ris Dagens
5/5 Fredag Pannkaka Dagens
Vecka 19
8/5 Måndag Pastalåda med skinka Vegetarisk pastalåda
9/5 Tisdag Kycklingsås, ris Vegetarisk sås
10/5 Onsdag Husets fiskgratäng, potatis Grönsaksgratäng
11/5 Torsdag Tacobuffé Vegetarisk taco
12/5 Fredag solgul soppa, mjukt bröd, ost Dagens
Vecka 20
15/5 Måndag Vegetarisk lasagne Dagens
16/5 Tisdag Korv, paprikasås, potatis Falafel
17/5 Onsdag Fiskpanetter, skarpsås, potatis Morotsbiff
18/5 Torsdag Köttfärssås, spagetti Vegetarisk sås
19/5 Fredag Nötskavsgryta, ris rotsaksgryta
Vecka 21
22/5 Måndag Korv, potatismos Falafel
23/5 Tisdag Färsrätt, potatisgratäng Vegetarisk biff
24/5 Onsdag Dillstuvade fiskbullar, potatis Dillstuvad quorn
25/5 Torsdag Lov  Lov
26/5 Fredag Lov Lov
Vecka 22
29/5 Måndag Köttbullar, sås, potatis Falafel
30/5 Tisdag Vegetarisk pastagratäng Dagens
31/5 Onsdag Fiskpanetter, skarpsås, potatis Broccolimedaljong
1/6 Torsdag Korv à la Forsell, ris Vegetarisk gryta
2/6 Fredag Kycklingsallad, dressing Vegetarisk sallad
Vecka 23
5/6 Måndag Lov Lov
6/6 Tisdag Lov Lov
7/6 Onsdag Fiskgratäng, potatis Grönsaksgratäng
8/6 Torsdag Hamburgare, bröd Vegetarisk burgare
  Examen grundskolan 
9/6 Fredag Examen Stjerneskolan 
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Aldrig förr har konkurrensen om platserna till Torsby 
idrottsgymnasium längd varit så hård. 15-åringar från 
hela Mellansverige, dessutom Norge och Grönland, 
lockas av att komma till vårt gymnasium för att ut-
vecklas som skidåkare. 

Totalt finns sju platser på Riksidrottsgymnasiet, RIG, och 
åtta platser på den Nationella idrottsutbildningen, NIU. 
Antagningsprocessen, som nyligen avslutats, genomfördes 
i nära dialog med Svenska skidförbundet. Alla skid- 
gymnasier i landet gör samma fysiska tester och intervjuer. 

– Vi har tester där vi tittar på allt från uthållighet, 
snabbhet, styrka, rörlighet till koordination. Dess-
utom sitter vi och pratar med varje ungdom för att lära 
känna dem bättre, säger Annika Evaldsson som är en 
av speciallärarna på Torsby idrottsgymnasium. 

I urvalsprocessen ingick också utvecklingskurva och 
prestationer på tävlingar. Totalt finns fem RIG och elva 
NIU i landet och de flesta ungdomarna sökte till flera 
av dem via en rangordning. 

På Stjerneskolan pågår ständigt ett strategiskt arbete 
med olika aktiviteter för att få ungdomar att välja just 
Torsby. Dessutom finns lång erfarenhet av kombina-
tionen elitidrott och studier. Eleverna utvecklas och ett 
stort antal har tagit plats i landslag och presterat under 
mästerskap. 

– Det är fantastiskt kul att vi har så många sökande 
till oss. Vi har märkt av ett enormt intresse även tidi-
gare under året då många kommit till sommarskidsko-
lan, som praos och till vår träningshelg för potentiella 
sökande, säger Annika Evaldsson. 

Rekordstort intresse för 
Torsby idrottsgymnasium 
Hela 44 längdskidåkare har sökt till Stjerneskolan – flest av alla gymnasier i landet. Innan 
antagningen gick ungdomarna igenom både noggranna fysiska tester och intervjuer.  

Totalt finns idag 53 längdelever på stjerneskolan. 
Efter en lång tävlingssäsong passar de på att 
njuta av vårsolen på Hovfjället.

Foto: Leif Skogsberg
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Fakta: RIG & nIu 
Gemensamt för både riksidrottsgymnasium (RIG) 
och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är 
ämnet specialidrott som kan läsas upp till 700 poäng. 
Den idrottsliga och studiemässiga antagningen följer 
samma principer. Det som särskiljer RIG och NIU är 
att RIG har riksrekrytering och att eleverna är garante-
rade inackorderingsstöd.

RIG:s syfte och organisation, verksamhet och träning 
är inriktad mot att utveckla internationell elit. RIG har 
större tränartäthet och ansvarar för hela den idrottsliga 
utvecklingen. NIU vänder sig till dig som har ambition 
att bli elitidrottare på nationell eller högre nivå. 
Källa: Svensk idrott 

Fakta: Svenska skidförbundets antagningsprocess 
Systemet bygger på resultat och poängsättning av:
• Träningsbakgrund
• Tävlingsbakgrund från de senaste två åren och  

utvecklingskurva 
• Relativ ålderseffekt
• Idrottsfysiologiska och idrottspsykologiska förut- 

sättningar och färdigheter
• Tekniska och taktiska förutsättningar och färdigheter
• Sociala och organisatoriska förutsättningar och färdigheter
• Studieambition

LINDA BENGTSSON

specialidrottslärare Stjerneskolan 
Torsby idrottsgymnasium längd 070-235 02 20

linda.bengtsson@edu.torsby.se 

Torsby är en populär ort om man vill utvecklas som skidåkare. 
Marcus Johansson och Oscar Johansson går i årskurs 4.

Foto: Leif Skogsberg

 

rörlighetstester ingår i Svenska skidförbundets testbatteri för 
ungdomar som söker skidgymnasium. Här testar ungdomarna 
en av övningarna.

Foto: Annika Evaldsson
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I november fick Kvistbergsskolan veta att 
personalen på Torsby sjukhus tagit initiativ 
till att årets insamling skulle gå till Kvist-
bergsskolan. Bidraget skulle gå till skol- 
gården för att göra den mer attraktiv. 
Årets Nikolaussimning anordnades i år för femte året, 
av personalen på Torsby sjukhus. Att pengarna i år 
skulle gå till Kvistbergsskolan var en glädjande nyhet 
och en överraskning, säger Madelene Cicek, rektor 
Kvistbergsskolan. 

Insamlingen gjordes av personalen på Torsby sjuk-
huset samt av personal på Kvistbergsskolan. Simmarna 
skulle samla ihop sponsorer, som var och en skänkte 
en peng per simmad längd. Summan av alla insamlade 
pengar landade på 22 500 kr. Framförallt privatperso-
ner, men även några företag bidrog till insamlingen. 
Simningen gick av stapeln 3 december och det simma-
des både i Torsby och i Sysslebäck. 

