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Året närmar sig sitt slut …
och du håller i din hand det sista numret av Torsby Nu år 2016.

Det har pågått och pågår fortfarande ett idogt grävande i kom-
munen för att de hushåll som så önskar ska kunna få möjlighet 
att ansluta sig till bredband. Fiberföreningarna lägger ner ett 
ovärderligt ideellt arbete för att uppfylla alla krav som ställs för att 
få bidrag och en del föreningar har byggt utan bidrag. 

Förutsättningarna ser väldigt olika ut i vår stora kommun men vi 
politiker har fortsatt målsättningen att alla som vill ska ha tillgång 
till en snabb uppkoppling år 2020. Vår bredbandssamordnare 
Cecilia Sjödén jobbar vidare för att, med hjälp av regionala och 
EU-medel, få till den nödvändiga grundläggande kanaliseringen ut 
i hela kommunens geografi.

Digitaliseringen har kommit för att stanna och allt mer av varda-
gens aktiviteter kräver att man har tillgång till och kan använda 
smartphone, Ipad och/eller dator. Vi är många som känner oss 
osäkra inför denna snabba utveckling och därför känns det bra 
att vår kulturavdelning på olika sätt jobbar för att hjälpa alla oss 
att lära mer om hur man använder digitala verktyg. IT-guide är ett 
nytt projekt som presenteras längre fram i tidningen och som vi 
hoppas mycket på. Sedan tidigare finns det stöd som vi kan få via 
bokbussen och våra bibliotek där är projektledaren Nora Büttner 
och studieförbunden viktiga medspelare.

Kommunen lever ännu i sviterna av företagsnedläggningar i norra 
Värmland och strävandena att  utveckla och hitta nya sysselsätt-
ningar för de som förlorade sina jobb i norra Värmland pågår oför-
trutet. Projektet The Wood Region i Sysslebäck får alltmer vind i 
seglen och det känns hoppfullt. Målsättningen är att via forskning 
och samverkan mellan olika företag inom träsektorn hitta på och 
utveckla produkter som sedan kan tillverkas i en mer storskalig 
produktion på plats.

Till sist vill jag slå ett slag för ett nytt sätt att involvera unga i det 
politiska arbetet via så kallad medborgarbudget. I artikeln på 
sedan 3 och på vår webbplats torsby.se/u-decide finner du mer 
information om detta.
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Från oss politiker i Torsby kommun 
till er alla – Ha en riktigt skön och  
avkopplande julhelg och ett riktigt gott 
nytt år!
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I Torsby kommun har de förtroen-
devalda valt att arbeta med ung-
domar som går i årskurserna 6, 7, 
8 och 9 i Torsby kommuns skolor. 
Den första medborgarbudgeten  
avser en utveckling av Tingshus- 
parken i Torsby tätort.

Fortsättningen av projektet innebär 
ytterligare en förändring av någon 
miljö i Torsby kommun. De som 
bestämmer vilken yta som blir ak-
tuell är en styrgrupp som består av 
förtroendevalda från alla partier som 
finns representerade i kommunfull-
mäktige dvs. socialdemokraterna, 
centerpartiet, liberalerna, modera-

terna, vänsterpartiet, miljöpartiet de 
gröna och sverigedemokraterna. 

Medborgarbudget handlar om att 
låta medborgarna vara med och pri-
oritera hur skattemedel ska använ-
das. Det kan handla om möjligheter 
att delta i prioriteringar av en del 
eller hela budgeten. Det vanligaste 
har varit att medborgarna deltagit 
i prioriteringar om hur en del av 
investeringsbudgeten ska använ-
das. Ibland används medborgarnas 
prioriteringar som underlag för de 
förtroendevaldas beslut. Så koncep-
tet ”Medborgarbudget” är inte bara 
en metod utan flera. 

Medborgarbudget har funnits sedan 
1980-talet då Brasilien var först med 
att använda den och idag används 
den i både Syd- och Nordamerika 
och i Europa. 

Vill du läsa mer om medborgar-
budget och Torsby kommuns arbete 
så kan du gå in på vår webb, på 
torsby/u-decide (You decide bety-
der Du bestämmer).

ANN-MARgRETh EDBERg

administrativ chef
0560-160 15

ann-margreth.edberg@torsby.se 

Första 

medborgarbudgeten 
i Torsby igång

Foto: Ulrika Andersson

Torsby kommun är med i ett projekt som drivs av Sveriges 
kommuner och landsting, SKL och har åtagit sig att genom-
föra två medborgarbudgetar.
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vad ska i göra?
Projektet ska underlätta för små och medelstora företag 
inom skog, trä och närliggande branscher att samarbeta 
och utveckla sina företag, produkter och marknader för 
att stärka sin marknadsposition och underlätta utveck-
lingen av produkter och affärskanaler.

hur gör vi detta?
Vi har fyra huvudaktiviteter:
• Företagsamarbete mellan företag.
• Biokomposit (blandning trä och plast) samt trä- och 

3d-skrivarlabb.
• Makerspace-arena för utveckling av prototyper och 

produkter.
• Företagsutvecklingshjälp.

Företagsamarbete är att underlätta och hjälpa små och 
medelstora företag att hitta partners och andra samar-
betsområden så att de kan stärka sin position på mark-
naden genom att kunna erbjuda en större leverans av 
produkter och tjänster.

Labb för 3d-printers samt trä och komposit är att vi 
etablerar en maskinpark med utrustning för utveckla 
prototyper, nya material och träprodukter eller en kom-
bination av dessa. 

Makerspace är ett samarbetsområde där idéer ska 
möta kompetens, genom att företag och folk med idéer 
får träffa varandra och träffa experter såsom formgivare 
och ingenjörer.

Företagsutvecklingshjälp är för att de som har idéer 
kan förverkliga sina drömmar om att utveckla sina 

Projektet The Wood Region (TWR) har nu pågått i några månader. Projektet är ett EU-
projekt under Mål 2 Strukturfonden och ska pågå i tre år. Projektet drivs i Torsby kommuns 
regi och finns i Samhalls gamla lokaler i Sysslebäck.

the Wood region 
sysslebäck – nu är vi igång
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produkter och få dem till marknaden.  Här etableras 
kontakter med finansieringskällor såsom ALMI, Läns-
styrelsen, Vinnova etc. och även hjälp med kontakter 
för finansiering av sin utveckling.  

   
vilka parters och kompetenser behövs?
Inom TWR är en industridesigner anställd, Alexsander 
Nordvall, han kommer att fungera som ansvarig för 
designprocesser, Labb och Makerspace. Vidare så sam-
arbetar vi med Karlstads Universitet för att få tillgång 
till materialexperter och forskare. Hans Frisk är inhyrd 
som expert på biokomposittillverkning, Thomas Bräck 
är inhyrd som affärsutvecklare inom biokomposit.  
Swerea är experter som vi samarbetar med, de kan 
både material och tillverkning inom 3d-teknologi. 

vad har vi gjort så här långt?
Det har inkommit en rad olika produktidér och det har 
bildats två nya företag i Sysslebäck nämligen Yanwood 
(möbelkomponenter) och Melker of Sysslebäck som ska 

bygga kajaker i biokomposit. Många av de produkt- 
idéer som kommit fram är individbaserade konsument-
produkter, t.ex. sulor för skridskor, diabetespatienter 
och skidpjäxor, högtalare, kajaker och gevärskolvar.

