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Mycket spännande händer

Vi är nu halvtid i mandatperioden och det känns fint att så mycket
spännande hela tiden händer i kommunen.

Särskilda boenden för äldre utvecklar sin viktiga verksamhet
hela tiden och där har de lokala initiativen visats sig värdefulla
för bygdens sammanhållning. Dalbygården blev en föregångare
med sin fina trädgård och nu är Gömmanberg i Östmark på gång.
Gömmanberg har fått priset som årets Östmarking och det om
något visar hur viktig den verksamheten är. Lite tips om varför
Gömmanberg uppskattas kan ni läsa om i ett särskilt reportage i
tidningen.
Den här upplagan av Torsby Nu innehåller också ett antal reportage om fritidsavdelningens verksamhet. Det är en medveten
strävan från deras sida att närma sig högstadieskolorna för att
finnas till för eleverna på morgonen, på raster, håltimmar och efter
skoldagens slut.
Tillsammans med kost- och städavdelningen arbetar fritidspersonalen aktivt för att inspirera till en god kosthållning men också för
att informera om de stora risker som är förenade med användandet av vissa kosttillskott och den stora fara som användandet av
dopingpreparat utgör.
Torsby kommun har i många år haft en sommarlovsverksamhet
och så har vi haft även i år. Känns fint att se att allt fler kommuner
nu följer efter. Det är fint att kunna erbjuda ledarledda aktiviteter
för barn och unga under sommarlovet.
Under hösten väntar ännu en utmaning som i hög grad påverkar
kommunens näringsliv. Den dag närmar dig när Trafikverket ska
pröva om flyget ökat utnyttjandegraden tillräckligt mycket för att
vi ska få behålla flyglinjen till Arlanda. Vi kan delta i det jobbet genom att välja flyga när det är möjligt. Flyget har ökat 30 % sedan
samma tid förra året och det bådar gott.
Även för övrigt sker positiva ting och handeln har en positiv trend
även om några branscher ännu brottas med konkurrens från andra orter. Vi hoppas att de nya affärsetableringarna vid Östmarkskorset ska bekräfta den oskrivna regeln att ”handel föder handel”
och att det ska bli en naturlig utvidgning av Torsby centrum.

Ann-Katrin Järåsen (S)
kommunstyrelsens ordförande
0560-160 17, 073-271 22 03
ann-katrin.jarasen@torsby.se
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Övre raden: Ellinor, Helen, Helena, Gunilla, Åsa, Ingegerd. Nedre raden: Annika, Ann-Katrin, Ing-Marie, Annelie,
Linda, Majlis, Jane, Barbro. Fattas på bilden gör: Susanne, Anna, Sofie, Eva, Mia, Roger, Carina, Anita och alla
våra underbara vikarier. Foto: Gunilla Eriksson

Gömmanbergs personal blev
Text av Gömmanbergs personal

Gunilla Eriksson och Linda Axelsson
tog emot priset.

årets Östmarking

Östmark är en mindre ort ca 2 mil utanför Torsby tätort. Där lever ca 1000 invånare och
engagemanget från dem vad gäller bygdens utveckling är starkt. Det märks bland annat
genom det starka stödet i föreningslivet och i kyrkan. Varje år delar man i Östmark ut ett
pris för att uppmärksamma någon som man anser har gjort något extra för bygden.
I år var det personalen på Gömmanberg som fick utmärkelsen årets Östmarking. Gömmanberg är Östmarks
största arbetsplats med ca 30 personal (vikarier inräknat).
Motiveringen till priset var: Trots nedskärningar och
besparingar försöker man ändå på boendet hitta på
diverse aktiviteter som t.ex. bingo, filmvisning, kaffestunder med hembakt bröd, utevistelse och promenader m.m. Man vill ge de boende den guldkant på
vardagen som de förtjänar på ålderns höst med en god
omvårdnad. De flesta av de boende är från Östmark
och känner i regel varandra sedan förut.

Att ge de boende det lilla extra i vardagen är ett viktigt
uppdrag menar personalen på Gömmanberg. När
andan faller på hos de som bor där spelas det bowling,
kort eller spel. När vädret tillåter vistas man gärna ute
och äter mat, fikar eller går på promenad. Personalen
skulle gärna önska mer tid och resurser till sådant.
En strävan efter att utveckla verksamheten så att de
boende men även anhöriga ska känna trygghet genomsyrar boendets förhållningssätt.
Gömmanbergs personal vill ta tillfället i akt att tacka
Östmarksbygden för utmärkelsen Årets Östmarking.
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Spadtaget vid Östmarkskorset
13 oktober. Från vänster fastighetsägare
Thomas Hansen, kommunstyrelsens
vice ordförande Alf Larsson och
kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen.
Foto: Ulrika Andersson

Kommunstyrelsen gav miljö- och byggkontoret i uppdrag förra hösten att ta fram en detaljplan för hur området kring Östmarkskorset ska få användas. Strax därpå tog ett företag
kontakt med kommunen om etablering av handel. Det satte fart på arbetet med en ny plan.
En ny detaljplan fick laga kraft den
27 september i år, det vill säga den
började gälla då. Planen ger möjlighet att bygga affärslokaler norr
om Toria och Niva. Området ligger
söder om Östmarksvägen, väster
om E16/E45. Totalt sett omfattar det
cirka 28 500 m2.
Företaget DS Torsby är byggherre
och klara för etablering är företagen
Jysk, Dollarstore och Allsport. Det
blir i en första satsning butiksytor
på sammanlagt 4 750 m2. Området
som tas i anspråk är dock betydligt
större än så i och med att det för4 TORSBY NU NR 3 - 2016

stås också behövs parkeringsplatser m.m. Totalt sett är det ungefär
hälften av de 28 500 m2 som tas i
anspråk nu. Enligt byggherrens
planer kommer butikerna att vara
färdiga för att ta emot kunder till
påsk nästa år.
Inom området kan enligt detaljplanen så småningom tillkomma
minst lika stora projekt som det
som nu påbörjats.
Kommunen närvarade vid ”ett
första spadtag” den 13 oktober, då
bland annat kommunalrådet AnnKatrin Järåsen medverkade.

Det som nu närmast i tid märks för
den som passerar förbi området är
att en kraftledning som går över
området ska grävas ner i marken
längs E16/E45. Dessutom ska det
byggas en infart till butikerna, norrifrån från Östmarksvägen. Vidare
behöver det byggas av- och påkörningsfiler på E16/E45. Trafiken
förbi området kommer förstås att bli
påverkad under byggtiden.
Torbjörn Almroth
stadsarkitekt/miljö- och byggchef
0560-160 20
torbjörn.almroth@torsby.se

Fortsatt BID-arbete
för ett trivsamt
Torsby centrum

I förra numret av Torsby Nu berättade vi att det pågår ett
projekt för utveckling av Torsby centrum. Vi har bildat flera
arbetsgrupper och fler grupper kommer att starta inom kort.
Grupperna arbetar med olika frågor kring hur vi med gemensamma krafter kan skapa ett mer attraktivt och levande centrum
Fritt wifi på Lilla torget

Lilla torget (korsningen Tingshusgatan/Nya torget) är ett fint litet
torg som skulle kunna förbättras till
att bli en mer attraktiv och trivsam
mötesplats. Som ett första steg i detta arbete har Torsby Handel tillsammans med fastighetsägare under
sommaren erbjudit invånare och
besökare fritt wifi på Lilla torget.
Under perioden juni-augusti var det
1510 olika besökare som använde
sig av denna populära tjänst.

Projektering av etapp 3

Under hösten tar vi fram en planskiss för projektering av etapp 3
i ombyggnationen av gatumiljön
i centrum. Denna etapp omfattar Lilla torget och kvarteret runt
kommunhuset. Med utgångspunkt
från planskissen kommer berörda
fastighetsägare och butiksägare att
tillsammans med kommunen arbeta
fram ett förslag för att göra området
mer trivsamt och attraktivt.

Gatukonstfestival

Under 2017 kommer Karlstad kommun att arrangeras en ”Streetartfestival i Värmland”. För att skapa en
unik festival med spridning både
nationellt och globalt bjuder man in

övriga Värmland att delta. Torsby
har anmält intresse att delta i denna
festival som främjar konsten i det
offentliga rummet. En arbetsgrupp
tittar på olika möjligheter att använda gatukonst för att skapa en intressant och attraktiv centrummiljö.

Turistbyrån flyttar

Besökande turister har stor köpkraft
och är viktiga kunder för Torsbys
butiker och matserveringar. För att
fler turister ska upptäcka vårt trivsamma centrum så kommer turistbyrån under 2017 att flytta till centrum.

Ställplatser för husbilar

Det pågår ett arbete för att under
2017 kunna erbjuda 8-10 ställplatser
i centrala Torsby. Ställplatsen kommer att kunna erbjuda begränsad
service. Husbilsekipagen ska känna
sig välkomna att övernatta i centrum på anvisad plats.

Målet

med centrumsutvecklingsarbetet är
att stärka Torsby både som handelsstad och för att öka centrumkärnans
attraktivitet. Projektet ”BID” kommer att avslutas under 2017. Vår
förhoppning är att vi under detta
avslutande år kan fastlägga form-

erna för ett fortsatt centrumarbete.
Målet är att vi gemensamt utvecklar
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
Interregprojekt som heter Scandinavian Heartland. Totalt deltar 12
organisationer och 16 kommuner,
från både Norge och Sverige.
Projektägare är Länsstyrelsen i
Dalarna.
BID (Business Improvement
District) är en internationellt beprövad arbetsmetod där företag,
fastighetsägare, butiker, invånare
och offentlig förvaltning tillsammans skapar hållbar platsutveckling genom samverkan.
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Torsby kommun erbjuder

Ny busslinje i Torsby tätort
Det är Värmlandstrafik som på uppdrag av Torsby kommun kör en ny tätortslinje som
heter 97. Den går sträckan Torsby - Svenneby - Granevik - Torsby.
Turen går måndagar - fredagar. Avresetiderna ser du i rutorna här nere.
Restid

07.35
08.35
09.35
11.10

Resecentrum............................
Coop Toriarondellen..............
Norra Skärvägen.....................
Södra Skärvägen......................
Nyängsvägen...........................
Framgårdsvägen.....................
Genvägen.................................
Nedre Svenneby......................
Svennebyvägen........................
Bredvikskorset.........................
Åshagen....................................
Hålvägen..................................
Övre Svenneby........................
Granevik...................................
Humlevägen............................
Boställsvägen...........................
Henrik Sörensens väg.............
Brånåsvägen.............................
Sundbergsvägen......................
Coop Toriarondellen..............
Kyrkogatan...............................
Stjerneskolan............................
Resecentrum............................