Markus Bentjerodt Hammersley, överläkare Torsby 
sjukhus besökte Kvistbergsskolan för att personligen 
överlämna pengarna. Några representanter från elev-
rådet fick i uppgift att ta emot Markus och pengarna. 

– Vi är mycket glada och tacksamma för denna in-
samling. Vi vill tacka personalen på Torsby sjukhus 
och alla sponsorer, säger Madelene. 

Elevrådet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag för 
hur pengarna ska användas.

– Vi har börjat med att alla klasser ska få skriva fram 
ett förslag. Som vi sedan sammanställer i elevrådet, 
säger Oscar Persson, elevrådet. 

– Vi kommer att utgå från elevernas intresse, men 
personalen på skolan ska också få diskutera förslagen 
innan ett beslut tas. Vi vill att pengarna används så väl 
vi bara kan. Skolgården behöver rustas upp för att den 
ska vara attraktiv och bidra till rörelse och samspel, 
säger Madelene. 

Text: Madelene Cicek, tfn 0564-477 00. Foto: Lina rimnäs

Simmande bidrag till 

Kvistbergsskolans

SKOLGÅRD

Elevrådets representanter Oscar Persson, rebecka Thorsen, Emma Ek-
berg och Markus Bentjerodt Hammersley (överläkare Torsby sjukhus)

 

Överlämning av pengar. Elevrådets representanter Emma Ekberg, 
rebecka Thorsen, Oscar Persson, Madelene Cicek (rektor), Benthe Aas 
(lärare), Markus Bentjerodt Hammersley (överläkare Torsby sjukhus)
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I och med att folkskolestadgan antogs 1842 blev det 
obligatoriskt att alla socknar på landet och alla försam-
lingar i städerna skulle ordna skollokaler och anställa 
lärare inom fem år. Det blev stadgat att alla barn skulle 
börja skolan före slutet på sitt 9:e levnadsår. I dagböck-
er och examenskataloger förde lärarna anteckningar 
om eleverna. 

Mycket intressant i gamla dagböcker
I de gamla dagböckerna kan vi se vilka elever som gick 
i vilken klass, deras födelsedatum och ibland målsman, 
deras hemvist och deras närvaro i skolan. I examenska-
talogerna finns det information om deras betyg i bland 
annat katekes, biblisk historia, sång, skrivning, räkning 
och trädgårdsskötsel. Ibland finns det en sammanfatt-
ning av närvaro och frånvaro under året. Och så givet-
vis vitsord för flit och uppförande, vilket mycket väl 
vara det mest intressanta, eftersom vi ibland undrar 
om det verkligen var bättre förr. 

Både i dagböckerna och i examenskatalogerna finns 
en anmärkningskolumn där läraren ibland har noterat 
till exempel att en elev har flyttat, emigrerat eller dött. 
I de böcker som bevarats från 1900-talets början och 
framåt brukar det kunna gå att utläsa vilken lärare som 
haft klasserna, fördelningen mellan pojkar och flickor i 
klassen och när läsåret började och slutade. 

hör gärna av dig
Kontakta gärna kommunarkivet om du söker informa-
tion om äldre släktingar i skolmaterialet. Det underlät-
tar om du vet i vilken skola personen gick i, och när, 
eftersom det fanns mycket fler skolor då än det finns 
nu. Som exempel på detta kan jag ta Norra Ny kom-
mun. Där fanns det mellan åren 1862-1963 skolor i 
Ambjörby, Backa, Björbysätern, Ennarbol, Gårdsjöberg, 
Ljusnästorp, Näsberget, Ruskåsen, Sjöfallet och Stöllet. 
Och det kanske fanns fler som jag inte fick med i min 
lista. De samlingar av dagböcker med mera som vi har 
i arkivet är inte komplett, utan det finns luckor bland 
materialet. Detta kan säkert bero på att handlingarna 
blev kvar på skolan, eller hos läraren, och inte har 
tagits om hand för arkivering i kommunen. Luckorna 
kanske också kan bero på det starka band som fanns 
mellan folkskolan och kyrkan ända fram till 1930-talet, 
vilket gör att det också finns skolhandlingar i kyrko- 
arkiven. Där  finner du även information från tiden 
före kommunindelningen 1863. Kyrkoarkiven förvaras 
oftast på landsarkiven runt om i Sverige. 

KICKI LECH

arkivarie
0560-160 15

christina.lech@torsby.se

Hade farfar verkligen 
A i uppförande i skolan?
– Det kan vi kolla upp åt dig!

I kommunens arkiv har vi massa information om elever från svunna tider, en skatt som 
kanske borde se dagens ljus lite oftare än den gör. Informationen är lite olika utformad, 
men är i stort sett klasslistor och betyg från den senare delen av 1800-talet och fram till 
någorlunda modern tid. 
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Kommun och polis har via LFR det 
senaste åren tydliggjort detta ansvar 
genom löften till medborgarna där 
fokus legat på ANDT-förebyggande 
arbete (ANDT = alkohol, narkotika, 
dopning, tobak). Vi har bland annat 
på olika sätt informerat ungdomar 
och föräldrar om droger och dess 
konsekvenser. En drogpolicy har ar-
betats fram för skolan vilket har lett 
till att skola, polis och socialen nu 
samarbetar på ett ännu bättre och 
effektivare sätt. Tidiga insatser och 
främjande verksamhet är viktiga 
ingredienser i vårt drogförebyg-
gande arbete med barn och unga. 

”Vargnatta” är ett bra exempel på 
främjande verksamhet. Tredje fre-
dagen i januari varje år träffas hög-
stadieungdomar från kommunerna 
Sunne, Torsby, Hagfors och Munk-
fors och spelar innebandy.

Trafiksituationen i Torsby tätort 
är också ett medborgarlöfte som det 
fokuserats på, detta har skett genom 
ett nära samarbete mellan tekniska 
avdelningen och polisen. (Se sepa-
rat artikel, här intill.)

De medborgarlöften som teck-
nades 2016 kommer att förlängas 
under våren 2017 och gäller då yt-
terligare två år framåt. 

För mer information se torsby.se/
medborgarloften.

JÖrGEN JOHANSSON

ANDT-samordnare
070-316 60 77

jorgen.johansson@torsby.se

CArOLINE ErIKSSON

kommunpolis
070-609 18 83

caroline-a.eriksson@polisen.se

JOHAN WESTH

säkerhetssamordnare
070-224 64 75

johan.westh@torsby.se

Tidiga insatser är A och O
Lokala Förebyggande Rådet (LFR) lovade 2016 att aktivt jobba för att motverka drog- 
användningen och då främst bland våra unga. Här är något av det vi gjort.

”Vargnatta” spelades 20-21 januari och lockade 
många deltagande ungdomar och stor publik.

Foto: Morgan Bäckvall
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Till exempel hur vi kan förbättra trafiksäkerheten vid 
skolor, men vi tittar även på andra åtgärder som be-
höver vidtas för att vi ska få en så bra trafikmiljö som 
möjligt för alla.