Vi har även haft ett seminarium tillsammans med 
Green Planet där projektet och många produkter visa-
des av de företag som utvecklat dem.

vad ska vi göra härnäst?
Den närmaste tiden ska de produkter som kommit i 
vidareutvecklas, en av idéerna är nära att gå i produk-
tion. Vi ska ut och hålla seminarier för att få in fler idéer 
bland annat hos universitet.  
Om ni har idéer hör av er till oss:

 
Diverse produkter tillverkade i biokomposit med 3D-skrivare. Foto: Thomas Bajer

Thomas Bajer 

projektledare TWR
070-201 92 21

thomas.bajer@thewoodregion.se
 

Olof Ljungberg

näringslivschef
073-271 37 18

               olof.ljungberg@torsby.se 
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Samarbetet mellan Stjerneskolan och UF Värmland sträcker sig långt tillbaka i 
tiden och har på många sätt varit framgångsrikt genom åren. Arbetet med UF 
sker i gymnasiekurserna Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande.

Ung företagsamhet 
på Stjerneskolan

Läsåret 15/16 var ett fantastiskt UF-år för 
Torsby och Stjerneskolan. Allra bäst gick 
det för Drink More Water UF som ägdes och 
drevs av Wilma Berglund och Kristina Peric. 
De blev utsedda till Årets UF-företag i Värm-
land och fick åka till Stockholm och represen-
tera länet i SM.

Nomineringen från juryn löd:
För en lysande, naturlig och färgsprakan-
de presentation av sin produkt. Med ett 
briljant affärstänk där man fått till en 
helhet som är bra för både individ, företag 
och miljö .

– Det fullkomligt regnade utmärkelser 
över UF-eleverna förra året, säger Eli-
sabet Mellin, lärare och ansvarig för 
UF-utbildningen vid Stjerneskolan. Olivia 
Larsson och Maja Hallstensson från More 
Power UF fick 1:a pris för årets årsredo-
visning, Wilma Jardler från Your Clean 
Hands fick 3:e pris som årets säljare, och 
Stjerneskolan blev dessutom nominerad 
till Årets UF-skola.

I år driver totalt 31 elever 13 UF-företag 
på Stjerneskolan. De har olika inriktning 
och säljer allt från ficklampor, högtalare 

Nut Bar UF
Alma Höglund och Klara Öberg tillverkar 
energibars utan tillsatser. ”Vi vill erbju-
da ett alternativ till de energibars som 
är proppade med socker eller konserve-
ringsmedel.”

Keep It Warm UF
Alexandra Henriksson och Ebba Holm-
qvist säljer färgglada termosmuggar 
med en speciell öppningsfunktion. Mug-
gen har dubbla väggar som gör att den 
håller värmen bättre.

Jolly Lights UF
Jennifer Thorvall och Emilia Lundqvist 
köper in och säljer ljusslingor i olika fär-
ger. Ljusslingorna har LED-lampor vilket 
är bra ur miljösynpunkt.

Go Active UF
Veronica Frykemo och Maja Jonsson säl-
jer sportarmband att ha mobilen i under 
promenad eller träning. Armbandet har 
inbyggda LED-lampor som gör att du 
syns i mörkret.

SafeSound UF
Nora Nilsson och Ida Juhlin säljer vat-
tentäta högtalare som enkelt ansluts via 
bluetooth. ”Den passar perfekt för den 
som vill göra vardagen roligare.”

Always Protected UF
Nellie Blomqvist, Emma Gustafsson, och 
Elin Berggren säljer överfallsalarm och 
försvarsspray.

Grab And Go Smoothie UF
Jenny Movits, Sanna Forsman, Lisa 
Jonsson och Linn Halvardsson säljer en 
trendig och hälsosam smoothiemugg 

som med lock och sugrör som enkelt kan 
förslutas, vilket gör att du kan ta den 
med överallt utan något spill.

Big Elephant UF
Linus Lundquist, Fredrik Axelsson och 
Alexander Lundquist säljer moderna 
t-shirts i 100 % bomull med en egen-
händigt framtagen logotype för skapa ett 
tydligt varumärke.

My Wallet UF
Ricki Fondberg och Gustav Dalmalm 
importerar korthållare med en egende-
signad logga. Korthållaren är gjord av 
100 % silikon och fästs med klister på 
baksidan av mobiltelefonen.

Mer info hos Goda Nyheter Torsby
Den här artikeln publiceras i samarbete 
med Goda Nyheter Torsby. Om du vill 
läsa mer om respektive företag och hitta 
länkar till köpställen, surfa in på www.
godanyhetertorsby.se eller sök efter 
Goda Nyheter Torsby på Facebook.

 Åsa Gertling och Lina Sundberg

Tuab
asa.gertling@torsby.se

lina.sundberg@torsby.se

GODA 
NYHETER
TORSBY

och försvarsspray till t-shirts, dans,- och 
teaterföreställningar men också annat: 

Mind Care UF  
Victoria Hjerpe Östlund och Anna Skol Nik-
lasson säljer en dans- och teaterföreställning 
om psykisk ohälsa. De riktar sig till högsta-
die- och gymnasieskolor.

Ett Lysande UF
Emil Johansson, Linn Karlsson och Sebas-
tian Lunde importerar och säljer en liten 
och smart ficklampa med LED-ljus.

Pärla UF 
Josefin Kindberg och Louise Classon 
tillverkar och säljer stilrena och tidlösa 
pärlarmband gjorda av halvädelstenar. 
Tråden är elastisk och alla metalldelarna 
nickelfria.

Fresh It Up UF
Angela Olsson och Julia Ljungqvist vill 
minska användningen av matlådor i plast 
då den vid värme utsöndrar bakterier 
till maten som påverkar hälsan negativt. 
Därför säljer de matlådor i glas som gör 
din vardag mer hälsosam.
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Tina Sayed Nestius
Kvällens föreläsare Tina 
Sayed Nestius är författare 
till boken #BliDigitaltSmart 
– sociala medier för företag. 

Under denna kväll ger 
Tina Sayed Nestius en 

inspirerande och handfast föreläsning i hur du slår 
igenom i sociala medier.

Vilka trender ska du hoppa på och vilka du ska 
undvika? Hur fungerar annonsering i sociala medier? 
Hur ska du 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?

Program
Datum Onsdag 18 januari 
Plats Ideum, Svetsarvägen 3, Sunne
18.00-18.30 Mingel och fika
18.30-20.00 Föreläsning

Marknadsföring i sociala medier
FÖRELÄSNINGSKVÄLL MED TINA SAYED NESTIUS

Onsdag 18 januari kl. 18.00-20.00 
Ideum, Svetsarvägen 3 i Sunne

Bli digitalt smart! Hur kan du stärka ditt 
varumärke med hjälp av sociala medier?

Anmälan senast 16 januari
Anmäl dig senast måndag 16 januari till 
projektledare Helena Bornstedt: 
helena.bornstedt@filipstad.se  
eller 072-599 03 40. Ange namn, 
kontakuppgifter samt eventuella 
matallergier. 

Föreläsningskvällen är kostnadsfri. Först 
till kvarn gäller. Vid utebliven närvaro 
debiteras 150 kr.