0

Restid

12.10
14.10
15.10
16.10

15

30

Resecentrum.............................. 0
Stjerneskolan..............................
Kyrkogatan.................................
Coop Toriarondellen................
Sundbergsvägen........................
Brånåsvägen...............................
Henrik Sörensens väg...............
Boställsvägen.............................
Humlevägen..............................
Granevik.....................................
Övre Svenneby..........................
Hålvägen....................................
Åshagen...................................... 15
Brevikskorset.............................
Svennebyvägen..........................
Nedre Svenneby........................
Genvägen...................................
Framgårdsvägen.......................
Nyängsvägen.............................
Södra Skärvägen........................
Norra Skärvägen.......................
Coop Toriarondellen................
Resecentrum.............................. 30

Turlistan ovan gäller från 15 augusti tills vidare, dock längst till och med 10 december 2016.
Därefter kommer det en nya tidtabell som börjar 11 december 2016 och gäller till och med 9 december 2017.

Betala med kreditkort, Värmlandskort eller
mobilbiljett

Du betalar på samma sätt på linje 97 som på andra
busslinjer som Värmlandstrafik kör. Det vill säga med
kreditkort (Visa, Mastercard etc.), Värmlandskort/Reskassa (Värmlandstrafiks olika kort) eller mobilbiljett.
Du kan däremot inte betala kontant.

Linje 98 finns fortfarande kvar

Det finns ytterligare en tätortslinje i Torsby, linje 98 och
den har funnits några år nu. Den går Torsby centrum Kajsheden - Fågelsången - Bergsäng - Kilåsen och åter,

tisdagar och torsdagar. Linje 98 är däremot anropsstyrd, och du behöver boka din resa på tfn 0771-32 32 00
senast en timme före avgång. Det är annorlunda betalningssätt på en anropsstyrd tur, tala med Värmlandstrafik om detta när du beställer resan.

Har du frågor om trafiken, ring Värmlandstrafik
tfn 0771-32 32 00

Information om Värmlandstrafiks olika buss- och tåglinjer finns också på deras hemsida, www.varmlandstrafik.se. Även linje 97 och 98 finns på deras hemsida.
Välkommen med på resan!
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Tips: Sätt upp turlistan på kylskåpet hemma

Tekniska avdelningens medarbetare,
teknisk assistent Karl-Göran Nilsson
och fastighetsskötare Tonny Palm har
röjt och inventerat skogen på Herrgårdsberget vid Torsby herrgård.
När de inventerade fann de så många som
23 sorters vedartade växter i området.
Och då är inte alla träd inräknade som
finns i själva parkområdet, utan bara i
skogspartiet. När de röjde gjorde de
det med omsorg så att alla dessa
olika arter skulle ges chans att
växa och leva vidare.

Är du intresserad av att
veta mer?

Hör av dig till Karl-Göran på
tfn 0560-162 10 eller Tonny på
tfn 070-689 56 77.

Här är alla de fann:
• Alm
• Ask
• Asp
• Björk
• Brakved
• Druvfläder
• Ek
• En
• Gran
• Gråal
• Hagtorn
• Hassel
• Hägg
• Häggmispel
• Klibbal
• Lind
• Lärkträd
• Lönn
• Olvon
• Oxel
• Rönn
• Sälg
• Tall
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Karl-Göran och
Tonny
på Herrgårdsberget. Foto:
Annette Lauritzen Karlsson

Margareta Wikström lyssnar på Radio Fryksdalen, Karin Åslund kollar Tradera och
beställer blomfrön, Marit Jonsson betalar sina räkningar och Birgit Höglund chattar
med sina barnbarn på Messenger. På kurs hos Nora Büttner lär de sig mycket.

Lär dig surfa på biblioteket
– Men hônna blir det? Undrar Karin Åslund,
när hennes dator plötsligt lever sitt eget liv.
Nora kommer till undsättning och strax har
hon fått ordning på det hela. På Torsby bibliotek har du möjlighet att få hjälp med att
lära dig använda dator och surfplatta. Det
är aldrig för sent, prata med Nora Büttner.

Det surfas flitigt på Torsby bibliotek när det är fredagsträff. Birgit Höglund,
Margareta Wikström, Karin Åslund och Marit Jonsson lär sig hela tiden nya
saker av Nora Büttner.

I Torsby kommun pågår ett projekt som heter Betalbokbussen där Nora arbetar med att informera om och
lära ut hur man surfar på nätet och använder digitala
betaltjänster.
Själva bokbussen är en del i detta, då bussen möblerats om så att det finns en liten datorhörna där besökare på bokbussens hållplatser kan få svar på sina frågor
och prova på den digitala världen.

Hjälp efter behov

Studieförbunden har kurser men även på biblioteket
är det träffar där Nora på ett enkelt sätt hjälper till med
surfandet. En grupp träffas varje vecka sedan i våras,
de surfar, pratar och fikar.
– Jag köpte min surfplatta när jag skulle gå den här
kursen, säger Birgit Höglund, som mestadels använder
sina nyvunna kunskaper på Messenger, där hon har
flitig kontakt med barnbarnen.

Många användningsområden

Birgit Höglund ville börja på kursen hos Nora Büttner och gick och köpte
sig en surfplatta. Det har hon inte ångrat.

Marit Jonsson hade både dator och läsplatta innan
men det är först genom kursen som hon kommit igång
ordentligt. Hon skriver e-post och surfar runt lite överallt. Margareta Wikström köpte sin dator för en tid sedan för att hon ville höra på Radio Fryksdalen. Men nu
ska hon lära sig betala räkningar också och har precis
beställt ett par böcker på nätet för första gången.
– Det är så roligt och funderar jag på något så frågar jag Nora, hon är så bra på att förklara, säger Karin
Åslund, som kollar både Tradera och Blocket, beställer
blomfrön, och har facebook förstås.
Hur länge kursen pågår är oklart, ”oss blir hon inte
av med i första taget”, säger någon …

Vill du prova?

Kanske även du vill lära dig hur du använder en surfplatta eller datorn? Kontakta Nora tfn 0560-161 11,
070-202 95 30 eller e-post nora.buttner@torsby.se
MARIA IVANSSON
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se
Foto: Maria Ivansson
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1

Det var en härlig blandning av sång och
musik, utställningar, teater och mycket
mera under årets Höstglöd.

3

2

Tack alla som bidragit som arrangör eller som besökare, tillsammans gjorde vi en vecka som glödde lite
extra i höstmörkret. Här är ett litet smakprov ur programmet.

4

1. Många kom till invigningen av utställningen ”I rörelse” som eleverna i
årskurs 3 på Holmesskolan och Oleby skola gjort tillsammans med bildpedagog Lena Lööf.
2. Mycket fick vi lära oss om svenskarna som arbetade som skogshuggare
längs Columbiafloden i USA vid sekelskiftet. Lars Nordström berättade om
sin bok på Torsby bibliotek.
3. Invigning på hembygdsgården Kollsberg med gammaldags frukost
och tal av Ann Svenson. Där bjöds på filbunke, sill, ägg och hembakat av
damerna i hembygdsföreningen.
4. Bengan Jansson och Svenska Lyxorkestern bjöd på musikglädje i
Frykenskolans aula där 150 personer satt och njöt. Innan spelade de med
kulturskolan i foajén.
5. Berit Juhl och Annelie Ollén (andra från höger) berättade om Östmarksmordet. Berit skrev boken om Annelies farfar som satt oskyldigt dömd i fem
år för mord i början av 1900-talet.

5

6

7

8

6. På 1940-talet byggdes de flesta funkishusen i Torsby. Monica Björklund
och Andreas Hansen, bebyggelseantikvarier på Värmlands Museum, ledde
stadsvandringen i centrum.
7. Stefan Kindberg, Kulturarvslyftet, visade gamla bilder för bland andra
Bror Näslund.
8. Kulturskolans konsert där bland annat Johannes Bonander spelade.
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se
Foto: Foto nr 3 Annika Wredenberg,
övriga foton Maria Ivansson
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Tycker du det är svårt att hitta något bra att läsa? Du är inte
ensam kan jag försäkra. Det finns ju så många bra böcker
att välja bland och så många författare som man inte ens
hört talas om. Därför har vi startat bibliotekets bokblogg och
vi hoppas att det blir en plats där våra låntagare kan hitta
lite tips och idéer.
Vi som jobbar på biblioteken läser
förstås många bra böcker och vill
gärna hjälpa våra läsintresserade
kommuninvånare att hitta sin favoritbok. Tycker du om att läsa och kan
tänka dig att skriva på vår blogg, gör
som en våra flitiga bokläsare Kent
Hallesson, bli en boktipsare! Han
skriver på bloggen när han har tid
och lust. Kontakta i så fall biblioteken i Sysslebäck eller Torsby. Ju
fler kockar desto sämre soppa lyder
ordspråket men i det här fallet är det
precis tvärt om. Ju fler som är med
och tipsar desto bättre.