En av åtgärderna för trafikmiljön är att kommunen 
flyttar runt en digital trafikskylt som vi köpt in. Skylten 
visar en text ”du kör för fort” när man kör fortare än 
gällande hastighet eller rekommenderad hastighet. 
Skylten placeras ut på olika platser där det är extra 
viktigt att man iakttar en större försiktighet och sänker 
sin hastighet. 

Forskning visar på att det framförallt är åtgärder i 
den fysiska miljön som har störst effekt för att förhindra 
olyckor och skador i trafiken. Sedan är det även viktigt 
att man tidigt börjar lära sina barn hur man beter sig i 
trafiken och det ansvaret ligger främst hos föräldrarna, 
men även på oss vuxna i allmänhet. Det är ju vi vuxna 
som är barnens förebilder.

En annan sak som det kommer in många synpunkter 
på från allmänheten, är parkering i centrum. Många 
parkerar på platser som man inte får parkera på till 
exempel på huvudled eller i lastzon.  

När det gäller handikapparkeringsplats, så händer det 
tyvärr ofta att obehöriga ställer sig på dem. Det är en-
dast den som har parkeringstillstånd för rörelsehind-
rad som har rätt att stå parkerad på dessa platser. Ett 
annat oskick i trafikmiljön är ”buskörning” och det är 
det många som hör av sig till polisen om särskilt vin-
tertid när det är snöväglag och det går att åka omkring 
och ”sladda” men det förekommer även övriga tider 
på året att det körs alldeles för fort. 

Till sist en vädjan till ALLA, trafikanter, gammal som 
ung, att om vi alla tillsammans försöker att efterfölja de 
regler som finns, så kommer vi att få en bättre trafik- 
situation i Torsby.

Kör du för fort? 
Skylten ger svar
I medborgarlöftet för Torsby så har vi lovat att se över trafiksituationen.  
Här berättar vi lite om vad vi tittar extra på just nu. 

MIKAEL LÖFVENHOLM

GVA-chef
0560-160 99

mikael.lofvenholm@torsby.se 

CArOLINE ErIKSSON

kommunpolis
070-609 18 83

caroline-a.eriksson@polisen.se

Foto: Mikael Löfvenholm
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Miljonregn över 
näringslivet i Torsby

 Åsa Gertling

näringslivsutvecklare Tuab
asa.gertling@torsby.se

076-801 61 75

Länsstyrelsen i Värmland har knappt 
30 miljoner kronor att fördela i fö-
retagsstöd varje år. De senaste fyra 
åren har drygt 18 miljoner av dessa 
gått till företag i Torsby kommun.

Marko Lasic, handläggare av företagsstöd hos Läns-
styrelsen konstaterar att 2016 varit ett bra är för de 
värmländska företagen. 

– De dryga 30 miljoner kronor som Länsstyrelsen 
årligen har i sin utbetalningsbudget gick åt utan 
problem. Dessutom fanns flera ansökningar som 
motiverade statligt stöd utöver den del som Läns-
styrelsen förfogar över vilket är bra då våra pengar 
då räcker till fler, säger Marko. 

Beviljade ansökningar i Torsby
Från näringslivet i Torsby lämnades 14 ansökningar 
in under 2016. Åtta av dem beviljades stöd från 
Länsstyrelsen eller Tillväxtverket vilket generade i 
sammanlagt 3,7 miljoner kronor. 
 
Stöden har gått till företag i olika branscher.

– Det är investeringar som har skapat fler arbetstill-
fällen, inte bara i det egna företaget utan ofta även 
hos underleverantörer. Framträdande branscher är 
verkstadsindustri och besöksnäring, säger Marko 
och tillägger:

– 2016 var det bästa året sedan 2007 och 2017 indi-
kerar redan att det värmländska näringslivet fort-
sätter att investera för framtiden. Flera stora inves-
teringar är på gång i flera delar av länet, däribland i 
Torsby kommun. Det är investeringar som kommer 
generara många nya jobb om de genomförs. 

Mer än 18 miljoner till Torsby
En summering av Länsstyrelsens företagsstöd och 
Tillväxtverkets Regionala investeringsstöd visar att 
näringslivet i Torsby fått 18,3 miljoner kronor i stöd 
under de senaste fyra åren. 

– En viktig sak att nämna när det gäller företagsstöd 
är att även om en ansökan får avslag hos Länssty-
relsen så innebär inte det att investeringen inte 
genomförs. I många fall är det så att företagen 
investerar helt eller delvis på egen hand eller med 
andra aktörers hjälp, t.ex. lokala banker och på så 
sätt ror investeringen i land men då kanske på lite 
längre sikt, säger Marko. 

Nya ansökningar
Syftet med företagsstödet är expansion och utveck-
ling. Det räcker då inte med en reinvestering utan 
det gäller att företaget som ansöker kan visa att 
investeringen kan leda till fler arbetstillfällen. 

Marko tipsar om att företag som vill söka företag-
stöd ska kontakta de lokala näringslivskontoren för 
stöttning i ansökningsprocessen.

– En utvecklingsfas i ett företag kan ju vara förknip-
pad med bygglov eller andra tillstånd och det är bra 
att ha koll på det innan t.ex. en ansökan om före-
tagsstöd skickas in. Näringslivskontoren kan guida 
företagen rätt när det t.ex. gäller tillståndsdelen och 
de kan hjälpa till att lägga en plan för hur ansökan 
ska genomföras och ge en översiktlig bild av vad 
som krävs för att få den komplett. Många företag 
glömmer t.ex. att visa hur investeringen kan komma 
att påverka i flera led. Framgår det av din ansökan 
att den kan skapa jobb hos andra företag har du ett 
helt annat utgångsläge, avslutar Marko.  

Är det så att du vill undersöka möjligheterna till 
företagsstöd för ditt företag, kontakta då Tuab för 
guidning. Se kontaktuppgifter nedan. 
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Landsbygdens företag vill växa. 
Det framgår av den landsbygds- 
rapport som organisationen  
Företagarna presenterar varje 
höst. Nivån är hög oavsett 
bransch och allt eftersom  
konjunkturläget förbättras är 
det fler och fler som ser positivt 
på möjligheterna att växa. 

Oavsett regionala skillnader så är det de 
små och medelstora företagen som utgör 
ryggraden, tillväxten och stabiliteten i 

ekonomin på landsbygden. Företag med 
färre än 10 anställda står för den största 
sysselsättningen och under de senaste 
årtiondena har 80% av alla nya arbets-
tillfällen skapats i dessa företag. Även 
under krisen 2008-2009, var det de allra 
minsta företagen som fortsatte att skapa 
jobb, i motsats till de större företagen och 
offentlig sektor.

Ny teknik och friare marknader öppnar 
dessutom upp för nya tillväxtmönster där 
samverkan i nätverk blir allt viktigare för 
tillväxten och konkurrenskraften. 