Individuell rådgivning med Tina Sayed Nestius i Torsby och Sunne
Under våren erbjuder vi individuell rådgivning med Tina Sayed Nestius som en möjlighet för 
dig att få specifika råd kring hur ditt företag kan lägga upp en strategi för sociala medier. Du 
får en timmes rådgivning på din ort via länk med Tina. Anmäl ditt intresse till projektledare 
Helena Bornstedt på helena.bornstedt@filipstad.se.

Text och layout:  Lina Sundberg

Tuab
072-731 60 18

lina.sundberg@torsby.se
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sommarens enkät 
om Torsby centrum gav positiva svar
Stort tack till alla som under sommaren 
besvarat enkätundersökningen. Totalt 166 
personer har intervjuats. Svaren är ett bra 
underlag inför det fortsatta arbetet med att 
utveckla Torsby centrum. Många intressanta 
svar och synpunkter har inhämtats.

Undersökningen ger en övervägande positiv bild av 
Torsby centrum. Butikernas goda bemötande och ser-
vice uppskattades stort och utbudet av varor var i stort 
sett bra även om det finns delar som saknas. De flesta 
var även nöjda med tillgången på parkeringsplatser och 
utformnigen av centrum i stort, även om t.ex. fartgupp-
en fick en del kritik. 

Vi fick många goda förslag på hur vi kan utveckla 
centrum till att bli ännu bättre.

några enkätsvar:
vi ställde bland annat frågor kring kommunika-
tioner och resande:
72 % anser det lätt att hitta bra parkeringsplats i  
Torsby centrum.
47 % tycker att 2 timmar är en lagom parkeringstid.  
Övriga parkeringstider fördelar sig enligt följande:

 

vi ställde också ett antal frågor kring service, 
bemötande och utbud, med följande svar:
Hur upplever du service och bemötande i butikerna?  
(5 = mycket bra). Antal %

  
Hur upplever du utbudet av butiker och affärer?  
(5 = mycket bra). Antal %

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.

Hur är ditt allmänna intryck av Torsby centrum?  
(5 = mycket bra). Antal %

Mer material kring sommarens enkätundersökning  
presenteras på kommunens webb, torsby.se/BID. 

Vi har bildat olika arbetsgrupper som arbetar vidare 
med enkätsvaren och tar fram olika förslag på hur vi 
med gemensamma krafter kan skapa ett mer attraktivt 
och levande centrum.

Arbetsmodellen ”BID” innebär att den offentliga och 
den privata sektorn tillsammans med ideella organisa-
tioner 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

1 tim
27 %

2 tim
47 %

3 tim
8 %

4 tim
4 %

vet ej
8 %

30 min
6 %
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Varje flygplats som bedriver flyg-
trafik har ett så kallat luftrum att an-
svara för. Torsby flygplats luftrum 
sträcker sig från Sunne i söder till 
Nyskoga i norr och från Torsbysjö-
arna i väst till övre Badasjön i öst.  
I AFIS-tjänstemannens uppdrag lig-
ger att vid varje start och landning 
lämna trafikinformation till piloten. 
Informationen handlar om aktuellt 
väder, banförhållanden och ev. 
annan trafik och i luftrummet som 
kan påverka start och landning vid 
Torsby flygplats. Området mellan 

två flygplatsers luftrum ansvarar 
kontrollcentralen ATCC (Air Traffic 
Control Center) i Stockholm för. 
AFIS-tjänstemannens andra huvud-
sakliga uppdrag är att vid behov 
utöva alarmeringstjänst, vilket inne-
bär att de samarbetar med flygrädd-
ningstjänsten och den ordinarie 
räddningstjänsten vid incidenter.

– Det första och det sista vi gör 
under ett arbetspass är att ringa upp 
ATCC i Stockholm för att meddela 
att vi öppnar eller stänger flygtornet. 
Utöver de ordinarie öppettiderna 

Carol Martinsson och Sture Lindqvist (stående) 
tillsammans med Anders Lindh, i flygtornet på 
Torsby Flygplats. 

Foto: Ulrika Andersson

Hallå där 
Carol, anders 
och Sture

öppnar vi tornet extra vid behov, 
till exempel vid dåligt väder eller 
om flygambulans, militärflyg eller 
större privatflyg behöver landa eller 
lyfta, då kontaktar vi också alltid 
ATCC, säger Anders Lindh.

– Mellan arbetspassen i flygtornet 
finns en rad arbetsuppgifter som 
alltid ska utföras på en flygplats, till 
exempel daglig tillsyn av utrust-
ning och anläggningar säger Sture 
Lindqvist.

– Jag började min anställning här 
på Torsby flygplats 1:e november 
i år och håller på att lära mig de 
rutiner och arbetsuppgifter som ska 
utföras här, säger Carol Martinsson.

ULRIKA ANDERSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Den här trion övervakar och kommunicerar data 
i samband med att flygplan och helikoptrar lyfter 
och landar på Torsby Flygplats. Deras yrkestitel 
är AFIS (Aerodrome Flight Information Service) 
och innebär två huvudsakliga arbetsuppgifter; 
att lämna trafikinformation och att utöva alarme-
ringstjänst. Arbetsuppgifterna utför de på plats i 
flygtornet. 
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generösa människor gör det 
möjligt!
Några av dessa markägare ska 
själva ha fiber till sitt hus, andra har 
skogsskiften eller åkermark som de 
ger tillträde till. En del av dem är 
bosatta här i kommunen eller har 
fritidshus här, andra inte och så 
finns det några som inte vill ha fiber 
själva men ser till den större nyttan 
för hela bygden. Utan dessa gene-
rösa människor skulle det bli väldigt 
svårt att bygga ut fiberbredband!

dubbla markavtal nödvändiga
Nu när utbyggnaden av stamfibern, 
eller det ortsammanbindande nätet 
som det också heter, har kommit 
 igång så får vissa markägare för-

frågan från både fiberföreningar 
och Torsby kommun om tillträde 
till mark. Det kan upplevas onödigt 
och byråkratiskt att behöva skriva 
markupplåtelseavtal med två par-
ter men jag hoppas att ni som är 
berörda av detta kan ha överseende 
med det. Det ortsammanbindande 
nätet, stamfibern, ägs helt och hållet 
av kommunen och därför behöver 
Torsby kommun ha ett eget mark-
avtal på de marker där stamfibern 
grävs ned.

alla är lika viktiga!
I bredbandssammanhang är mark- 
ägare ofta privatpersoner men det 
kan också vara företag eller Svenska 
kyrkans olika församlingar.  

Det finns en grupp människor som inte alltid får den uppskattning de förtjänar i bredbands-
sammanhang och det är alla markägare som, oavsett om de själva ska ha fiber eller inte, 
ger fiberföreningar och kommunen tillstånd att lägga fiberkabel i deras marker. 

Torsby kommun har t.ex. markupp-
låtelseavtal för stamfibernätet med 
Bergvik Skog och Övre Älvdals 
församling. Oavsett om det är en 
privatperson eller ett företag så är 
alla lika viktiga.

Jag vill rikta ett stort TACK till 
alla markägare som bidrar till ut-
byggnaden av fibernät i kommunen 
genom att upplåta mark för ned-
läggning av fiberkabel! 

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

markägare bereder 
väg för bredband

Tillträde till mark är viktig för fiberutbyggnaden. Foto: Cecilia Sjödén
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En gråtrist och mulen november-
dag lystes upp av en hejdund-
rande underhållning av Bengt 
Buskas och Ingvar Karlsson (från 
Sven-Ingvars) i Valbergsgårdens 
fullsatta samlingssal.
I samarbete med ABF arrangerades en föreställning  
där vi fick lyssna på dragspel, trumpet och sång.