Fallvatten av Mikael Niemi

Lästips

Elofs gamla syltföretag har gått
i konkurs efter de senaste årens
hälsohets. Lösningen på Elofs ekonomiska bekymmer? Att starta ett
flyktingboende! Det måste ju generera generösa bidrag från staten.
Hur ska detta egentligen gå? Elof
är ju smygrasist, hur ska han kunna
äga ett fungerande flyktingboende?
Det måste ju bli lite svårt. En rolig
feelgood roman med en allvarlig
underton om fördomar och möten
mellan människor som vid första
anblicken är väldigt olika en själv.

Är du nyfiken på bloggen så hittar
du den här: https://bibblansbokblogg.wordpress.com.
Och så bjuder vi förstås på lite
lästips. Varsågoda!

Min fantastiska väninna av
Elena Ferrante

En underbar bok som berör. Det
finns en viss risk att de dagliga
sysslorna blir åsidosatta om boken kommer innanför väggarna.
Miljön är Italien under 1950-talet.
Våld och machokultur frodas i de
fattiga kvarteren i Neapel. Berättarrösten tillhör Elena. Hon låter oss
lära känna en hel stadsdel med dess
invånare och deras öden. Språket är
enkelt men målande och du tycker
dig se skomakaren i hans hörna,
frukthandlaren som drar sin kärra
och tvätten som hänger i gränderna.
Men framför allt handlar boken om
längtan att bli något annat, att få
möjligheten att ta sig ur det beständiga, oavsett om det gäller kön
eller klass. Möjligheten till detta ges
genom kunskap och studier. Läs boken! Jag längtar tills fortsättningen
kommer. Läst av Malin Jansson.
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Det har regnat hela hösten. Lule älv
är nätt och jämnt tillbakahållen av
uppstoppande vattenkraftverk som
förser stora delar av Sverige med
el. Plötsligt. En spricka i dammen.
Krafterna hos vattnet släpps fria.
Människor går sina öden till mötes.
En tempofylld katastrofroman i
norra Norrland där människor för
en gångs skull inte flyr från arbetslöshet och avbefolkning utan från
något helt annat.

Skillnaden mellan lingon och
blåbär av Annah Ovesson

Färjan av Mats Strandberg

Avstängda från omvärlden på en
Finlandsfärja. Ett uråldrigt virus
som kräver blod, kött och ben.
Det som skulle bli en typisk Svennesemester blev något helt annat.
Det som skulle vara taxfree, billig
alkohol, bufféer, dans och knull: Det
blev en mardröm. En sådan man
önskar att det gick att vakna ifrån.
”På Östersjön kan ingen höra dig
skrika.” Lästa av Izabelle Holmgren.
Agneta Strandberg
bibliotekschef
0560-163 17
agneta.strandberg@torsby.se

Anki Olsson är projektledare för Taltidningar och tillgängliga medel.
Välkommen in till Torsby bibliotek och provlyssna på en taltidning.
Foto: Maria Ivansson

Talande tidningar
och böcker
Vill du lyssna på dagstidningen eller din
favoritförfattare? Då kanske taltidningen
och talböcker är något för dig. Just nu
pågår projektet Taltidningar och tillgängliga medier där biblioteken i Torsby
och Sysslebäck deltar.
Projektet drivs av Region Värmland och MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier). Det går ut på att informera och sprida kunskap om vilka möjligheter som
finns för den som har något läshinder.

Talböcker har funnits länge

Biblioteket har sedan länge en verksamhet med talböcker. Böckerna är inlästa för att underlätta för personer med läshinder. Ett läshinder behöver inte vara
synfel, det kan även vara olika muskelsjukdomar och
neurologiska sjukdomar, dyslexi eller koncentrationssvårigheter.
Talböckerna finns i ett digitalt format som kallas
DAISY (Digital Accessible Information System). Med
det formatet kan du navigera, det vill säga bläddra, söka

Taltidningar och talböcker kan läsas av både unga och gamla, för det finns
olika typer av läshinder, inte bara synfel. Foto: Apelöga.

och sätta bokmärken. Hela boken ryms på en skiva.
Antingen köper biblioteket dessa skivor eller laddar ner
dem från MTM:s digitala bibliotek som heter Legimus.

Lyssna på din dagstidning

Taltidningen är en inläsning av papperstidningen, och
det är många som läser sin tidning genom att lyssna
på den. Hela papperstidningens innehåll finns med i
taltidningen och man kan bläddra mellan de olika avsnitten, till exempel nyheter, kultur och sport. Det finns
också kortversioner, där man i förväg har valt ut vilka
delar av tidningen man vill ha.
Du kan lyssna på taltidningen i en DAISY- spelare,
dator eller app till din mobil/ surfplatta. Om du behöver
en spelare för att läsa tidningen så lånar MTM ut DAISYspelare kostnadsfritt för taltidningsläsning. Vänd dig direkt till din tidnings kundservice för att bli prenumerant.
På Torsby kommuns bibliotek är en spelare och en
surfplatta med dagens inlästa tidning alltid igång.
Hit kan du vända dig för mer information eller för att
provlyssna. Välkommen!
ANKI OLSSON
bibliotekarie/projektledare
0560-161 02
anki.olsson@torsby.se
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Brainstorming i Säffle. Foto: Izabelle Holmgren

Filmprojektet
Var är hem?

Vad ett hem är och vart, det är inte alltid
självklart. Det får ungdomarna i filmprojektet Var är Hem? utforska tillsammans med
Stefan Barkman och Mustafa Hashimi från
Region Värmland. Torsby kommun ingår i
projektet tillsammans med Säffle, Årjäng
och Hagfors.
I Torsby sker samarbetet med Torsby bibliotek, boendet Solrosen för ensamkommande och fritidsgården
Ekeby. Syftet är att skapa en möjlighet för ungdomar
att ägna sig åt filmskapande på sin fritid.

Från idé till film

På träffarna får ungdomarna lära sig mer om hur man
gör film från idé till färdig produkt. De får lära sig olika filmtekniker, hur man filmar, animerar och redigerar sitt material. Film är något som de flesta av oss har
en relation till och som är ett fantastiskt medium för att
uttrycka sig och berätta historier.
– Träffarna i Torsby är väldigt roliga, vi har ett gäng
som varit med hela våren och som nu är riktigt laddade att få göra film under hösten. Vi ser fram emot
detta, säger Stefan Barkman, som tycker att samarbetet
med kommunen är viktigt.
Lördagen den 3 september hölls en gemensam inspirationsdag i Säffle. Under dagen fick ungdomarna
komma med idéer till en film och sedan genomföra
den idén. Det var en rolig dag med filmskapande och
olika övningar, det skadade inte heller att Region
Värmland bjöd på pizza.
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Film som integration

Projektet fokuserar på integration där filmskapande
fungerar som en mötesplats för ungdomar med olika
bakgrunder. Det är något att samlas kring och som naturligt leder till ett delande av berättelser och erfarenheter.
Den 3 december kommer ungdomarnas filmer, från
alla medverkande kommuner, att visas upp på biografen Stjärnan i Torsby. Det blir finalen på filmprojektet
för 2016 och något som vi i projektet ser fram emot.
Torsby kommun strävar efter att fortsatta arbetet med
ungdomar och filmskapande.
Izabelle Holmgren
bibliotekarie
0560-161 08
izabelle.holmgren@torsby.se

Starta eget

KURS FÖR DIG SOM VILL STARTA FÖRETAG
Från idé till affärsidé

9/11

Henrik Andersson har
gjort en fantastisk resa i
sitt företag Storepartner
Sweden. Han har
introducerat en helt ny
tjänst som riktar sig
till livsmedelshandeln
och företaget tar ständigt nya kliv och hittar nya
marknader. Vi ger också en bild av Torsbys näringsliv,
pratar om marknadsundersökningar och hur man ska
gå vidare för att undersöka om affärsidén är realistisk
och genomförbar. Finns kunderna? Vilka är de i så fall
och hur ska man nå dem? Fika ingår.
Onsdag 9 november kl. 18.00-21.00
Infocenter, Gräsmarksvägen 12, Torsby

Starta-företag-dag

19/11

23/11

Skatteverket och Fryksdalens Sparbank gästar. Vi
pratar om skatter, registrering av företag, moms,
administration, försäkringsskydd, pension. Tuab
föreläser om marknadsföring, lokalt företagande
mm. Lunch och fika ingår.
Lördag 19 november kl. 09.00-17.00
Infocenter, Gräsmarksvägen 12, Torsby

Företagets
administration och
ekonomi

Företagets finansiering
Thorbjörn Bäckström, finansieringsrådgivare hos
Almi och Marko Lasic, handläggare företagsstöd,
Länsstyrelsen Värmland guidar oss i olika
finansieringslösningar för nya företagare och för
utvecklingsinsatser i befintliga företag. Fika ingår.
Efter seminariet finns möjlighet att äta gemensam
lunch på Sahlströmsgården till självkostnadspris.
Tisdag 29 november 10.00-12.00
Sahlströmgården, Utterbyn, Torsby

29/11

Marknadsföring i
sociala medier
Tina Sayed Nestius,
författare till
#BliDigitaltSmart –
sociala medier för företag,
ger en inspirerande och
handfast föreläsning i hur
du slår igenom i sociala medier, vilka trender du ska
hoppa på och vilka du ska undvika, hur annonsering
i sociala medier fungerar, hur du ska få fler och
bättre följare och kommunicera med dem så att de
köper dina tjänster och produkter. Hur ofta ska du
uppdatera dina sociala medier, vilket slags innehåll
ska du uppdatera med, och varför måste du ibland
tänka som en kvällstidningsjournalist?
Onsdag 18 januari kl. 18.30 (startar med mingel
och förtäring) i Sunne (lokal meddelas senare).

Lär dig mer om hur du
sköter administrationen
av företaget. Vi diskuterar
ekonomi, budgetering och
bokföring tillsammans med
Jan Westerlund från Wint. Fika ingår.
Onsdag 23 november kl. 18.00-21.00
Infocenter, Gräsmarksvägen 12, Torsby

Anmäl
dig idag!