Långsiktig god trend 
Den goda utvecklingen fortsätter och 
är en del av en långsiktig trend. Sju av 
tio ser goda möjligheter att expandera 
verksamheten. Inte alla vill eller kan växa 
sysselsättningsmässigt, men omkring 
hälften uppger att de vill öka antalet 
anställda.
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Källa: ”Tillväxt i hela landet - Företagarnas perspektiv på landsbygden” oktober 2016.
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Nystartade företag i Torsby kommun
98% av de nystartade företagen 2014-2016 är enskild firma eller aktiebolag. Av de totalt 252 företagen har 76 huvudnäring 
skogsförvaltning med 0 anställda. Samtliga är enskilda firmor. Om dessa räknas bort har sammanlagt 176 nya arbetsställen 
med ca 320 nya arbetstillfällen skapats i nya företag med 0-9 anställda under tre år.

2014-2016
Samtliga nyregistrerade företag

2014-2016
Exkl. företag 0 anställda och 
huvudnäring skogsförvaltning:

176 
arbets-
ställen

320 
arbets-
tillfällen

0 anställda huvudnäring skogsförvaltning (samtliga är enskilda firmor)

Enskild firma (samtliga är idag företag 0-9 anställda)

Aktiebolag (ett har idag tio anställda, övriga 0-9 anställda)

Övrigt (2 enkla bolag, 1 utländsk juridisk person, 1 bostadsrättsföreing)

0 500 1000 1500 20001752

Vilken juridisk form har Torsbys företag?

Antal företag i Torsby kommun
Totalt finns 1752 registrerade företag i Torsby kommun. 1014 av dessa är enskild firma och 541 är privata aktiebolag.
Enskilda firmor och privata aktiebolag utgör därmed 1555 företag, eller nära 90% av totalt antal företag i kommunen.
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Aktiebolag
Statliga & kommunala  
enheter & organisationer
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Ekonomisk förening

Övriga juridiska former
(t.ex. trossamfund, bank, 
stiftelse, enkelt bolag m.fl.)
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Företagsnamn Form Bransch Ort
Jonsson, Mona E Blandat jordbruk Torsby
Ida's Häst i Harmoni E Service till husdjursskötsel Torsby
Niemi-Impola, Bob E Skogsskötsel Torsby
Kindberg, Andreas E Metallegoarbeten Sysslebäck
Södra Aluminiumsvets AB AB Metallegoarbeten Torsby
Melker Of Sysslebäck AB AB Byggande av fritidsbåtar Sysslebäck
Larsson, Malin E Tillverkning av andra möbler Torsby
Boris M Bygg AB AB Byggande av bostadshus och andra byggnader Torsby
Claudia Schmidt Bygg AB AB Byggande av bostadshus och andra byggnader Stöllet
Törnqvist, Martin E Byggande av bostadshus och andra byggnader Larv
Höjdens Energi AB AB Värme- och sanitetsarbeten Torsby
Swieboda, Adam E Byggnadssnickeriarbeten Sysslebäck
Claesschakt Entreprenad AB AB Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Torsby
Istrail AB AB Handel med lastbilar, bussar och specialfordon Torsby
Rng Equipment AB AB Allmän service och reparation av motorfordon ... Stöllet
Barth Motorsport AB AB Parti- och provisionshandel med reservdelar och ... Torsby
Den Tieter, Robbert Franciscus Huig E Handel med och service av motorcyklar inklusive ... Ambjörby
Henriksson, Alexandra E Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och ... Torsby
Torsby Bilskrot & Verkstad AB AB Partihandel med uttjänta fordon Torsby
Närbutiken i Likenäs AB AB Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus ... Likenäs
Stilling Glas och Textil E Övrig specialiserad butikshandel Bograngen
Sandra Josefin AB AB Postorderhandel och detaljhandel på internet med ... Torsby
Datastore Nordic E Postorderhandel och detaljhandel på internet med ... Torsby
Roman, Nathalie E Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) Torsby
Öjeberget, Staffan E Vägtransport, godstrafik Torsby
The Lodge - Torsby E Stugbyverksamhet m.m Torsby
Dals Kök AB AB Restaurangverksamhet Torsby
Knieps, Anke E Restaurangverksamhet Torsby
Nedergårdens Vilt & Natur Fj E Restaurangverksamhet Sysslebäck
Nordkvist, Bodil E Restaurangverksamhet Torsby
Ringvägens Bowling AB AB Restaurangverksamhet Torsby
Torsbys Pizzeria E Restaurangverksamhet Torsby
Yakubi, Mohammad Fahim E Restaurangverksamhet Torsby
Svensk Coding Company AB AB Dataprogrammering Höljes
Thörngren, Sebastian E Dataprogrammering Torsby
Mit Konsult E Datakonsultverksamhet Torsby
Klockargården Stugby E Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade ... Bograngen
Nordiska Industrilokaler AB AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade ... Stöllet
Smeja Fastighets AB AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade ... Torsby
Hartmann, Ulf E Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik Torsby
Nordiska Kraftprojekt AB AB Teknisk konsultverksamhet inom elteknik Torsby
Svenska Kraftkonsulten AB AB Teknisk konsultverksamhet inom elteknik Torsby
Stålhammar Value Added AB AB Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och ... Torsby
Tofft, Marius Mads E Grafisk designverksamhet Bograngen
Eb Bygg & Bemanning i Torsby AB AB Personaluthyrning Torsby
Ajm Backoffice E Kombinerade kontorstjänster Ambjörby
Blom, Rasmus E Sport- och fritidsutbildning Torsby
Danielsson, Filip E Sport- och fritidsutbildning Torsby
Olsson, Moa E Sport- och fritidsutbildning Torsby
Åström, Mikael E Sport- och fritidsutbildning Torsby
Malungs MC Utbildning AB AB Trafikskoleverksamhet Torsby
C Are Audio Sweden AB AB Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. Torsby
Roman, Eva-Lena E Övriga öppna sociala insatser för vuxna Torsby
Nordström, Lars E Litterärt och konstnärligt skapande Bograngen
Singeling, Arjen E Övrig sportverksamhet Bograngen
Van Klaveren, Simone E Övrig sportverksamhet Hagfors
Derks, Bastiaan E Övrig fritids- och nöjesverksamhet Torsby
Fredrik de Vries Multiservice AB AB Reparation av hushållsapparater samt av utrustning ... Stöllet
Grek, Rose-Marie E Hårvård Stöllet
Made By M & M AB AB Hårvård Torsby
Eriksson, Marcus E Torsby
Hänsjön Fastigheter AB AB Torsby
Utöver dessa har ca 30 enskilda firmor med skogsförvaltning som huvudsaklig verksamhet registrerats 2016.

Källa: UC Select per 2017-02-01. Avvikelser kan förekomma.

Nystartade företag i Torsby 2016

Visste du att ...
... närmare hälften av alla 

som gått i nystartsrådgivning 
hos Tuab de senaste åren 

har startat företag.

... över hälften av alla som 
gått Tuabs starta eget-kurs 

har startat företag.