Bengt bjöd på massor med härliga historier som 
lockade till värmande skratt. Det bjöds även på en 
medley med gamla goda Sven-Ingvars-låtar.

Många av besökarna har varit flitiga besökare i 
folkparkerna när Sven-Ingvars spelade och idag var de 
tillbaka för att åter få njuta av de gamla hitsen.

Vad gör det väl att höstvinden viner utanför knuten, 
när man kan träffa vänner och lyssna på härlig musik-
som står sig än i dag.

ANETTE EDBERg

aktivitetssamordnare seniorer
0560-160 99

anette.edberg@torsby.se

Foto: Anette Edberg

Publiken sjöng allsång, skrattade, klappade händerna och till sist 
bad de entusiastiskt om extranummer. 

Siv och Bror Näslund 
fick en pratstund med 
Bengt Buskas och 
Ingvar Karlsson.

Sång och musik värmer 
härligt i höstrusk.
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Du kan låna skridskor, längdskidor, 
slalomskidor, pjäxor till både sla-
lomskidor och längdåkningsskidor, 
pulkor, snowboard, hockeyklubbor, 
bandyklubbor, hjälmar m.m. Du har 
möjlighet att prova på olika sporter 
och aktiviteter. Du kan låna kortare 
eller längre tid beroende på vad du 
lånar och om något går sönder be-
höver du inte betala för det. 

Låna på Fritidsbanken och få en 
rolig vinter med många härliga 
upplevelser du kanske hittar din 
sport som du känner att du vill 

syssla med och gå med i någon 
förening, gör ett besök våra skidan-
läggningar, skridskobanor eller låna 
en pulka. Fritidsbanken ger dig möj-
lighet till en rolig och aktiv fritid.

Syftet är att uppmuntra barn och 
ungdomar till spontanidrottande 
och att bidra till en mer hållbar 
miljö där vi tillvarar prylar som 
andra kan ha glädje och nytta av. 
Fritidsbanken bidrar till integration, 
ökad spontanidrott, hälsa och välbe-
finnande. Fritidsbanken är en viktig 
hörnsten i folkhälsoarbetet. 

Låna sport- och fritidsprylar 
gratis på Fritidsbanken
Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsprylar helt gratis, ungefär som  
när du lånar böcker på biblioteket. Nu är det vinter och på Fritidsbanken har vi massor  
med vinterprylar som väntar på dig. 

vill du skänka?
Har du saker som du vill skänka till 
Fritidsbanken kom till JobbCenter, 
Möbelreturen på Södra Industri-
gatan 13. Här finns också Fritids-
banken. Du kan också lämna din 
skänkta utrustning vid återvinnings-
centralen, där finns en container som 
du kan ställa din utrustning i.  

öppet för utlåning
Måndag, onsdag, fredag kl. 9-15. 
Tisdag, torsdag kl. 9-18.
Tfn. 070-316 10 23.

Nu har det börjat komma in snowboards till Fritidsbanken, visar Roger Eriksson och Mohamed Abado. Foto: Morgan Bäckvall
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Vattengympa är en härlig tränings-
form som passar de flesta, ung som 
gammal. Man får fokusera mycket 
på stabilitet när man gympar i 
vattnet, eftersom vattnets strömmar 
hela tiden gör att man kan känna 
sig lite ostadig. Vattnet erbjuder 
också ett mycket skonsamt sätt att 
träna och denna form av träning 
lämpar sig därför bra för alla typer 
av rehabträning. Under ett pass i 
vattnet så varvar man pulsträning 
och styrka och passet avslutas med 
stretch och avslappning. 

vattenträning vid torsbyBadet
På TorsbyBadet erbjuder vi en hel 
del olika typer av pass i vattnet. 
Dels de pass som körs i badets 

egen regi; måndagkvällar, onsdag 
förmiddag och torsdag eftermiddag. 
På dessa pass kör vi lite tuffare och 
försöker att jobba lite intensivare både 
med pulsträningen och med styrkan. 

Friskvården i Värmland erbjuder 
också vattengympa-pass på Tors-
byBadet och dessa är på onsdags- 
och torsdagskvällar samt på dagtid 
måndagar och fredagar. 

Om du är intresserad av att börja 
på vattengympa så får du hålla 
utkik efter annonser inför vårter-
minens start av grupper. Vill du 
inte anmäla dig till en hel termin så 
finns det även drop in-platser till 
vattengympan som är på måndags-
kvällar, onsdagsförmiddagar och 
torsdagseftermiddagar.

Vattengympa – 
en populär träningsform
höstens vattengympaplatser är ovanligt populära och vågorna går därför höga vid tränings-
tillfällena då bassängen fylls av alla träningssugna som jobbar på efter bästa förmåga.

vattenträning vid sysslebäcks-
badet
Även på Sysslebäcksbadet erbjuds 
det vattengympa och det är på ons-
dagseftermiddagar som det passet 
körs.

Känner du dig nyfiken på denna 
träningsform? 
Du kan alltid kontakta badhusrecep- 
tionen på TorsbyBadet tel. 0560-166 00 
eller på Sysslebäcksbadet 0560-166 36 
om du har mera frågor om vatten-
gympa.

KRISTINA SVENSSON

fritidskonsult och vattengympaledare
0560-166 93, 070-611 56 93
kristina.svensson@torsby.se

Foto: Morgan Bäckvall

 Peter Jonsson, Ingrid Lagerkvist o Ann-Katrin Järåsen                                    Lili & Susie med barnen på scenen                          
                       

                     
Agnes Nohlén o Malte Lodin diggar       Vanja Halvardsson delar ut varmkorv
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Jubileet invigdes av Ann-Katrin Jär-
åsen, kommunalråd och Kicki Ve-
lander, fritidschef berättade bland 
annat om den goda simkunnigheten 
hos årkurs fem i kommunen. Efter 
talen bjöd Peter Jonsson, som är 
chef för badhusen i Sysslebäck och 
Torsby, alla att titta på uppvisning-
arna av TRX-rip som är en tränings-
form och Aikido, en kampsport. 
Man kunde prova på att skjuta med 
laserskytte med Finnskoga IF och 
köra med radiostyrd bil, ro i rodd-
maskin och kasta boll och samla 
poäng. Bilder, berättelser och ett 
modellplan bjöd RV62 på och Linus 
Östlund hade med sig sin crosskart 
som han visade inne i GA-Hallen. 
Crosskart är en liten snabb bil med 
en skyddsbur av stålrör som körs 
på banor berättade han. 