750 kr per person

Anmäl på tuab@torsby.se eller 0560-161 75
senast 4/11. Anmälan är bindande.
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97% av våra deltagare ger högsta betyg!

18/1

Foto: Cecilia Sjödèn

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att tillsätta ytterligare 850 miljoner till
bredbandsutbyggnad under perioden 2017-2020. Det är bra att regeringen tar ett sådant
initiativ men vilken skillnad gör det egentligen?
Räcker pengarna till alla i
Värmland?

Vi vet inte hur mycket av dessa
pengar som går till Värmland om
regeringens förslag går igenom,
men om Jordbruksverket följer
samma fördelningsmodell som tidigare så handlar det om ungefär 5 %
vilket motsvarar ungefär 43 miljoner kronor. Med de pengar som redan har tilldelats Värmland kan det
totalt bli ca 108 miljoner kronor till
bredbandsstöd fram till 2020.
Det är Jordbruksverket som fördelar pengarna till länen och vi vet
ännu inte om de ska fördela ut en
summa varje år till länsstyrelserna
eller allt på en gång. De gör att de
föreningar som vill ansöka om stöd
kan få vänta ända till 2020 utan att
veta om deras ansökan har tillräck14 TORSBY NU NR 3 - 2016

ligt många poäng för att beviljas
stöd till bredband.
Länsstyrelsen i Värmland har i
dagsläget ca 50 ansökningar om
stöd till bredbandsutbyggnad, till
ett värde av ca 170 miljoner, som
ligger och väntar på beslut, så nej,
det kommer inte att räcka till alla
ansökningar.

Tätorter som Sysslebäck och
Östmark får inget bidrag

Sysslebäck, Stöllet, Ambjörby och
Östmark är tätorter enligt Jordbruksverkets regler och har därmed
inte rätt till bidrag. I dessa områden
kämpar man trots det för att få ett
öppet fibernät med ett stort antal
tjänsteleverantörer. Zitius är den
operatör som tillsammans med en
entreprenör bygger och ansluter

de här områdena men det krävs att
tillräckligt många anmäler sig.
Eftersom dessa orter inte har rätt
till bidrag för bredband är det en
möjlighet för invånarna att få fiber
till en rimlig kostnad i samma nivå
som villaägarna får betala i Torsby
tätort idag.
Bor du i något av dessa områden
och är intresserad av att få fiber
eller om du vill veta mer innan du
bestämmer dig, ta kontakt med
fiberföreningen i området, kontaktuppgifter hittar du på www.torsby.
se/bredband, eller hör av dig till
mig.
Cecilia Sjödén
bredbandssamordnare
0560-160 03
cecilia.sjoden@torsby.se

De här fyra grabbarna arbetar i tvåskift på
Torsby Flygplats och ser till så att flygplanen kan lyfta och landa. Deras vardag
består av allt från dagliga kontroller av
landningsbanan och flygplatsens fordon till
att röja snö och klippa gräs. Och mycket
däremellan.
Arbetsdagen startar oftast kl. 05.00, om det har snöat
mycket blir det tidigare. När morgonskiftet gått den
första rundan i terminalen och verkstan och sett till så
att allt är i sin ordning, kontrollerar de brandbilen och
övriga fordon. Sen är det dags att bogsera ut flygplanet
från hangaren och placera det på en specifikt angiven
plats. Därefter är det dags att inspektera banan. Vintertid blir det mycket snöröjning, avisning och friktionstester. Banan kontrolleras flera gånger om dagen, innan varje landning och start. När allt är kontrollerat och
okej meddelas detta till piloten och flygkaptenen och
först därefter lastas resenärernas bagage och resenärerna lotsas från terminalen till flygplanet. Kontrollschemat är ett obligatoriskt standardiserat schema för den
här typen av flygplats och utgår ifrån Transportstyrelsens föreskrifter.
– Till de dagliga rutinerna hör också att vi kontrollerar och ser över flygbränslestationerna på flygplatsen.
Här tankar bland annat linjeflyget och Wermlandsflyg.
Polisen och Svensk Luftambulans tankar också sina
helikoptrar här, säger Jonas Haglund.
– Ingen dag är den andra lik trots att arbetsuppgifterna till stor del består av regler, kontroller och att
protokollföra att kontrollerna blivit utförda. Vi träffar
också resenärerna och hjälper dem tillrätta. Det är ett
brett, varierat och roligt arbete, säger Fredrik Lundin.
– Eftersom jag är ansvarig för flygplatsens fordon
och verkstad är det där jag har min ”bas” när rutiner
och kontroller är klara. Vi har dessutom brand- och
räddningsövning med jämna mellanrum för att hålla
oss uppdaterade, säger Håkan Sandberg.

Från vänster Håkan Sandberg, Fredrik Lundin, Jonas Haglund och
Martin Berglund. Foto: Ulrika Andersson

– Som operativt ansvarig består en del av mitt arbete
av att se till att vi lever upp till gällande regelverk och
att samtliga uppgifter på flygplatsen blir korrekt utförda. Jag jobbar också en del administrativt som flygsäkerhetskoordinator för att hålla flygplatsens säkerhetsledningssystem uppdaterat, säger Martin Berglund.
Ulrika Andersson
marknadsföringsstrateg
070-659 60 06
ulrika.andersson@torsby.se
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Information om olika hjälpmedel

Exempel på matlådor från Bergåsens centralkök

Foto: Morgan Bäckvall

Torsbyborna blir
alltmer aktiva

Visst har Torsbyborna blivit allt friskare – fler rör på sig mera och man ser att många har
blivit alltmer medvetna om att hålla sig fysiskt aktiva. Det säger hälsokonsulenten
Anna Larsson i samband med friskvårdsmässan Ett friskare Torsby
som hölls i missionskyrkan i Torsby första torsdagen i oktober.
Ett hundratal besökare hade kommit till friskvårdsmässan i Torsby
för att se cirka 15 utställare visa upp
sina verksamheter. Bland utställarna fanns Friskvården i Värmland,
TorsbyBadet, Reumatikerförbundet
bland många andra. Under dagen
blev det föreläsningar av representanter från Mina vårdkontakter
på Landstinget i Värmland och
Hörselskadades riksförbund, för att
nämna några.
Det är andra året i rad som friskvårdsmässan anordnas och som ifjol
kom cirka 100 besökare.
– Det var nog ungefär lika många,
men i år tyckte jag mig se nya ansikten och även lite yngre besökare, säger
hälsokonsulenten Anna Larsson.
Syftet med friskvårdsmässan är
bland annat att visa vilket utbud
som finns i Torsby, utbud som ger
en möjlighet till ett hälsoinriktat liv.
Ett friskare Torsby tar sikte på fysisk
aktivitet, goda matvanor och att
minska stillasittandet.
Att det blir en friskvårdsmässa
även nästa år är Anna Larsson övertygad om. Däremot kommer de att
utvärdera och fundera kring när
och hur mässan ska gestalta sig.
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– Tanken är att vi spinner vidare på
de idéer vi har, men att vi ställer oss
frågan hur vi ska locka ännu flera
besökare, avslutar Anna Larsson.
Morgan Bäckvall
fritidsledare
0560-166 97, 070-670 13 50
morgan.backvall@torsby.se
Foto: Morgan Bäckvall

Gunnar Hjerdt Bengtsson, ordförande i
HRF (Hörselskadades riksförbund) Torsby.

Vad händer på
familjecentralen
Torsby?

Familjecentralen är mötesplats för småbarnsföräldrar
med barn från 0-6 år där du som förälder eller blivande
förälder kan träffa andra barnfamiljer.
Familjecentralen är en verksamhet
under uppbyggnad. Vi startade i
mindre omfattning och har nu funnits ett år i Mejeristen (höghuset) i
Torsby tätort.
Familjecentralen är en samverkan
mellan Torsby kommun och Landstinget i Värmland. Det finns ett
nära samarbete mellan personalen
på mödra-barnhälsovården, öppna
förskolan och den förebyggande socialtjänsten där vi tillsammans arbetar med att ta fram samverkansformer för att kunna erbjuda generell,
frivillig och kostnadsfri service till
Torsby kommuns barnfamiljer.
Familjecentralen erbjuder för närvarande babycafé för föräldrar med
barn 0-1 år på tisdagar 14.00-16.30
och torsdagar 9.30-12.00, öppen
förskola för föräldrar med barn 0-6
år på tisdagar 9.30-12.00 och torsdagar 14.00-16.30, spädbarnsmassage,
föräldragrupper och olika former av
föräldrastöd.

Familjecentralen Torsby på
Facebook

Familjecentralen Torsby har sedan
i början av september en sida på
Facebook. Syftet är att nå ut med
information och kommunicera med
befintliga och potentiella besökare
till familjecentralen, att finnas där
föräldrarna är för att kunna ge
bättre service samt att marknadsföra verksamheten. Målet är att nå

ut till så många som möjligt och få
ökad kundnöjdhet.
Här kan du hitta senaste nytt om
vad som händer på Familjecentralen. Du kan också ställa frågor om
vår verksamhet. Har du idéer om
hur vi ska utveckla vårt arbete eller
tips på aktiviteter så är du välkommen att dela med dig av dem.