Välkommen att kontakta 
oss på Tuab om du har 

en företagsidé som du vill 
utveckla. Vi hjälper dig att 

göra saker i rätt ordning, allt 
från att diskutera affärsplan 
och budget, till att faktiskt 

registrera företag och planera 
för marknadsföring och sälj.

Åsa Gertling
näringslivsutvecklare

076-816 57 42
asa.gertling@torsby.se

Anna-Lena Carlsson
företagsrådgivare

076-816 57 42
anna-lena.carlsson@torsby.se

Lina Sundberg
VD

072-731 60 18
lina.sundberg@torsby.se

Källa: UC Select per 2017-02-01. Avvikelser kan förekomma.

Av dessa har 
Tuab hjälpt

100st
56%
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Nystartade företag i Torsby kommun
98% av de nystartade företagen 2014-2016 är enskild firma eller aktiebolag. Av de totalt 252 företagen har 76 huvudnäring 
skogsförvaltning med 0 anställda. Samtliga är enskilda firmor. Om dessa räknas bort har sammanlagt 176 nya arbetsställen 
med ca 320 nya arbetstillfällen skapats i nya företag med 0-9 anställda under tre år.

2014-2016
Samtliga nyregistrerade företag

2014-2016
Exkl. företag 0 anställda och 
huvudnäring skogsförvaltning:

176 
arbets-
ställen

320 
arbets-
tillfällen

0 anställda huvudnäring skogsförvaltning (samtliga är enskilda firmor)

Enskild firma (samtliga är idag företag 0-9 anställda)

Aktiebolag (ett har idag tio anställda, övriga 0-9 anställda)

Övrigt (2 enkla bolag, 1 utländsk juridisk person, 1 bostadsrättsföreing)
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Antal företag i Torsby kommun
Totalt finns 1752 registrerade företag i Torsby kommun. 1014 av dessa är enskild firma och 541 är privata aktiebolag.
Enskilda firmor och privata aktiebolag utgör därmed 1555 företag, eller nära 90% av totalt antal företag i kommunen.

Enskilda firma
Aktiebolag
Statliga & kommunala  
enheter & organisationer

Handelsbolag

Ekonomisk förening

Övriga juridiska former
(t.ex. trossamfund, bank, 
stiftelse, enkelt bolag m.fl.)

Summa 2017-02-01 

1014
541

87

33

25

52

1752

58%
31%

5%

2%

1%

3%

100%

Företagsnamn Form Bransch Ort
Jonsson, Mona E Blandat jordbruk Torsby
Ida's Häst i Harmoni E Service till husdjursskötsel Torsby
Niemi-Impola, Bob E Skogsskötsel Torsby
Kindberg, Andreas E Metallegoarbeten Sysslebäck
Södra Aluminiumsvets AB AB Metallegoarbeten Torsby
Melker Of Sysslebäck AB AB Byggande av fritidsbåtar Sysslebäck
Larsson, Malin E Tillverkning av andra möbler Torsby
Boris M Bygg AB AB Byggande av bostadshus och andra byggnader Torsby
Claudia Schmidt Bygg AB AB Byggande av bostadshus och andra byggnader Stöllet
Törnqvist, Martin E Byggande av bostadshus och andra byggnader Larv
Höjdens Energi AB AB Värme- och sanitetsarbeten Torsby
Swieboda, Adam E Byggnadssnickeriarbeten Sysslebäck
Claesschakt Entreprenad AB AB Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Torsby
Istrail AB AB Handel med lastbilar, bussar och specialfordon Torsby
Rng Equipment AB AB Allmän service och reparation av motorfordon ... Stöllet
Barth Motorsport AB AB Parti- och provisionshandel med reservdelar och ... Torsby
Den Tieter, Robbert Franciscus Huig E Handel med och service av motorcyklar inklusive ... Ambjörby
Henriksson, Alexandra E Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och ... Torsby
Torsby Bilskrot & Verkstad AB AB Partihandel med uttjänta fordon Torsby
Närbutiken i Likenäs AB AB Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus ... Likenäs
Stilling Glas och Textil E Övrig specialiserad butikshandel Bograngen
Sandra Josefin AB AB Postorderhandel och detaljhandel på internet med ... Torsby
Datastore Nordic E Postorderhandel och detaljhandel på internet med ... Torsby
Roman, Nathalie E Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) Torsby
Öjeberget, Staffan E Vägtransport, godstrafik Torsby
The Lodge - Torsby E Stugbyverksamhet m.m Torsby
Dals Kök AB AB Restaurangverksamhet Torsby
Knieps, Anke E Restaurangverksamhet Torsby
Nedergårdens Vilt & Natur Fj E Restaurangverksamhet Sysslebäck
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Nordiska Industrilokaler AB AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade ... Stöllet
Smeja Fastighets AB AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade ... Torsby
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Stålhammar Value Added AB AB Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och ... Torsby
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Våren kom 
med mer 
FiBeR
I skrivande stund har fort-
farande tjälen sitt grepp i 
backen men snart ska gräv- 
are och plöjare vara igång 
och fiberutbyggnaden ta  
fart igen. 

Många fiberprojekt igång
Flera områden som inte fått bred-
bandsstöd har nu fått erbjudande 
från Zitius om fiberanslutning.  
Zitius ägs av Telia som Torsby  
kommun har samverkansavtal med 
sedan 2012. Även IP-Only har skick-
at ut erbjudande till en del hushåll 
men Torsby kommun har inte fått 
någon information från dem om 
deras planer eller hur deras erbju-
dande ser ut. 

Av de föreningar som fick stöd ur 
Landsbygdsprogrammet är Rådom 
inkopplat och klart, Sörmark, Lek-
vattnet och Amnerud-Likenäs har 
upphandlat entreprenör och kom-
mer ha full aktivitet under våren. 

Etapp 3 av stamfiberprojektet 
upphandlas
Nästa etapp av stamfiberbygget har 
varit ute på offentligt samråd och 
det är klart att Torsby kommun till- 
sammans med Region Värmland 
kan söka medel för etapp 3 ur Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF). Upphandling av entrepre-
nör pågår så snart har vi tre etapper 
som byggs parallellt! Vilka sträckor 
det är kan du se på Torsby.se/bred-
band. 

Stamfiberprojektet finansieras till 50 %  
av Europeiska regionala utvecklings-
fonden och riktas särskilt mot nä-
ringslivet, det är därför vi kan bygga 
fiber ut till enstaka företag långt ut 
på bygden. Naturligtvis förbereder 
vi så att även grupper av hushåll 
längs vägen kan anslutas. 

nu är det bara resten kvar!
I stora delar av kommunen pågår 
det nu fiberprojekt i olika stadier, 
både med stöd och kommersiella 

projekt. Du kan se hur utbyggnaden 
går framåt i kommunen på kartan. 
Nu ska fokus riktas mot de områ-
den där det inte är några projekt 
igång än. 

Har du frågor om bredbandsut-
byggnaden? Du är alltid välkom-
men att kontakta mig, och kom 
ihåg, det finns inga dumma frågor!