Branäs, Långberget och Sunny´s 
place var på plats och visade sitt 
utbud. Hos Friskvården i Värmland 
kunde du prata hälsa med hälso-
konsulent Anna Larsson. Förening-
en Friskt Bete i Klarälvdalen bjöd 

på smakprov av nötkorv och man 
kunde köpa bröd från Slättnebergs 
Bröd och choklad från Naturpralinen. 
Nybakat bröd till kaffet kunde man 
köpa av föreningen Bygdeslöjdarna 
och ute fanns Husky Hike Tours med 
sina söta draghundar som man fick 
klappa och man kunde köpa grillade 
hamburgare. Ansiktsmålningen gick 
på högvarv och i vimlet kunde man 
se allt från små kissemissar till dö-
skallar. Inne i simhallen var det fritt 
fram att bada bland badbollar, basta 
och bubbla. Vi bjöd på varmkorv och 
alla barn fick en varsin piggelin. 

på scenen
Framför scenen samlades publiken 
när Lili & Susie sparkade igång sitt 
framträdande. Mot slutet bjöd de 
upp alla barnen som fick presentera 
sig i mikrofonen och hjälpa till med 
sång och dans medan alla hurrade 
och klappade takten. Efter den suc-
cén var det dags för Ann-Katrin 
Järåsen att uppmärksamma några 
lokala personer och lag för deras 

prestationer. Ingrid Lagerkvist har 
varit en trogen deltagare i Syssle-
bäcksbadets vattengymnastik ända 
från start och Linus Östlund firades 
för att han är svensk mästare i cross-
kart. Spelare från Nordvärmlands 
Fotbollsförening fick även de blom-
mor och choklad för att båda lagen 
vunnit i sin grupp. Det hela avluta-
des med godisregn från läktaren.

en underhållade kväll
Till kvällens middag från Spishyllan 
bjöds det på underhållning av Dalens 
Dynamiska Duo och Kjell-Åke i Myra 
var en hejdlöst rolig konferencier 
som det skrattades gott åt av de 170 
personer som var föranmälda. Till 
dansen som arrangerades av Likenäs 
IFK kom det ytterligare runt 100 per-
soner som ville svänga sina lurviga 
till Baytunes och Blue Eagles. På det 
hela taget – en helt fantastisk dag!

ANN-SOFI SäThERBERg

badvärd
0560-166 36

ann-sofie.satherberg@torsby.se

ett sådant härligt jubileum!
Vilken succé! Sysslebäcksbadet invigdes för 40 år sedan och gA-hallen har 10 år på  
nacken. Den 5 november firade vi med fullt hus och drygt 400 personer deltog i massor  
av aktiviteter och skoj hela dagen lång. 

Foto: Jennifer Johnsson
 Peter Jonsson, Ingrid Lagerkvist o Ann-Katrin Järåsen                                    Lili & Susie med barnen på scenen                          

                       
                     

Agnes Nohlén o Malte Lodin diggar       Vanja Halvardsson delar ut varmkorv
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träna tillsammans med andra
Vi arrangerar Vasalopps och teknik- 
läger, dagsträffar och en massa 
andra spännande aktiviteter där 
du tränar i grupp tillsammans med 
andra med samma intresse. Allt om 
våra aktiviteter hittar du på skid-
tunnel.se/erbjudanden.

hyra eller köpa utrustning
Du kan hyra komplett skidutrust-
ning från Madshus med färdigval-
lade skidor, skidskor och stavar. 
Allsport hyr även ut klädset med 
allt från underställ till mössa.   
Givetvis kan du även köpa din ut-
rustning på plats.

Kom och prova
Är du nyfiken och vill testa inom-
husskidåkning i skidtunneln så 
rekommenderar vi vårt prova-på 
paket. I vårt prova-på paket får du 
testa längdskidåkning i skidtunneln 
i 45 minuter. Spårkort, färdigvallade 
hyrskidor från Madshus, skidskor 
och stavar ingår. Priset för vuxen är 
220 kr, ungdom 160 kr. Barn betalar 
endast 80 kr för skidhyra. Familje-
paket finns för 600 kr och gäller för 
2 vuxna + 2 barn/ungdom.

Köpa presentkort
Vill du överraska någon med en 
upplevelse utöver det vanliga? Då 

mot nya 
mål i 
skid-
tunneln
Du kan träna i din egen takt 
och på dina egna villkor i 
skidtunneln, men ett tips är 
att ta hjälp av våra kunniga 
och trevliga instruktörer för 
att komma igång eller slipa 
på tekniken. Du kan även få 
hjälp med att lägga upp din 
träning så att det matchar 
dina uppsatta mål.

är ett presentkort i skidtunneln den 
perfekta gåvan. Våra presentkort 
kan du köpa via info@skidtunnel.se 
eller per telefon 0560-270 00 eller 
skidtunnel.se/presentkort.

LINDA DANIELSSON

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
073-812 70 04

Bill Impola och Jörgen Brink från Brink Ski Team, två av skidtunnelns gäster som ofta syns i spåret. 
Foto: Lars Sjöqvist.

rabatterat årskort
Våra årskort är personliga och gäller i 
365 dagar från inköpsdag. Du som bor 
i Torsby kommun har rabatterat pris – 
fråga efter kommunkort i receptionen! 
Årskort vuxen 2290:- (ord. 2990:-), 
ungdom 1190:- (ord. 1990:-).
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torsby skidtunnel & sportcenter
Den perfekta träningsanläggningen 
för såväl nybörjare och motionärer 
som elitutövare. Här finns Sveriges 
första inomhusarena för längdskid-
åkning, stort spårsystem utomhus 
med både tillverkad snö och natur-
snö, skidshop, boende, restaurang 
och många fina erbjudanden och 
träningspaket. skidtunnel.se

hovfjället 
Sveriges sydligaste fjällnatur er-
bjuder en fantastisk utsikt över de 
vinterklädda Finnskogarna och det 
omgivande naturreservatet. Hov-
fjället har gjort stora investeringar 
i grundläggande infrastruktur och 
man har också byggt ut snösyste-
met så att det täcker fler nedfarter. 
hovfjallet.se

mattila 
Skidparadiset med natursköna 
längdspår, mitt i den trolska Finn-
skogen, med spårförbindelser in i 
Norge. Inför kommande säsong har 
boendet utökats med 40 bäddar och 
utbyggnaden av den nya stugbyn 
Mattilamäki fortsätter. Mattila Ski 
Marathon arrangeras, för 35:e gång-
en, söndagen den 5 februari, 2017. 
mattila.se

Branäs 
Årets största satsning i Branäs blir 
en helt ny nedfart i det södra områ-
det, direkt under expressliften Med-
vinden. Förra årets nyhet Nintendo 
Land får fler attraktioner med ljud 
och ljus och en scen för spännande 
shower byggs. Stora investeringar 
har också gjorts i ett vidareutvecklat 
och utbyggt snösystem. branas.se

långberget 
Långberget är längdskidåkarnas 
Mecka och ett populärt mål för 
många träningssugna som vill vässa 
formen inför vinterns tävlingar och 
Långberget firar 20-årsjubileum 
som Vasaloppspartner. En spännan-
de nyhet är Skistart Ski Marathon 
som kommer gå av stapeln den 14:e 
januari, ett helt nytt skidlopp som 
ingår i en ny långloppscup som 
omfattar fem deltävlingar under  
säsongen 2016-17. langberget.se

rally sweden
Vinterns stora begivenhet i Torsby är 
förstås Rally Sweden, som genom-
förs 9-12/2, 2017. I denna upplaga 
av tävlingen är mycket fokus flyttat 
till Torsby som får en Service Park 
och specialsträckor vid Valberget och i 
Likenäs. Från den 4/2 kommer Torsby 
att kläs i ”rallyskrud” med Rally kick-
off, After Rally på Gamla Torget och 
rallyarena vid flygfältet. Program med 
många evenemang och underhållning 
av olika slag kommer att erbjudas 
rallypubliken, som förväntas bli 
större än någonsin. visittorsby.se
Själva rallyt med starter och sträck-
or finner du på rallysweden.com

MATS OLSSON

besöksnäringsstrateg
0560-162 01

mats.olsson@torsby.se

Vintersäsongen står för dörren och de nordvärmländska skidanläggningarna är väl rustade 
inför den kommande anstormingen av snösugna turister och träningstörstande skidåkare. 
Flera stora tävlingsarrangemang gör denna vinter extra intressant och lockande för den 
stadigt ökande strömmen av gästande besökare. 