Personal

Familjecentralen har sedan 14
september en ny förskollärare, Pia
Lidén. Pia har arbetat som förskollärare i många år i Torsby kommun.
Hon har de senaste tre åren arbetat på förskolan Skogsbacken. Pia
kommer att ha en delad tjänst med
50 % vardera på Skogsbacken och
familjecentralen.
Under september månad har
familjecentralen även fått två nya
barnmorskor till barnmorskemottagningen, Marie Leifsdotter Terning och Madeleine Danielsson.
På barnhälsovården arbetar som
tidigare BVC-sköterskorna Christina Walfridsson, Helén Classon och
Mona Jonsson.
Den förebyggande socialtjänsten
representeras av socionom Eva Lena
Ueltzhöfer som också är projektledare/
samordnare för verksamheten.
Eva Lena Ueltzhöfer
projektledare/socionom familjecentralen
070-254 87 56
eva-lena.ueltzhofer@torsby.se

facebook.com/familjecentralentorsby

Foto: Eva Lena Ueltzhöfer
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Många pratar om hälsa som något
man ska mäta och utgår från den
fysiska kapaciteten, men glömmer bort att den upplevda hälsan
är minst lika viktig. Ett sätt att öka
välbefinnandet är att ingå i ett socialt
sammanhang och för de allra flesta
av oss är det avgörande för att må
bra. Många är de studier som pekar
på den hälsofrämjande effekten av
att träffa andra och känna gemenskap. Det finns dessutom många studier som pekar på det motsatta, det
vill säga den negativa effekten av ensamhet. Det finns givetvis ensamhet
som är självvald, men den påtvingade ensamheten tär på både kropp
och själ och kan leda till ohälsa.

värdefullt att ha regelbundna träffar att se fram emot. Man kan med
fog påstå att den sociala samvaron i
hög grad bidrar till att vi håller oss
vitala längre och fortsätter att må
bra. Detta leder i sin tur till att man
klarar sina egna behov och vardagens krav mycket längre än man annars skulle ha gjort.
Arbetet som aktivitetssamordnare
innebär inte bara att se till så det
finns aktiviteter för hyresgästerna
på trygghetsboendena. Det ska även
i möjligaste mån ordnas samvaro
för övriga seniorer i Torsby. Ett sätt
att göra detta på, är att öppna träffpunkter runt om i kommunen.

Social samvaro håller oss vitala

Tillsammans med Gömmanbergs
enhetschef Camilla Björn och hennes
medarbetare med Ingela Omberg i
spetsen, har jag smygstartat Träffpunkt Gömmanberg i Östmark. Anledningen till att vi smugit igång lite
försiktigt, är att vi ser denna första
träffpunkt lite som ett pilotprojekt.
Vi lär oss tillsammans hur vi ska
bygga upp den här företeelsen och
vi har diskuterat vilka resurser som
behövs, hur formen ska se ut, om

Man talar om socialt kapital, social
gemenskap, socialt stöd ... Definitionerna skiljer sig en smula, men
handlar i grunden om vårt nätverk
och tillit till människor samt att
känna tillhörighet och gemenskap. I
hälsofrämjande sammanhang talar
man också om vikten av den upplevda hälsan. Att få träffa andra under trevliga former gör självklart att
vi mår så mycket bättre och det är
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Ett pilotprojekt

vi har lämpliga lokaler med mera.
Marknadsföringen har hittills bestått
av att dela ut välkomstlappar till
seniorer i området, med bland annat
hemtjänst samt annonsering på anslagstavlan i bygdens affär.
Vi har hittills sett på film, blivit
underhållna med sång och musik
och den 16 september bjöd vi in till
”hantverksträff”. Vi uppmanade
hågade att ta med sig något handarbete och komma och umgås över en
kopp kaffe. Vad som hände var att vi
istället blev sittandes att prata om allt
mellan himmel och jord. Vid frågan
vad det fanns för önskemål om aktiviteter till kommande träffar var nog
samtliga överens om att det egentligen inte spelar någon större roll,
huvudsaken är att man får träffas.

Alla seniorer är välkomna

Till Träffpunkt Gömmanberg är alla
seniorer välkomna och till träffarna
har såklart även några av de som
bor i huset dykt upp för att umgås
en stund. De flesta är gamla vänner,
grannar och skolkamrater och det
finns många minnen att prata om.
Vid den här träffen fick vi tillfälle
att sjunga ”Ja må du leva” för ett
födelsedagsbarn som nyligen fyllt
90 år. Därefter fick vi njuta av olika
spontansånger från förr, vilket
ledde till många glada skratt. Det
där med att hantverka kom liksom i
skymundan. Det blev som det blev
och precis i den anda som vi vill ha
det; okonstlat, opretentiöst, inte så
märkvärdigt, kom som du är och
väldigt, väldigt trevligt.
Man må kalla det socialt stöd,
sociala nätverk, socialt kapital eller
vad man vill, men på Träffpunkt
Gömmanberg kallar vi det glädje!
Anette Edberg
aktivitetssamordnare
0560-166 03, 070-106 20 42
anette.edberg@torsby.se

Inga-Lill Nilsson, Irene Axelsson, Karin Jonsson och Ida Olsson
Foto: Anette Edberg
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Sysslebäcksbadet och
GA-hallen jubilerar
I år är det 40 år sedan Sysslebäcksbadet
invigdes och vår fina sporthall, GA-hallen
byggdes för tio år sedan. Det ska vi fira
med aktiviteter, dans och supé!
Festligheter hela dagen lång

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Lördagen den 5 november, alla helgons dag, blir det
en heldag i Sysslebäck. På dagen, kl. 12-16, bjuder vi
på bad i simhallen. I GA-hallen och utanför blir det
aktiviteter för alla åldrar. Titta in i vårt fina gym och
tävla i roddmaskinen. Vi är glada att kunna berätta att
artisterna Lili & Susie kommer och underhåller. Hamburgare finns att köpa och vi bjuder på korv och bröd
och ett godisregn kommer det att bli. Några av våra
lokala företagare och föreningar kommer att finnas på
plats med information och lite försäljning, bland annat
kan man köpa bröd bakat i Sysslebäck.
På kvällskvisten, kl. 20 blir det en trerätters supé i GAhallen, kom ihåg att förboka. Efter det följer dans och
musik så kom hit och sväng dina lurviga. Ta med dig
kompisgänget eller varför inte ha firmafesten hos oss!

Kalla bad i Klarälven innan Sysslebäcksbadet
byggdes

Foto: Ann-Sofi Sätherberg

Enligt en artickel i NWT från 1976 av Lennart Wass
började man redan i början av 60-talet att väcka frågan om en simhall i Sysslebäck. Efter att kraftverket i
Höljes byggts tyckte man att de naturliga badställena
i älven försvunnit och att vattnet blivit kallt. Fullmäktige i Finnskoga-Dalby kommun beslutade i mitten av
60-talet att en hall skulle byggas men något statsbidrag
beviljades aldrig så bygget blev inte av den gången.
När sedan kommunerna slogs ihop och nya kommunen hette Torsby kommun kunde man i oktober 1975
påbörja bygget och på försommaren 1976 invigdes
Sysslebäcksbadet.
Efter att den lilla gymnastiksalen på Kvistbergsskolan inte längre fungerade enligt kraven behövdes
den antingen kostas på för stora summor eller att en
helt ny funktionsenlig hall byggdes. Valet blev då att
lägga den i anslutning till Sysslebäcksbadet. GA-hallen
invigdes 26 augusti 2006 av Håkan Laack som fick
slipsen avklippt av Thobias Fredriksson istället för det
traditionella bandet.

Ann-Sofi Sätherberg

badvärd
0560-166 36
ann-sofie.satherberg@torsby.se
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Visst blev det ett sommarlov med mersmak

Den här sommaren har unga i Torsby haft chansen att få prova på lite aktiviteter, helt gratis
under sommarlovet.
Det beror på att Torsby kommun
kunde söka ett bidrag för sommarlovsaktiviteter under 2016. Bidraget
har anslagits av regeringen. Det
bidrog till att flera hundra unga
kunde bada gratis på våra badhus,
fritidsgården i Torsby kunde ha
extraöppet och en teaterskola som
i vanliga fall kostar pengar var helt
gratis för deltagarna.
I sommar har Sveriges alla kommuner kunnat söka ett statligt
bidrag för sommarlovsaktiviteter
där ett grundkriterium är att allt ska
vara kostnadsfritt för deltagarna,
där målgruppen i huvudsak är 6-15
år. Hur kommunerna valt att använda sina pengar är ganska olika, men

i Torsby valde fritidsavdelningen
att satsa på att stärka upp sitt årliga
sommarläger med bättre utrustning,
bland annat fick deltagarna låna
cyklar istället för att ta med egna.
Under några dagar i augusti bjöds
det på gratis prova på-aktiviteter såsom orientering, innebandy och fotboll, för att nämna något. Platserna
var vid TorsbyBadet, Sysslebäcksbadet, GA-hallen, Stjernehallen och
Torsby skidtunnel & sportcenter.

idéer om hur bidraget ska användas
och det naturliga är att samarbeta
med föreningar som har ungdomsverksamhet. Det är väl mest fantasin som sätter gränsen för hur man
aktiviterar sommarlovslediga barn
och ungdomar. Har du tips på sommarlovsaktiviteter för 2017, fundera
gärna över vad din förening kan
göra och hör av dig till fritidsavdelningen på Torsby kommun med
dina idéer.

Vad kan din förening göra nästa
sommar?

fritidsledare
0560-166 97, 070-670 13 50
morgan.backvall@torsby.se

Nu blickar vi framåt för Torsby
kommun har möjlighet att söka
bidrag även nästa år. Vi har en rad

Morgan Bäckvall

Fotbollsspelande ungdomar på Björnevi i Torsby
under sommarlovet. Här testas en speed shooter
– vem skjuter hårdast? Foto: Morgan Bäckvall
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Sjätteklassarna spelar innebandy utomhus. Längst bak: Oskar Larsson Karlsson, mitten fr v: Julia Karlsson, Maja Sjögren,
Thindra Karlsson och Elsa Braneby. Främre raden fr v: Elias Larsson, Ludvig Classon, Philip Davidsson, Hampus Olsson Wåhlin,
Thimmie Hinas Holter, Elias Pedersen Gerke, Erik Johannesson, Emil Hedén, Markus Olsson och Benjamin Einarsson.