CECILIA SJÖDéN

bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se
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– Det här är ett ständigt pågående 
arbete och det är viktigt att vi 
fortsätter att marknadsföra och 
informera om flyglinjen. Vårt fokus 
ligger hela tiden på öka antalet re-
senärer på linjen, så att Trafikverket 
får i uppdrag från regeringen att 
upphandla även nästa period, som 
är 2019-2023. Svenska Direktflyg 
AB har sedan de tog över ansvaret 
och bokningen av flyglinjen skött 
sitt uppdrag på ett mycket bra sätt. 
De har helt klart varit en stor bi-
dragande orsak till att vi är i luften 
igen och att företag och privatper-
soner tar sig snabbt, smidigt och
pålitligt mellan Torsby och Arlan-
da, säger Thomas Stjerndorff, vd på 
Torsby flygplats.

En av Moelven Byggmoduls 
byggplatschefer, Mats Olsson, 
och hans arbetslag bestående av 
bland annat snickare, elektriker och 
VVS:are åker tur och retur Torsby 
– Arlanda varje vecka sedan cirka 
2½ år.

– Ja, för Moelvens del är flyget 
en klar tillgång när det gäller att 
snabbt ta sig ut i landet. Speciellt 
när vi har byggen i och i närheten 
av Stockholm. Just nu bygger vi tre 
stycken femvåningshus i Järfälla, 
och att då kunna ta sig till jobbet 
med linjeflyget på måndagmorgon 
och flyga hem igen på torsdag kväll 
gör att vi kan optimera våra arbets- 
dagar på plats och slipper flera 
timmars restid med bil. Moelven 
är en trogen kund på flyglinjen och 
vi köper i snitt tio buntbiljetter per 
vecka, säger Mats Olsson, bygg-
platschef på Moelven Byggmodul  
i Torsby.

ULrIKA ANDErSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Flyglinjen 
Torsby - Hagfors - Arlanda 
är en nödvändighet för näringslivet
i december fick vi det positiva beskedet från Trafikverket att flyg- 
linjen Torsby-Hagfors-Arlanda fortsätter att trafikeras till och  
med hösten 2019. Det var så klart ett mycket glädjande  
besked. Dagen efter beskedet fortsatte vi arbetet för  
flyglinjens existens från och med hösten 2019 och  
fyra år framåt. 

Mats Olsson, byggplatschef 
på Moelven Byggmodul 
Foto: Ulrika Andersson  
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Vem kan få hemsändning?
Hemsändningsbidraget kan du få som är kommun- 
invånare, bor på landsbygden och inte själv kan ta dig 
till butiken. Du ska vara året runt-boende och bo inom 
butikens kundområde. Grundregeln är att du ska bo 
minst 2 km från butiken, men undantag finns.

hur ofta kan jag få hemsändning?
Du kan få hemsändning max två gånger per vecka.

hur gör jag för att få hemsändning?
Kontakta din butik som i sin tur skickar in en ansökan 
till Torsby kommun. När din ansökan blivit godkänd 
kan du beställa dina varor genom att ringa till din lant-
handelsbutik.  

handlarturer
Några butiker erbjuder även handlarturer några 
gånger per månad. Fråga i din butik om de erbjuder 
handlarturer. Handlarturer innebär att du i stället för 
att få varorna hemsända får åka med handlarturen till 
butiken. För butiken gäller samma regler och ansökan 
som för hemsändning.

Det är idag fem lanthandelsbutiker som valt att 
erbjuda hemsändning:
Nordvärmlands livs, Ambjörby 0563-802 43
Vitsands Närköp   0560-300 02
ICA Nära Östmarks handel     0560-200 05
ICA Nära Bograngens handel  0564-300 03
Lanthandel E62, Höljes  0564-200 06

Coop Nära i Stöllet planerar att erbjuda hemsändning från 
och med 1 maj 2017. Även andra butiker har visat intresse.

har du frågor?
Har du frågor kring reglerna om hemsändning och 
handlarturer? Hör av dig till mig så berättar jag mer.

ELISABET OLSSON

EU-strateg och landsbygdsrådgivare
0560-160 08, 073-271 22 07 

elisabet.olsson@torsby.se

Kylbilen med Kent  
Leverström till vänster och 
Leif Persson som sköter 
utkörning av varorHemsändning 

& handlarturer 

Personalen i butik och restau-
rang som ser till att det funkar. 
Fr. vänster, Linnea Elin, Marit, 
Caroline och Monica

Bor du utanför centralorten och 
på grund av hög ålder eller funk-
tionshinder har svårt att ta dig till 
butiken för att handla? Då finns 
möjligheten att du kan få dina 
dagligvaror hemsända från din 
lanthandelsbutik.
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Fryksdalsleden
Ny led Torsby - Sunne - Kil.
En gammal forn-, handels- och 
pilgrimsled som sträcker sig genom 
Fryksdalen, ca 90 km mellan Torsby 
och Kil, på östra sidan Frykensjö-
arna. Fryksdalsleden är ett samar-
bete mellan kyrka, kommuner och 
hembygdsföreningar i Kil, Östra  
Ämtervik, Sunne, Lysvik och Torsby. 
Leden är märkt med Pilgrims-
märket och startar från Fryksände 
kyrkogårds nordvästra hörn. Leden 
lämpar sig också bra för MTB- 
cykling. www.fryksdalsled.se

hovfjällsleden
Nyupprustad led Torsby - Hovfjället.

Den gamla leden, som samman-
binder Torsby Sportcenter i Valber-
get med Hovfjällets naturreservat, 
har rustats upp med ny märkning 
och förbättrat underlag och arbetet 
fortsätter under säsongen med ny 
informationsskyltning. Leden är 26 

km lång och populär bland motio-
närer och träningssugna löpare, 
som ett fint komplement till Torsby 
skidtunnel och sportcentrets utbud. 
Lederna inom Hovfjällets natur-
reservat har också rustats upp med 
ny ledcentral och kartinformation. 
www.visittorsby.se/hovfjalletsvandringar

nordvärmlandsleden
En vandringsled med många stor-
slagna utsikter från Branäsberget, 
Långberget och Granberget. Leden 
går från Branäs i söder, via Lång-
berget och vidare till Höljes i norr , 
totalt 54 km, med anslutningsled till 
Sysslebäck. Under säsongen kom-
mer leden att ses över med kontroll 
av markering och röjningsbehov. 
www.visittorsby.se/nordvarmlandsleden 

7-torpsleden
Sju torp, två länder och ett skogs-
finskt rike. En vandringsled på ca 
7,9 km bland minnen från bosätt-

ningar från 1600-talet. Start vid 
sjön Lomsen, väster om Lekvattnet. 
www.visittorsby.se/7-torpsleden

ny tätortsled i Torsby
Under våren och sommaren kom-
mer en ny, tätortsnära, kultur- och 
naturled att anläggas i Torsby, med 
en sträckning som följer den gamla 
traditionella stigen runt samhället. 
Från herrgårdsparken följer den 
Röjdälven och går via Kollsberg, 
hängbron och Ljusnans nedre lopp, 
med en förlängning vidare till Sahl-
strömsgården i Utterbyn. Ledens 
totala längd blir 12 km. 