Välkommen till 
Vintern!
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gång- och 
cykelvägar 
parallellt med E16/E45 
i Torsby tätort
En gång- och cykelväg  
planeras i Torsby tätort  
parallellt med E16/E45.  
Sträckan är 4,5 km lång 
och går från gunbyvägen i 
söder till Fågelsången i norr. 
Första biten är nu färdig och 
invigd.
Det är sträckan från gång- och 
cykelvägen vid Östmarksvägen till 
Valbergsvägen som är invigd och 
klar. Nu håller vi på med den del 
som går mestadels på befintliga  
motionsslingor med en anslutning 
till Alstigen och badhuset.

Projektet är i enlighet med läns-
planens prioritet 1 för cykelinfra-
struktur – att cykelinfrastrukturen 
ska utvecklas i enlighet med kom-
munernas behov inom en radie av  
5-7 km från tätortens centrum.

Syftet är att öka tillgängligheten 
och trafiksäkerheten och minska 
europavägarnas barriäreffekt för 
oskyddade trafikanter.

projektmålet är att:
• Öka andelen gående och cyklande
• Minska klimatpåverkan
• Öka hälsovinsterna
• Det ska vara gent att gå eller 

cykla
• Trafiksäkerheten ska höjas för 

den oskyddade trafikanten

Tidsmässigt beräknas hela projektet 
pågå etappvis under fyra till sex år.

MIKAEL LöFVENhOLM

gVA-chef
0560-160 53

mikael.lofvenholm@torsby.se

Kommunalrådet Ann-Katrin 
Järåsen invigde första biten 
gång- och cykelväg, på 
cykel. Mikael Löfvenholm 
och övriga hejar på.

Foto: Ulrika Andersson
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Valbergsvägen

Östmarksvägen

Lasarettsvägen

Ny GC-väg

E16/E45

Alstigen (Etapp I)

Etapp I

Etapp II

Etapp III
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anropsstyrd busslinje 98 i torsby tätort
Det är Värmlandstrafik som på uppdrag av Torsby kommun kör en anropsstyrd tätortslinje 
som heter 98. Den startar i Mellantrakten och går via flera bostadsområden till centrum 
- och börjar sin återtur 1,5 timmar senare. Turen har funnits några år, med då bara på 
tisdagar och torsdagar. Från och med 11 december 2016 går den varje vardag. Avrese- 
tiderna ser du här nere.
                       

avresa kl. 11.45          restid
Toria center ..................................................  0
Coop Toriarondellen...................................
Pekås .............................................................
Kyrkogatan ...................................................  5
Skalleby.........................................................
Bomansvägen ...............................................
Bergsängsvägen ...........................................
Biblioteket............................... ......................
Valbergsvägen .............................................  
Lindenvägen... .............................................
Valbergsgården. ...........................................
Fågelvägen ...................................................
Fågelsångsvägen .........................................
Alstigen .........................................................
Södra Fågelsångsvägen ..............................
Sjukhuset. .....................................................
Hagvägen .....................................................  15
Pekås .............................................................
Coop Toriarondellen...................................
Toria center ..................................................  20
Sundbergsvägen ..........................................
Brånåsvägen .................................................
Henrik Sörensens väg .................................
Boställsvägen ...............................................
Fallåsvägen ...................................................
Björklundavägen .........................................
Mellantrakten...............................................  35

turen måste förbeställas 
Det gör du hos Resetjänsten 0771-32 32 00, senast  
1 timme före avgång. 

nyheter
En nyhet är att turen går nu varje vardag, måndag- 
fredag, mot tidigare bara tisdagar och torsdagar.  
En annan nyhet är att väntetiderna för återresan har 
kortats väsentligt.

Linjen ger dig möjlighet att få en billig transport  
(26 kr enkel resa) till centrum för att handla eller  
uträtta andra ärenden. Du åker i en modern mini- 
buss som körs av Värmlandstrafik.

hur gör man? 
Senast en timme före avresa ringer du 0771-32 32 00 
och anmäler att du vill åka med. I tidtabellen ser du 
när minibussen kommer till din hållplats. På några 
minuter är du sedan i centrum. Mer information och 
linjekarta finns på Värmlandstrafiks hemsida www.
varmlandstrafik.se. 

Sätt upp turlistan på kylskåpet hemma och välkommen 
med på resan, hälsar Sven-Åke Pettersson

avresa kl. 09.45          restid
Mellantrakten...............................................  0
Björklundavägen .........................................
Fallåsvägen ...................................................
Boställvägen. ................................................
Henrik Sörensens väg........... ......................
Brånåsvägen........................... ......................
Sundbergsvägen ..........................................
Toria center ..................................................
Coop Toriarondellen...................................  5
Pekås .............................................................
Kyrkogatan.......................... .........................  10
Skalleby.........................................................
Bomansvägen......................... ......................
Bergsängsvägen..................... ......................
Biblioteket............................... ......................
Valbergsvägen .............................................
Lindenvägen (Aspen) .................................
Valbergsgården ............................................
Fågelvägen ...................................................
Fågelsångsvägen .........................................
Alstigen .........................................................
Södra Fågelsångsvägen ..............................
Sjukhuset. .....................................................
Hagvägen .....................................................
Toria center ..................................................  25
Coop Toriarondellen...................................
Kyrkogatan ...................................................  30

Busslinje 98 
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Vid kommunhuset i Torsby install- 
erades en laddstolpe för att enkelt 
kunna ladda elbilarna med förnybar 
energi. Räckvidden på en laddning 
är mellan 10 och 15 mil. Kostnaden 
under leasingtiden är på samma 
nivå som för kommunens dieselbi-
lar bara att elbilarna är lite mindre.

fler elbilar framöver?
Förhoppningen är att elbilarna ska 
sprida sig både inom kommunens 
verksamheter men även hos företag 
och privatpersoner. Torsby Bostä-
der har sedan en längre tid tillbaka 
en skåpbil som går enbart på el och 
de har bara positiva erfarenheter. 
Även hemtjänsten i Torsby testkör 
en elbil och det är möjligt att elbilar 
kommer att ersätta fler dieselbilar 
inom en snar framtid.

hur laddar man elbilen under 
resan?
Redan nästa år kommer flera nya 
elbilar med längre räckvidd ut på 
marknaden. För att möta framtida 
behov krävs en laddinfrastruk-
tur som är jämförbar med dagens 
bensinmackar. Kommunen och ett 
lokalt energibolag har därför ett 
samarbete för att bygga upp ett nät 
som omfattar ca 20 laddstolpar i 
kommunen under de kommande 
åren. Samarbetet ska utökas med 
fler partner från det lokala närings-
livet. Kommunen är även med i 
det regionala projektet ”Green 
Drive Region” där både svenska 
och norska kommuner medverkar. 
För att stimulera finansiellt har 
staten ett stödprogram som heter 
”Klimatklivet” där kommuner och 

företag kan få bidrag bl.a. för ladd-
stolpar men även för andra lös-
ningar som bidrar till en minskad 
klimatpåverkan.

andra alternativ för miljövän-
liga resor
Elbilarna är bara en pusselbit på 
vägen för mer hållbara transpor-
ter. Andra alternativ finns redan 
såsom tåg till Karlstad. Kommunen 
har därför tecknat ett avtal med 
Värmlandstrafik så att kommunens 
anställda enkelt kan betala sina 
tjänsteresor med tåg med hjälp av 
mobilen.