Så såg fritidsgården i Torsby ut förr i tiden. Men i takt
med tiden har vi som fritidsledare i Torsby valt att
anpassa oss efter den tid som råder idag. Arbetet som
fritidsledare är ett arbete i förändring.

Vi finns på skolan

Vi möter den nya tiden med att befinna oss där ungdomarna finns, nämligen på skolorna. Därför finns vi på
Ekeby, den stora tegelbyggnaden på Frykenskolan. Där
träffar vi de ungdomar som går årskurs 6-9 och det handlar om cirka 450 elever. Vi ser dem dagligen, pratar och
undrar hur de mår, vad de gör och vilka intressen de har.
Den naturliga samlingsplatsen är cafeterian, som fritidsgården bemannar hela skoldagarna. Där finns fortfarande samma möjligheter att spela biljard och pingis,
spela kort och andra sällskapsspel. Å andra sidan har
ungdomars intressen i sin helhet blivit en annan, inte
minst tänker vi på sociala medier i telefoner, surfplattor och datorer. Vi har därför valt att satsa på riktig
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Mohammad Massoneh testar
Twister på fritidsgården i Torsby.

WiFi-uppkoppling och den är mycket efterfrågad. Inte
minst gäller det hos våra nyanlända utrikesfödda ungdomar, som gärna sitter på fritidsgården under lediga
tider och håller sig uppkopplade. Fritidsgården finns
på Facebook och där kan alla som vill läsa om våra
aktiviteter. Vi affischerar våra aktiviteter och vi finns
givetvis på kommunens webbplats torsby.se.

Projekt

Då kanske man ställer sig frågan, vad gör fritidsgården
för ungdomarna efter skoltid, när de slutat för dagen?
Svaret: vi jobbar med olika projekt och aktiviteter med
föranmälan.

Var är hem?

Vi arbetar med ett filmprojekt i samarbete med Region
Värmland, där ungdomar lär sig göra film på temat
Visual Storytelling. Många deltagare är nyanlända till
Sverige och filmprojektet håller på hela hösten.

Det är mycket boll som gäller på skolgården vid Frykenskolan.
Från vänster Emil Hedén, Erik Johannesson och Mahmoud Dal.

Green Team

Ungdomar i årskurs 5 får delta i kvällsaktiviteter där
vi besöker olika föreningar och de får prova på allt från
golf och skytte, till orientering och ridning.

Tobaksfri Duo

I samarbete med elevsamordnaren på Frykenskolan får
vi unga att avstå tobak genom att skriva kontrakt med
en vuxen om att båda ska avstå från rökning och snusning. ”Moroten” är ett ID-kort som ger olika förmåner
hos lokala butiker. Kontrakten börjar skrivas redan i
årskurs 6 och har visat sig vara framgångsrik.

Resor

Vi anordnar årliga resor till Liseberg och Boda Borg
och det brukar bli fullsatta bussar.

Spöknatta

Vad vore Halloween utan spöken? Varje år i november ser
vi på en ryslig film och genomför en ”spökvandring” mitt i
natten. Det brukar bli skräckblandade skratt i höstmörkret.

Vargnatta

Den anrika innebandyturneringen med bortåt 200 deltagare är en av Torsby fritidsgårds riktiga käpphästar
och kräver sin tid av planering. Tredje fredagen i
januari varje år genomförs turneringen.

Foto: Morgan Bäckvall

Helgöppet

När intresse och möjligheter visar sig som störst har vi
helgöppet på fritidsgården. Då har vi pingis- och biljardturneringar, eller bakar pizza och ser på film. Det
brukar börja med affischer på skolan, så håll utkik efter
dem. Läs även på torsby.se om kommande aktiviteter.

Lägerverksamhet

Sedan flera år tillbaka har vi ett sommarläger för
mellanstadieungdomar. Lägret är i Östmark och där
övernattar vi, badar, fiskar cyklar, spelar fotboll och
allt annat som hör sommarlovet till. Lägret har blivit
en tradition.

Fritidsledaren

Som fritidsledare arbetar vi numera ganska brett. Vi
sköter våra sidor på torsby.se, vi går utbildningar i
ANDT-frågor (ANDT=alkohol, narkotika, dopning,
tobak). Vi arbetar även med Torsby ungdomsråd i
samarbete med ungdomssekreteraren i kommunen och
inte minst: vi skriver i Torsby Nu så du som Torsbybo
får veta vad som händer i vår verksamhet.
Morgan Bäckvall
fritidsledare
0560-166 97, 070-670 13 50
morgan.backvall@torsby.se
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Duellen mellan mästarinnorna slutade med en spurt som Johanna Skottheim vann
över Mia ”Multimia” Gyllenberg. Mia är en av våra skidcoaher och van Vasaloppsåkare
i klassisk stil som även genomförde Nordenskiöldsloppet. Johanna är en lovande
elitsatsande skidskytt som tillhör det nystartade Team Torsby Skidakademi.

Skidtunneln firade
10-årsjubileum

Foto: Linda Danielsson

Vi blickar tillbaka till inledningen
av sommaren. Strax efter den 11:e
säsongsstarten den 1 maj firade vi
skidtunnelns 10-årsdag. På samma
datum som invigningen skedde
2006, 16 juni, firade vi med ett
välbesökt jubileum.
Jubileet erbjöd en hel del återkommande inslag från
invigningen 2006. Det stora dragplåstret var mästartävlingarna - än en gång möttes Wassberg och Mieto i en
duell.
Strålande väder och gott om besökare fulländade
dagen som bjöd på bland annat prova på skidåkning
med instruktör och skidskytte, frisbeegolf, mångkamp
och skiddueller.
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Häng med på våra läger och aktiviteter
(Läs mer på skidtunnel.se/erbjudanden):

• Fri skidåkning för barn och ungdomar på måndagar
• Skidträning i grupp för vuxna, fortsättning, med
start 2 november kl. 18.00
• Skidträning i grupp för vuxna, nybörjare, med start
2 november kl. 19.00
• Dagträff höst – skidor och styrka 5 november
• Teknikläger för tjejer 11–13 november
• Teknikläger 18–20 november
• Dagträff höst – skidor och styrka 26 november
• Teknikläger 2–4 december
• Vinterläger 13–15 januari 2017
• Dagträff vinter – skidor 21 januari 2017
• Dagträff vinter – skidor 28 januari 2017
• Vinterläger 3–5 februari 2017

Linda Danielsson

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
073-812 70 04

Boule kanske kan bli den nya
sportgrenen nu när Thomas
Wassberg dansat färdigt.

Thomas Stjerndorff intervjuar Bill Impola
som kom före Jack Impola i mål efter två
varv i skidtunneln.

Thobias som stoltserar med att vara individuell världsmästare i sprint, vinnare
av Sprintcupen och dubbel OS-medaljör
2006 i Turin duellerade mot Glen Olsson.
Glenn tävlade som 17 åring som skidskytt i OS i Lillehammer men kör nu mer
så det ryker för Rally Sweden.
Loppet slutade med en delad seger.

Juha Mieto kom först med
sin disc i korgen och segrade i frisbeegolfmomentet.

Mieto och Wassberg är goda vänner
trots många dueller i spåret.

Juha Mieto segrade i
momentet hugga ved.

Skarpt läge när Mieto och Wassberg
fick pricka ballonger.

Sune Larsson på Lillberg i Torsby är inte vilken besökare
som helst. Han vann världsmästerskapsbrons för Sverige
i herrstafetten 1954. 1955 blev han svensk mästare på
tremilen och åren 1953–1955 ingick han i det IFK Mora-lag
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som tog hem tre raka svenska
stafettmästerskap. 1959
segrade Sune i Vasaloppet.

Foto: Birgitta Brorson

Vi matas med tusentals bilder varje
vecka, på vackra vältränade kroppar
och vi besöker träningslokalerna
för att försöka leva upp till dessa
rådande ideal. Träning är jättebra!
Alla borde träna regelbundet för
bättre hälsa och välmående. Men vi
behöver absolut inga kosttillskott
med tvivelaktigt innehåll för att nå
detta välmående. Det räcker alldeles
utmärkt med vanlig mat.

Du kan aldrig vara säker på
innehållet

Tyvärr kan du aldrig vara säker på att
innehållet i det kosttillskott du stoppar i dig stämmer med innehållsförteckningen. Prestationshöjande kosttillskott kan t.ex. innehålla läkemedel,
narkotika, dopningspreparat och
tungmetaller.
Studier utförda av Livsmedelsverket visar på stora brister när det
gäller märkningskrav och egentligt
innehåll i produkterna. Flera stora
undersökningar visar också att risken för sjukdomar inte minskar när
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man äter kosttillskott. Det ger heller
inte samma effekt när man tar höga
doser av kosttillskott med vitaminer och mineraler som när man äter
mycket frukt och grönt.

Vanlig mat är fullt tillräckligt

En väl sammansatt kost innehåller
tillräcklig energimängd och täcker
kroppens alla behov av näringsämnen. Om toppresterande idrottare inte har behov av kosttillskott
så borde ingen annan behöva det
heller. Har du vitaminbrist kan
du naturligtvis tillsätta vitaminer i
kosten men en överdosering kostar
bara pengar.
För höga doser av vitaminer och
mineraler kan dessutom vara skadliga för kroppen, och i många fall är
marginalerna små. Det går inte att
säga att alla kosttillskott är dåliga,
men de som utlovar prestationshöjningar och snabb tillväxt av muskler ska du absolut passa dig för.
Sedan är som sagt kontrollen av alla
kosttillskott bristfällig.