MATS OLSSON

besöksnäringsstrateg
070-661 05 57

mats.olsson@torsby.se 

OLOV HENrIKSSON

arbetsledare arbetsmarknadsavd.
070-316 10 23

olov.henriksson@torsby.se

Vandra i 

SOMMAR

Våren och sommaren är i antågande och då är det dags att plocka  
fram vandringsskorna. Vi vill passa på att tipsa om leder som är nya, 
”nygamla” och ”på gång”.

Foto: Olov Henriksson
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Först bör du ta reda på vad det är 
som lockar. Kanske är det klimatet, 
närheten till stadspuls, kulturliv, 
hav eller så kanske du föredrar en 
plats där du kan få lite lugn och ro. 
Fundera också på vad som är vik-
tigt för dig. Det kan gälla närhet till 
sjukhus, kollektivtrafik eller socialt 
utbud. Intressen som golf, surfing 
eller dykning är också faktorer som 
kan komma att påverka ditt val av 
land och område. 

När du bestämt dig för vad du 
vill ha är det dags att bestämma ett 
maxpris samt göra upp en budget 
för vad ditt nya boende får komma 
att kosta dig. Köpeskilling, motsva-
rande bostadsrättsavgift, el, sop-
hämtning och städning är utgifter 
du bör räkna på. Glöm inte heller 
kostnaden för resor till och från ditt 

semesterboende samt om det krävs 
bil för att du ska kunna ta dig runt. 
Många och långa resor kan göra ett 
”billigt” boende dyrt i slutänden. 

Nu är det god tid att leta objekt 
samt kontakta olika mäklare. Tänk 
på att det många gånger råder en 
annorlunda bostadsmarknad än i 
Sverige. Flera mäklare kan ha fått 
uppdraget att sälja ett och samma 
objekt men det annonserade priset 
kan variera. Det kan gå olika snabbt 
beroende på om det tillämpas bud-
givning eller ej. I vissa länder ger 
man ett bud men i andra accepterar 
man det pris som säljaren har satt 
och då gäller det att agera direkt. 
Ta alltid hjälp av en svensk mäklare 
eller ett juridiskt ombud. På så sätt 
säkerställer du att alla papper fylls i 
rätt samt att lagar och regler följs. 

Checklista
• Vad lockar och är viktigt; närhet 

till sjukhus, hav, kultur, avskildhet.
• Hur ska bostaden användas; året 

runt, deltidsboende eller hyra ut. 
Det är lättare att hyra ut boende 
på ett attraktivt område.

• Ta dig tid att leta; både informa-
tion samt objekt. 

• Bestäm en budget; pris på bosta-
den, resor och el för luftkonditio-
nering.

• Inhämta information om vad som 
gäller i det aktuella landet röran-
de budgivning och extraavgifter.

• Besök området och undersök 
fastigheten.

• Ta reda på lagar och regler; finns 
mäklarförsäkring och vad täcker 
en egen försäkring.

• Anlita juridiskt ombud!
JESSICA FONG 

konsumentrådgivare
054-540 46 90

konsument@karlstad.se

Foto: Jessica Fong

Köpa bostad utomlands
Är du en av alla dem som drömmer om en bostad på en plats nära sol och bad?  
Drömmen kan förverkligas, men det gäller som vanligt att ha koll på en del saker. 

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 9-12 och 13-16
E-post, webb och Facebook
konsument@karlstad.se
www.karlstad.se/konsument
www.facebook.se/radrummet

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.
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Köpa bostad utomlands
Är du en av alla dem som drömmer om en bostad på en plats nära sol och bad?  
Drömmen kan förverkligas, men det gäller som vanligt att ha koll på en del saker. 

Jag tillhör rehabgruppen som består 
av arbetsterapeuter, fysioterapeu-
ter, hjälpmedelstekniker, förrådsbi-
träde, jag som larmsamordnare och 
vår chef.  Jag börjar min dag med att 
se över trygghetslarmen som finns 
ute i hemmen. 

För säkerhetskul finns det ett 
system som bevakar alla larm som 
finns i kommunen. Min uppgift är 
att kontrolera och bevaka så att allt 
fungerar. Vanligtvis kan personal 
från hemtjänsten åtgärda de flesta 
störningar för de får ett utdrag från 
servern varje dag via ett faxblad 
från Tunstall som är ett bolag som 
sköter kommunens trygghetslarm.  
I de fall som hemtjänsten konsta-
terar att något är fel med larmen 
så blir det min uppgift att åtgärda 
problemet. Systemet fungera på ett 
bra och trygg sätt. 

Jag sätter också ut nya trygghets-
larm på uppdrag av biståndsenhe-
ten. När jag sätter ut trygghetslarm 
följer även ett digitalt lås med, så 
kallade phonirolås. Phonirolåsen är 
också en viktig uppgift för mig att 
hantera. Låsen ska monteras, regist-
reras och kräver en del underhåll. 
Under tiden låsen är igång är det 
i stort sett bara att byta ut batteri 

som behöver göras och det hjälper 
personal från hemtjänsten mig med 
att göra.

Detta är en del av vad mitt arbete 
består av, arbetet är varierat, den 
ena dagen är aldrig lik den andra. 

Lite om mig själv. Är utbildad un-
dersköterska/mentalskötare och har 
även utbildat mig inom försvaret till 
pansarrobotsoldat och tjänstgjorde 
som pansarskyttesoldat under ar-
méns arbete i Bataljon 09 i Bosnien-
Hercegovina 1997-98.

Jag har alltid varit intresserad av 
teknik och tagit kurs i programme-
ring. På fritiden tycker jag om att 
umgås med mina två barn. Jakt och 
fiske är också intressen som jag har 
men som jag sällan har tid med. Jag 
tycker även om motorcykelåkning 
men jag har ingen egen för närva-
rande. Jag är även politiskt enga-
gerad och har uppdrag på sidan av 
mitt arbete.

Om du vill besöka mig finns jag 
på Valbergsgården. Ha en fortsatt 
trevlig dag! 

JÖrGEN NILSSON

larmsamordnare
0560-166 78

jorgen.nilsson@torsby.se

jörgen nilsson 
- larmsamordnare
Hej! Mitt namn är Jörgen Nilsson och jag jobbar som  
larmsamordnare i Torsby kommun sedan i mars 2015.  
Har jobbat i kommunen tidigare men då som under- 
sköterska i hemtjänsten. 

Foto: Annette Lauritzen Karlsson
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Denna gång var det två olika priser: 
John Erikssons bok om föreningar 
(pris 1-3) och Julboken (pris 4-10). 
Tack för din medverkan i korsords-
tävlingen, alla ni som lämnade in!