DANIEL BüCKE

ekonom
0560-160 30

daniel.bucke@torsby.se

Växthusgaser är ett globalt miljöproblem och år 2030 ska Sverige vara oberoende av  
fossila drivmedel. Torsby kommun satsar därför på miljövänliga transporter och har sedan 
september de två första elbilarna i bruk. Elbilarna finns i den kommunala bilpoolen där 
kommunens anställda kan boka bilar för tjänsteresor. Samtidigt infördes ett modernt bok-
ningssystem som är speciellt anpassat för elbilar.

torsby kör 
med strömmen

Kommunens första elbilar togs officiellt i bruk den 29/9 2016. Från vänster till höger: Alf Larsson (vice ordförande i kommunstyrelsen), Jan-Anders Carlsson 
(Näckåns Energi), Peter Aldby (Move About), Maria Altonen (bilpoolsansvarig), Daniel Bücke (ekonom), Tina Näslund (miljöstrateg) och Ann-Katrin Järåsen 
(kommunalråd). Foto: Daniel Olausson/VF
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IT-guide har rekryterat sina guider från Stjerneskolan 
och nu har de elva ungdomarna från Syrien, Afghanis-
tan och Somalia gått en utbildning under två helger. 
De har fått lära sig en del om bemötande, hur man 
kommunicerar och att ta ansvar med mera.

vanliga frågor
– Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag? Det är nog 
den vanligaste frågan, sedan vill de veta hur Swish fung-
erar och hur man bokar biljetter, säger Morteza Akbari.

Han höll i den första utbildningshelgen tillsammans 
med Bismillah Zahedi, från IT-Guide. De nya IT-gui-
derna i Torsby ser fram emot sitt nya uppdrag att lära 
ut sina datakunskaper till seniorer. Det ska bli väldigt 
kul, tycker de allihop.

– Samtidigt kan vi bli bättre på det svenska språket, 
säger Akbar Karimi och Zeeshan Haidri.

– Det är även viktigt att hjälpa äldre människor an-
vända sina mobiler och datorer, säger Aya Nader.

start 3 december
Snart börjar de jobba praktiskt och under lördagarna 
3, 10 och 17 december kommer de att finnas på Torsby 
bibliotek kl. 11-14. De är alltid två eller tre personer 
som jobbar tillsammans. Under nästa år kommer de 
även att besöka fler platser runt om i kommunen. 

Kulturavdelningsprojekt
Det är kulturavdelningen som startat projektet med IT-
Guide som finns på flera orter i landet men Torsby är 
först i Värmland. Det handlar både om integration och 
om digital kompetens. Det går i linje med Betalbokbus-
sen, ett annat projekt som redan pågår i kommunen, 
som handlar om digital kompetens för seniorer.

Läs mer om IT-Guide på www.it-guide.se och www.
facebook.com/itguide.se.

MARIA IVANSSON

biblioteksassistent och kukltursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

elva It-guider 
i torsby
IT-guiderna får hjälp med att komma in i 
sitt nya hemland och seniorerna får hjälp 
med att hantera sina mobiler. Elva IT-guider 
är nu redo att börja jobba i Torsby redan i 
december.

Elva elever från Stjerneskolan ska jobba som IT-guider och lära seniorer hantera 
sina surfplattor och telefoner. Samtidigt får träna på svenska språket. De har fått 
utbildning av Morteza Akbari och Bismillah Zahedi från IT-guide.

De nya IT-guiderna ser fram emot sitt uppdrag. Under lördagar i december 
finns de på Torsby bibliotek och nästa år är det fler platser som får besök.

IT-guiderna Ahmed Zaytoun, Aya Nader och Zeeshan haidri 
byter gärna sina datakunskaper mot lite språkträning.

Foto: Maria Ivansson
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Under vårterminen samarbetade 
Torsby bibliotek med Frykenskolans 
bildlärare Maria Norbäck. Dåvar- 
ande årskurs 7 och 8 fick göra egna 
bokmärken till en bokmärkestäv-
ling som biblioteket anordnade. 
Det kom in jättemånga fantastiskt 
fina bidrag och vi på biblioteket vill 
tacka alla elever som gjorde så fina 
bilder. Den 13-28 juni fick bibliote-

ket nöjet att visa upp alla bidrag. 
Det var en färgglad och rolig utställ-
ning som visade upp mycket talang. 
Kul att vi har så många duktiga 
ungdomar här i Torsby.

Fyra vinnare har valts ut av en 
jury. Vinnarna är Matilda Eriksson, 
Kajsa Holmberg och Kajsa Hallesson, 
plus en vinnare som vill vara ano-
nym. Stort grattis till er!

Vinsten bestod av en bok, en biobil-
jett och att få sitt bokmärke upp-
tryckt. Bokmärkena finns att hämta 
på Torsby biblioteket så länge de 
finns kvar. 
Visst är de fina? 

IZABELLE hOLMgREN

bibliotekarie
0560-161 02

izabelle.holmgren@torsby.se

När man läser en bok kan det vara bra att ha ett bokmärke. Varför använda ett tråkigt  
gammalt papper när det går att använda snygga bokmärken? Varför inte göra ett själv? 

Fyra vinnande bokmärken som gjorts av Matilda Eriksson, Kajsa holmberg och Kajsa hallesson samt en anonym illustratör. Foto: Izabelle holmgren 

Bokmärkestävling 

             på biblioteket
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Det är alltid trevligt när bokbussen kommer, tycker låntagarna henrik och Inger Torstensson i Röbjörkeby. Ibland blir det extra många böcker och då är en 
skottkärra bra att ha. Foto: Jörgen Axelsson

bokbussen - 
en trivsam träffpunkt
En del böcker är lättlästa, en del är tyngre. Många böcker brukar det i alla fall bli för henrik 
och Inger Torstensson som är några av bokbussens dryga 700 låntagare. Bokbussen är 
mer än ett rullande bibliotek. 

torsby bibliotek 0560-161 08
bokbussen 070-220 07 39
www.torsby.se/bokbussen
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Den är en social träffpunkt för gran-
narna och den levererar böcker till 
äldreboende, dagis och skolor. Där 
kan du även få information om 
digitala betaltjänster och enklare 
datorhjälp. Skriva ut, kopiera och 
skanna dokument direkt i bussen, 
allt är kostnadsfritt. 

Bokbuss med mervärde
– Bokbussen betyder massor! Vi är så 
glada när den kommer, säger Henrik 
Torstensson, som tillsammans med 
sin fru Inger är flitiga besökare.

De bor alldeles intill hållplatsen 
Röbjörkeby längs linjen Bada/Rinn. 
Varje gång kommer de troget när 
Jörgen Axelsson stannar med sin 
buss. Henrik och Inger lämnar sina 
utlästa böcker och lånar en rejäl 
hög med nya. Bokbussen har ett 
rullande fyraveckorsschema så en 
gång var fjärde vecka stannar den i 
Röbjörkeby.