Kunskap är viktigt

Vi måste hjälpas åt att tidigt lära
barn och ungdomar att äta bra mat.
Samma budskap ska komma från
skolan, från hemmet och från föreningar. Med rätt sammansatt kost så
behöver de flesta av oss inget kosttillskott, varken i vardagen eller när
vi tränar.
Företagen som tillverkar kosttillskott gör det sannolikt för att tjäna
pengar, inte för att de bryr sig om
vår hälsa. En sund kropp och bra
fysik är något eftersträvansvärt, det
är inget konstigt med det, tvärtom.
Men kosttillskott är inte en genväg dit.
Källa: Livsmedelsverket och
Riksidrottsförbundet

PRODIS-gruppen i Torsby
070-316 60 77
PRODIS= prevention av dopning i
Sverige.
Jörgen Johansson
ANDT-samordnare
ANDT = Alkohol, narkotika, dopning, tobak
0560-166 96
jorgen.johansson@torsby.se

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!

Vecka 44, 31/10-4/11
Skollov
Vecka 45, 7/11-11/11
Mån Frukostkorv, potatismos
Tis Pannkaka
Ons Dillstuvade fiskbullar, potatis
Tor Skinksås, pasta
Fre Köttfärssoppa, mjukt bröd, ost
Vecka 46, 14/11-18/11
Mån Köttbullar, sås, potatis
Tis Vegetarisk pastalåda
Ons Fiskgratäng, potatis
Tor Korv stroganoff, ris
Fre Potatisbullar/blodpudding
Vecka 47, 21/11-25/11
Mån Korv, senapssås, potatis
Tis Chicken nuggets, currysås, ris
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis
Tor Köttfärssås, spagetti
Fre Risgrynsgröt, mjukt bröd,
pålägg

Vecka 49, 5/12-9/12
Mån Quorngryta, ris
Tis Köttbullar, makaroner
Ons Fiskpanetter, stuvad spenat, 		
potatis
Tor Dillkyckling, potatis
Fre Pannkaka
Vecka 50, 12/12-16/12
Mån Pastagratäng med skinka
Tis Nötskavgryta, ris
Ons Jullunch
Tor Lillschnitzel, sås, potatis
Fre Solgulsoppa, mjukt bröd, ost
Vecka 51, 19/12-23/12
Mån Korv, potatismos
Tis Taco
Ons Potatisbullar/vad köket erbjuder
Tor Risgrynsgröt, mjukt bröd, pålägg
Fre Jullov

Ulla Bodén
kökschef Bergåsen
0560-160 89
ulla.boden@torsby.se

Matsedeln gäller med reservation för
eventuella ändringar.

Vecka 48, 28/11-2/12
Mån Tacorulle, salsa, ris
Tis Kycklingpytt, currydressing
Ons Fiskbullar, potatis
Tor Pannbiff, potatismos
Fre Pepparrotskött, potatis
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Besöksnäringen i Torsby har sina
anor ända bak till början av förra seklet, då storstadsfolket kom hit för
att ”andas frisk luft under stärkande
promenader”.
Storskalig helårsturism har
växt fram under 80- och 90-talen,
med utbyggnad av de stora vin28 TORSBY NU NR 3 - 2016

tersportanläggningarna och den
ökande strömmen natur- och aktivitetstörstande besökare från Tyskland och Holland. Besökare från
Norge och övriga Europa har också
ökat stadigt under senare år. Den
senaste 10-årsperioden har inneburit en mångdubbling av turismen

och Torsby kommun har idag över
1 miljon gästnätter per år och en
total turismomsättning på 700 miljoner kr.
Kommunens turismenhet är idag
en del av näringslivsenheten och
detta speglar också en del av verksamhetens förändrade roll.

Här finns vi på webben: www.visittorsby.se

Från att ha varit en informationsdriven verksamhet med kundservice
över disk och på telefon till en modern
utvecklingsenhet med fokus på
digital närvaro och service till både
gästande turister, lokalbefolkningen
och lokalt näringsliv.

Internet – den nya spelplanen

Turismen är en av de näringar som
kan dra mest nytta av den digitala
revolutionen och utvecklingen på
webben och olika sociala medier.
Att vara turist och att resa handlar
om att uppleva platser, evenemang,
äventyr, avkoppling, god mat och
bra boende. För en destination

som vill locka till sig besökare har
internet, blivit ett oslagbart sätt att
presentera sina lockelser.
Turismverksamheten i Torsby
har valt att bygga upp en egen
webbsida, för att på så sätt kunna
presentera vårt fantastiska utbud
av helårsupplevelser på ett modernt
och lockade sätt. Bilder, filmer och
interaktiva sociala medier är oumbärliga ingredienser i denna strategi. Framtidens turistbyrå kommer
att ha en ännu tydligare hemvist
på olika digitala medier, även om
den traditionella rollen med service
över disk är fortsatt viktig under de
turistiska högsäsongerna.

Mats Olsson
besöksnäringsstrateg
0560-162 01
mats.olsson@torsby.se
Lena Henriksson
turistbyråföreståndare
0560-160 51
lena.henriksson@torsby.se
Karin Jonsson
turistassistent
0560-160 50
karin.tb.jonsson@torsby.se
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Foto: Per ”Beppe” Holmberg

Räddningstjänsten
erbjuder utbildning
Övningsenheten utbildar inom brand, räddning och hjärtoch lungräddning (HLR). Vi kan bistå med utbildningar
oavsett vilken yrkeskategori ni tillhör, och oavsett om det är
offentlig eller privat sektor.

Larma alltid 112. Bilden visar en brand i en kastrull där vi använder oss av en deciliter rapsolja som värmts upp och fattat
eld, sedan tillsätter vi en deciliter vatten i försök att släcka
den brinnande matoljan i kastrullen. Branden utvecklas i ett
explosionsliknande förlopp. Observera att köksfläkten alltid
är i fara även under brandens inlednings skede.
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Vi skräddarsyr våra utbildningar
och tillverkar utbildningsmaterial för
att det ska passa er på ett optimalt
sätt. Vi kan utföra utbildningar på
brandstationen i Torsby och även på
plats hos kunden med hjälp av vår
nybyggda utbildningscontainer.
Våra instruktörer är brandmän
och brandbefäl med stor erfarenhet
av operativ räddningstjänst. Att de
är duktiga på att förmedla kunskap
har vi sett i de utvärderingar tidigare kursdeltagarna lämnat.
Vår mobil utbildningscontainer
består bl.a. av ett rum som kan
jämföras med ett vårdrum, sovrum
eller vad som önskas. Vi rökfyller
rummet med en miljö- och hälsovänlig discorök och eldar med gasol
för att skapa en så verklig händelse
som möjligt. Övningen kan exempelvis gå ut på att två personer går
in och släcker branden för att sedan
evakuera en person som befinner sig i
rummet. Detta är en spännande upplevelse för många, men här utförs den
i en säker och kontrollerad miljö.
Köksbränder som börjar på spisen är vanligt förekommande, och
hur detta kan te sig visar vi under
våra utbildningar. Vi har placerat
en köksspis i vår container där vi
värmer upp matolja tills den börjar
brinna. Matolja har en kokpunkt på
180 °C och självantänder när den

når 330 °C. När ett ämne når den
tempratur som den självantänder
kallas det för den termiska tändpunkten. När den nått 330 °C är
förloppet hastigt.

Vad ska du göra då?

Många tänker att vatten släcker alla
bränder, men inte i det här fallet.
Vattnet expanderar vid 100°C, alltså
vattnets kokpunkt. Vatten expanderar 1600 gånger mer i form av
vattenånga, vilket har till följd att
när man häller på en liter vatten
på en brand i en kastrull, kommer
1600 liter vattenånga att i ett snabbt
ögonblick expandera ur kastrullen.
Vattenångan tar med sig den brinnande matoljan ur kastrullen och
kan sprida sig upp till köksfläkten
och vidare i rummet. Du ska istället
lyfta av kastullen försiktigt från den
varma spisplattan och lägga på ett
lock för att kväva branden, eller lägg
över en brandfilt om sådan finns.

Intresserad av utbildning?

Är ni intresserade av att gå en utbildning hos Torsby räddningstjänst
så kontakta någon av oss (tfn 0560161 21, 161 23, 161 24 eller 161 25) så
fixar vi resten.

Johan Westh

säkerhetssamordnare
070-224 64 75
johan.westh@torsby.se

Ingemar Dahlström från Ransby besöker kommunkontoret och får hjälp av Annelie Lindberg som arbetar i receptionen. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Välkommen in genom nya
entrén till kommunkontoret
Nu är den invigd, nya entrén och receptionen till kommunkontoret. Alla som
vill besöka oss som arbetar här är välkomna in, samma ingång för alla.
Väl inne i huset hälsas du välkommen av vår personal
i receptionen. Du finner dem direkt du kommer upp
för trappan, eller direkt utanför hissen om du väljer att
ta den. Du anmäler dig hos dem och berättar vem du
är där för att träffa.
Receptionspersonalen ringer då till den personen,
och han/hon kommer till receptionen och hämtar dig.
Det nya arbetssättet är en del av kommunens förbättrade service till dig som vill träffa oss. Alla kommer in
genom samma ingång, ingen behöver ”irra runt” och
leta efter den man vill träffa, du vet säkert att personen
du söker finns på plats när du kommer osv. Receptionen kan många gånger kanske också lösa uppgifter åt
dig utan att du behöver träffa en särskild handläggare.

Ring gärna innan

Säkrast är förstås att du ringer eller e-postar innan och
bokar träff med den person du vill träffa. Då är du
säker på att hon/han finns på plats och kan ta emot dig
när du kommer. Allas direktnummer på telefon och
e-postadresser finns på vår webb www.torsby.se/
kontaktaoss. Vår växel når du annars på tfn 0560-160 00.
Kontoret har öppet måndag-torsdag kl. 8-12, 13-16 och
fredag kl. 8-12, 13-15.

Vill du veta mer om de förändrade rutinerna kring vårt
mottagande och om receptionens arbete, hör gärna av
dig till administrativa chefen Ann-Margreth Edberg på
telefon 0560-160 10.