Tänk på att sortera ditt avfall redan innan du åker till åter-
vinningscentralen. Det underlättar när du ska lasta av.

Har du frågor om hur du ska sortera så fråga gärna 
personalen.

Vi tackar våra kunder för att ni sorterar väl och på så 
sätt sparar resurser och värnar om miljön.

Öppettider på återvinningscentralerna
Under perioden april – oktober har ÅVC i Torsby öp-
pet alla helgfria lördagar, övriga öppettider på återvin-
ningscentralerna är enligt tabellen nedan.

Välkommen!

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag
Torsby 7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-19.00 7.00-15.30 april-okt alla helgfria lörd 9.00-12.45 

nov-mars 2:a lörd i månaden 9.00-12.45

Sysslebäck 8.00-15.30 - 14.00-19.00 - 8.00-15.30 2:a lördagen i månaden 9.00-12.45

Stöllet - 14.00-19.00 - 8.00-15.30 - 2:a lördagen i månaden 9.00-12.45

Torsby återvinningscentral 0560-162 31   Sysslebäck och Stöllet 073-049 67 70

SUNE ErIKSSON

renhållningsingenjör
0560-160 32

sune.eriksson@torsby.se

nu är det 

åTeRVinningSTideR
Nu när sommaren står för dörren är det högtryck på återvinningscentralerna. Allt fler av 
kommunens invånare och fritidsboende finner nyttan av att kunna göra sig av med hus- 
hållets grovavfall och farliga avfall på ett miljöriktigt sätt.

grattis till vinnarna 
i korsordstävlingen

här kommer vinnarna,  
de är underrättade:
Anita Johansson, Bograngen
Anneli Eriksson, Höljes
Bengt Kjellberg, Torsby
Elsa Nilsson, Sunne
Gerd Nilsson, Ö:a Vadje
Gudrun Eriksson, Bada
Lena Grindsbo, Lysvik
Olle Berg, Ö:a Vadje 
Rigmor Mähler, Vitsand
Torsten Klang, Torsby

ANNETTE LAUrITzEN KArLSSON

informationsstrateg
0560-160 04

annette.lauritzen@torsby.se

I förra numret av Torsby Nu, nr 
4 2016 hade vi med ett kors-
ord. Den som önskade kunde 
sända in sitt svar och vara med 
i dragningen av 10 vinster.
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Som varje år säger jag att det inte blir lätt. Trots att vi 
2016 ökade vår befolkning kommer konjunkturen nu 
att svänga och gå in i en lugnare fas. På grund av den 
demografiska utvecklingen (befolkningsökningen) 
kommer kostnaderna öka snabbare än skatteunder-
laget. Dessutom påverkas vi av ambitiösa trafik- och 
miljömålsättningar samt ökande pensionskostnader.

Även om vi ser fram emot nya spännande utma-
ningar, måste vi dock komma ihåg att vi för varje år 
har ökat våra intäkter med flera procent, trots att vi 

har minskat invånarantalet.  Det betyder också att den 
upplevda nerdragning i olika verksamheter och de be-
sparingar som görs, inte alltid har med resurstillgång-
en att göra utan är ett resultat av att anpassa verksam-
heterna till ändrade förutsättningar. 

 
ANGELA BIrNSTEIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

ekonomi-
chefen 
rapporterar
Bokslutet för 2016 är klart och det blev mycket gjort. När vi sedan stängde böckerna var 
det 17 miljoner kvar, det är i alla fall tre miljoner bättre än budget. Men det betyder inte att 
vila utan nu sitter vi redan och planerar för 2018.

Budgetutveckling över fem år för våra tre största nämnder
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En av dem är Östmarks Motor- och Fritidsförening som här presenterar sig.

Östmarks Motor och Fritidsförening är en ideell förening med 
ca 200 medlemmar. Vi arrangerar folkrace, crosskarttävlingar, 
företagsrace och prova på-dagar m.m.

I februari varje år ansvarar föreningen i samarbete med 
Likenäs MK och SMK Eda för en rallysträcka under Svenska 
rallyt

Föreningen bildades 1977, 1981 fick motorbanan sitt första 
elddop då tävlingar arrangerades med bl.a. andra Per-Inge o 
Lars-Erik Walfridsson och Per Engseth på startlinjen.

1983 Arrangerades Motorbanans Dag för första gången och 
har sen starten varit ett återkommande evenemang varje år 
med bl.a. det populära inslaget semesterracet med husvagn. 
1993 blev föreningen medlem i Svenska Bilsportsförbundet.
Föreningen samarbetar sedan 2007 med Svenska Kyrkan i 
ett konfirmationsprojekt, där ett stort antal ungdomar kom-
binerar sin konfirmationsläsning med bilmekande, HLr och 
Brandövningar för att så småningom bli aktiva inom motor-
sporten.

Föreningen har även fått överta Hemvärnsgården i Östmark, 
en samlingslokal som kan hyras till olika event tex bröl-
lop, dans mm. Föreningens ungdomar har även i en del av 
lokalen rustat ett gym som flitigt används av såväl ortsbefolk-
ningen som nyanlända till Östmark.

2009 påbörjades ett Leader Växtlustprojekt för att förbättra 
och utveckla anläggningen till att bli godkänd för förutom Fol-
krace även Crosskart och rallycross, godkännande av banan 
skedde under 2010 som förövrigt var det år som föreningen 
genomförde den första Crosskarttävlingen NeZ/sM där fem 
nationer deltog.

2011 fick föreningen ta emot pris som årets arrangör i Cross-
kart, utsedda av förarföreningen. 2012 tilldelades föreningen 
ett av motorsportens finaste utmärkelse Bertils Kanna, detta 
pris delas ut till Årets arrangör av Svenska Bilsportförbundet.

Östmarks MFF firar under 2017 40-årsjubileum, detta kom-
mer att under säsongen uppmärksammas på olika sätt med 
Motorbanan Dag 23 juli som höjdpunkt.

Vill du bli en del av föreningen som t.ex. medlem, aktiv förare 
eller funktionär hör av dig! Medlemsavgift: Junior 50 kr, senior 
150 kr, stödmedlem 100 kr och familj 300 kr. ALLA är hjärtligt 
välkomna till en trygg gemenskap i vår aktiva förening. 

Vill du veta mer?  
Lars Andersson 070-286 26 24 ordförande samt förar- och 
funktionärsutbildare 
Andreas Arvidsson 070-520 89 08 (gymmet) 
Kjellåke einarsson 070-692 01 99 (allmän info om föreningen)

epost: motorgarden@telia.com Hemsida: www.omff.nu

Välkommen till 
ÖSTMARKS MFF! Foto: Niklas Persson

Finalstart på en folkracetävling

Den lila crosskarten körs av en av klubbens racedrottningar 
Maja Kärnqvist, pappa ingemar är med och ser till att allt är 
okej innan starten går

De glada funktionärerna Per och Per-Erik Syversen

Från ett företagsrace