Verksamheter i huset

I kommunhuset finns kommunstyrelsens ordförande
(kommunalrådet) Ann-Katrin Järåsen, kommunchef
Thomas Stjerndorff och biträdande kommunchef/
HR-chef Anders Björck. Här finns också personal från
dessa avdelningar: kommunkansliet, HR-avdelningen
(human resources, det som tidigare hette personalavdelningen), ekonomiavdelningen, IT-avdelningen,
miljö- och byggkontoret samt strategiavdelningen.
Ledningen för tekniska avdelningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen finns också
i huset.
Välkommen till kommunkontoret!
Annette Lauritzen Karlsson
informationsstrateg
0560-160 04
annette.lauritzen@torsby.se
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Köpa eller
leasa bilen?
Allt fler väljer att leasa sin bil istället för att köpa den. Detta
har medfört att allt fler aktörer har lockats in på marknaden.
Det finns så klart en rad fördelar med att leasa en bil; det
är bekvämt, du behöver ingen kontantinsats eller något nytt
lån men du måste vara noga med att läsa avtalsvillkoren.
Bilen är en av konsumenternas största ekonomiska investeringar så det kan vara klokt att läsa på innan du bestämmer dig för att slå till.
Det finns idag ingen standard för
hur ett leasingavtal ska se ut och det
finns inte heller någon speciell lag
som enbart reglerar leasingförhållanden. Det är inte helt klart hur
konsumentlagstiftningen kan komma att användas i en eventuell tvist.
Därför blir de avtalsvillkor som du
godkänner väldigt viktiga!

Några råd på vägen

• Jämför olika erbjudanden och
fundera över vad som är viktigast för dig. Ta reda på vad som
ingår i månadsavgiften. Oftast
rör det sig om ett treårigt avtal
med en körsträcka om 1500 mil
per år. Det är vanligt att service,
värdeminskning och försäkring
ingår, men det kan variera. Kontrollera vad det kan komma att
kosta dig om du överskrider den
avtalade körsträckan. Ofta blir
detta mycket kostsamt.
• Ta reda på vad som händer om
du av någon anledning måste
säga upp avtalet innan avtalsperioden tagit slut.
• Ta också reda på vad som
menas med normalt slitage. Det
är vanligt att företag anger ett
uppskattat värde på bilen vid
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•
•

•
•

avtalsperiodens slut. Detta värde
kan komma att bli lägre om det
visar sig att bilen är mer sliten än
väntat. Undersök därför om det
finns möjlighet att avtala om ett
garanterat restvärde.
Räkna ut och jämför kostnaden
för att leasa jämfört med att köpa
en bil.
Läs igenom hela avtalet och fråga
om det är något som du inte förstår. Det kanske framgår att du
till exempel inte får transportera
ditt husdjur i bilen eller att företaget har rätt att höja månadsavgiften under avtalstiden.
Fråga vad det kan komma att
kosta dig om du skadar bilen?
Tänk på att konsumentlagstiftningen inte är lika stark för dig
när du hyr jämfört med när du
köper. Se därför till att de försäkringar och garantier som ingår
i avtalet täcker det mesta om
något skulle hända bilen under
tiden du leasar den.
Lycka till!
Jessica Fong
konsumentrådgivare
054-5404682
jessica.fong@karlstad.se

Torsby kommun köper tjänsten av konsumentrådgivningen i Karlstad för våra invånares räkning.
Du kan alltså kostnadsfritt kontakta dem för råd i
konsumentfrågor.
Foto: Jessica Fong

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

Illustration: Birgitta Brorson

Delårsbokslutet ser bra ut

Då var det dags igen, per sista augusti gör vi vårt årliga delårsbokslut. Vi gör en lättare
avstämning i april, för att se hur arbetet löper på och om det är stora förändringar i relation
till våra planer. Skulle något behöver ändras eller anpassas, har vi gott om tid innan året är
slut. I augusti däremot är det ”skarpt läge”.
Bokslutet görs i princip med samma noggrannhet
som helårsbokslutet med en skillnad, att vi här lägger
en prognos över de sista fyra månader. Nu har ju två
tredjedelar av året gått när vi gör en helårsbedömning.
Däremot är det inte lång tid kvar att rätta till det som
inte kan hålla sig inom budget.
Tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Nettobudget
2016-08-31 tkr

Nettoutfall
2016-08-31 tkr

-1 067

Men det ser bra ut! Allt löper på enligt planer, trots att det
inte har varit lätt att planera för alla verksamheter, särskilt
då det just nu är svårt att göra bra prognoser, när det gäller befolkningsutvecklingen. Även om man ibland tycker
det går tungt, kan vi visa ett bra resultat för de första åtta
månader och en helårsprognos nära nog våra planer.

Avvikelse
tkr

Nettobudget Helår
tkr

-701

366

-1 600

Prognos Helår
tkr

Avvikelse
tkr

-1 600

0

-94 175

-88 999

5 176

-130 630

-130 274

356

Barn- och utbildningsnämnden

-160 063

-160 721

-658

-246 700

-246 700

0

Socialnämnden

-195 719

-196 306

-587

-296 809

-298 809

-2 000

-12 772

-12 430

342

-19 400

-19 400

0

-38

-6

32

-50

-50

0

Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Driftnetto

-900

-1 096

-196

-1 500

-1 500

0

-464 734

-460 259

4 475

-696 689

-698 333

-1 644

Minustecken i kolumnerna som heter ”nettobudget, nettoutfall eller prognos” betyder ”kostnad”.
Minustecken i kolumnerna som heter ”avvikelse” innebär däremot att verksamheten har gått ”minus”. Om det inte är något tecken framför summan i
kolumnerna ”avvikelse” så betyder det att den verksamheten ger ett överskott jämfört med budgeten.
Angela Birnstein
ekonomichef
0560-160 28
angela.birnstein@torsby.se
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Illustration: Birgitta Brorson

För den som är överskuldsatt och inte
bedöms kunna betala av sina skulder
kan skuldsanering vara en väg ut ur
den onda cirkeln. Den som beviljas
skuldsanering betalar av sina skulder
i så hög grad som kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en
femårsperiod. Eventuellt resterande
skuld som ingick i skuldsaneringen
avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut.
Med den nya lagen blir det lättare
att ansöka om skuldsanering. Kronofogden får utredningsansvaret att ta
reda på information om de skulder
som finns.
Den nya lagen syftar till att fler
skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna
kortas om det finns särskilda skäl
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som talar för det, såsom exempelvis
familjesituation, ålder eller hälsoläge. Dessutom ska den skuldsatte
ha en betalningsbefrielse med totalt
10 månader under skuldsaneringstiden, då juni och december blir två
betalningsfria månader.
– Jag tycker att den nya lagen är
bra. Många skuldsatta mår fysiskt
och psykiskt dåligt och bli kvitt sina
skulder gör att de får en ny chans
i livet, säger Karl-Åke Backlund,
budget- och skuldrådgivare i Torsby
kommun.
1 november träder även en ny lag
om skuldsanering för företagare
i kraft (F-skuldsanering). Den är
till för de överskuldsatta personer
som är eller har varit engagerade
i näringsverksamhet. Denna lag

syftar bland annat till att förbättra
förutsättningarna att driva företag i
Sverige genom en minskad ekonomisk risk med företagandet. Det
handlar dock bara om skuldsanering för den fysiska personen
(enskild näringsverksamhet). Det
är alltså inte företagandet som
skuldsaneras. Även närstående, till
exempel make och sambo som blivit
överskuldsatta främst på grund av
näringsverksamheten, till exempel
genom borgensåtaganden, kan få Fskuldsanering. Betalningstiden för
företagare är tre år, utan betalningsfria månader. Kontakta mig så får
du veta mer!

Karl-Åke Backlund

budget- och skuldrådgivare
0560-160 83
karl-ake.backlund@torsby.se

Källa: Göte Olsson tfn 072-247 11 62.
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Hur känns det egentligen att
sitta och
spela i en orkester tillsamma
ns? Roligt,
mäktigt, ansvarsfullt, pirrigt
… Några som
vet hur det känns är musika
nterna i Torsby
Brass som träffas varje vec
ka för att öva
och som spelar upp för pub
lik ungefär 20
gånger om året.
Torsby Brass startade i mitten
på 1960-talet
som en ungdomsverksamh
et i Torsby
Missionskyrka. Och i år fira
r orkestern
sitt 50-årsjubileum. Mission
skyrkan är
fortfarande hemmaplan me
n man kan höra
brasset spela i många olik
a sammanhang
som t.ex. på nationaldagsfira
ndet eller vid
Idrottsgalan i Torsby. Dirigen
ten heter Berit
Palmquist och hon har lett
orkestern i 18 år.

Att spela i en orkester är inte
bara musik,
det är i hög grad en social
sysselsättning.
Det blir en alldeles speciel
l gemenskap när
man tillsamman försöker nå
bästa resultat
i repetitioner och konserter
och dessutom
få uppleva resor, festivaler
och tävlingar.
Orkestern blir som ett lag där
alla har en
viktig roll genom att spela
sin stämma. Och
det blir väldigt tydligt att gen
erationsgränserna suddas ut, man blir kom
pisar oavsett
ålder.
Torsby Brass har under åre
n gjort många
resor inom Sverige men ock
så några
utlandsturnéer. Orkestern
har rest till Tyskland, Holland, Norge, USA
och Skottland.
Resan till USA 2007 var nat
urligtvis en
alldeles speciell upplevelse,
en två veckors
turné med totalt 13 framträd
anden.
Eftersom många ungdomar
flyttar från
Torsby efter gymnasiet beh
över vi ständigt
fylla på med nya musikante
r. Därför finns
också en nybörjargrupp dit
intresserade
barn eller vuxna som vill lära
sig spela
ett brassinstrument är välk
omna. Enskild
undervisning kan ordnas i
mån av tid.
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Välkommen att höra av dig
till Berit Palmquist på telef
on 070-344 45 68.
Du kan läsa mer om Torsby
Brass på www.torsbybrass.
se

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