– Det är det viktigaste som hän-
der den dagen, tycker både Henrik 
och Inger.

ny hållplats
Nu är det inte alla som bor så prak-
tiskt nära en hållplats där bokbus-
sen stannar.

Du kanske har funderat över att 
bli låntagare men det finns ingen 
hållplats i närheten? Hör av dig till 
oss så ska vi försöka ändra på det. 

Beställa böcker
Vill du beställa böcker som häm-
tas på bokbussen kan du göra på 
flera sätt: Antingen via Bibliotek 
Värmlands hemsida www.bibliotek 
varmland.se eller genom att ringa 
till Torsby bibliotek tfn 0560-161 08 
eller bokbussen tfn 070-220 07 39.

NORA BüTTNER

projektanställd, Torsby bibliotek
0560-161 11 eller 070-202 95 30

nora.buttner@torsby.se

MARIA IVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Det låter som något tråkigt och negativt.  
Upphäva planer. Kan det vara en bra idé?

att upphäv
a 

pLaner

Det är det faktiskt, om man tar 
hänsyn till tidens gång. I Torsby 
kommun finns många planer 
för hur vi ska använda mark för 
att styra kommunens utveck-
ling mot en ljusnande framtid. 
Det är bara det att dessa planer 
i vissa fall har väldigt många 
år på nacken. I vissa fall har 
framtiden redan inträffat och 
passerats. 

Planer har haft olika beteck-
ning under årens lopp. Numera 
gäller begreppet detaljplan. Ti-
digare fanns avstyckningsplan, 
stadsplan och byggnadsplan. 
Vår äldsta plan är från 1921 och 
gäller fortfarande för kvarteret 
med ”Blå huset”. Där har det 
inte blivit några större problem 
i samband med prövning av 
bygglov. 

Däremot har en plan i Bo-
grangen med skola, folkets hus 
och pensionärbostäder under 
en tid hindrat att byggnaderna 
där skulle få användas till något 
annat. Den delen av planen 
upphävdes under 2015 och nu 
kan bygglov lämnas för andra 
ändamål än skola och Folkets 
hus. Det blir prövning mot mer 
allmänna bestämmelser i plan- 
och bygglagen. I prövningen 
ingår alltid att höra grannars 
synpunkter om ändrad använd-
ning.

Det finns just nu ytterligare 
två planer som är otidsenliga. 
De mer omöjliggör än möjlig-
gör en bra användning av mark. 

Den ena gäller 1942 års avstyck-
ningsplan i Östmark. Den andra 
är byggnadsplanen från 1958 
som delvis gäller för skolan i 
Ambjörby.

Miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden beslutade den 26 ok-
tober 2016 att upphäva avstyck-
ningsplanen för Östmark 2:3. 
Upphävandet kan börja gälla, 
vinna laga kraft, i slutet av de-
cember 2016. I den här gamla 
planen anges att marken inom 
planen skulle användas för nytt 
kommunhus i Östmarks socken, 
för brandstation och bostäder. 

Miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden beslutade också vid 
samma möte att efter genomfört 
samråd gå vidare med gransk-
ning av ett förslag att delvis 
upphäva planen. Det gäller den 
del av byggnadsplanen för Am-
björby som säger att det bara är 
skola och lärarbostad som kan 
accepteras på platsen. 

Svaret på den inledande frå-
gan är förstås att det är bra att 
se över gamla planer och till och 
med upphäva dem om de spelat 
ut sin roll. Sättet att hantera ett 
upphävande är likadant som 
när man gör en helt ny plan. 
Planarbetet, nya planer och 
upphävande, kan du följa på 
webben, torsby.se/detaljplaner.

TORBJöRN ALMROTh

stadsarkitekt
0560-160 20

torbjörn.almroth@torsby.se
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Om man ska prata i samhällsekono-
miska termer, sägs det att för varje 
elev man kan få att gå klart gym-
nasiet sparar samhället 15 miljoner 
kronor. Och kostnaden för indivi-
den av en förlorad gymnasieutbild-
ning kan nog inte alls uppskattas, 
med tanke på minskade möjligheter 
till arbete i framtiden och ökad risk 
för psykisk ohälsa.

det här får eleverna
På Stjerneskolan jobbar elevhälsan 
och elevcoacherna med studiehand- 
ledning, motiverande samtal, frisk-
vård, enskilda samtal och grupp-
samtal. Elevcoachen fungerar som 
medmentor till eleven och är en 
extra vuxen att vända sig till på 
skolan. Vi utgår alltid från elevens 
individuella behov, vilket gör att 
lösningarna runt var och en kan se 
helt olika ut. Någon behöver hjälp 
med studier och att komma igång 
med någon fritidssyssla, medan en 
annan behöver en extra vuxen att 
vända sig till när det går emot. Yt-
terligare en annan kanske behöver 
hjälp med kontakter med myndig-
heter eller sjukvården. Elevcoachens 
roll är att kartlägga behoven och 
skapa möjligheter i samverkan med 
lärare, mentorer, elevhälsa och  
externa instanser i samhället.  

projektledarens två uppdrag
Projektledaren i Värmlands Unga 
fungerar också som elevcoach med 

två huvudsakliga uppdrag. Det ena 
uppdraget är att arbeta med elever 
på skolan som deltar i projektet. Det 
andra uppdraget är att få igång ett 
förebyggande arbete som ska resul- 
tera i tidigare upptäckt av elever 
som riskerar att hoppa av skolan. 
För att stödja eleven till att gå klart 
sin gymnasieutbildning jobbar vi 
utifrån fem framgångsfaktorer. 

fem framgångsfaktorer
Liknande projekt som pågått i 
andra län i landet, har visat att det 
finns fem framgångsfaktorer som är 
mycket viktiga för att nå och fånga 
upp elever som riskerar att hoppa 
av skolan. 
1. Först och främst behöver skolan 

ha ett individcentrerat arbets-
sätt, vilket innebär att det är de 
enskilda behoven som ska styra 
de insatser som skolan gör. 

2. Sedan ska man också jobba med 
koll och uppföljning. Det innebär 
att man lägger stor vikt vid tät 
kontroll av elevens närvaro och 
studieresultat. 

3. En tredje framgångsfaktor är ett 
gott bemötande utifrån elevens 
behov. 

4. De två sista framgångsfaktorerna 
flexibilitet och samverkan, ställer 
krav på skolans organisation. Att 
hitta flexibilitet i scheman och sko-
lans organisation för samverkan är 
en utmaning, men är angeläget för 
att kunna möta varje elevs behov. 

flera kommuner i värmland är 
med
Värmlands Unga finns i fler värm-
ländska kommuner; i Torsby och 
Karlstad riktar det sig till gymnasiet, 
medan det i Säffle, Kristinehamn, 
Årjäng, Hagfors, Grums och Eda 
riktas mot grundskolans senare år. 

vill du veta mer?
Metoden bygger på arbete som 
genomförts i andra län tidigare. Om 
du är intresserad kan du gå in på 
http://pluginnovation.se och läsa 
mer. Där finns resultaten från de 
andra projekten redovisade, tillsam-
mans med rapporter och forskning 
som behandlar orsaker till skolav-
hopp och hur man jobbar förebyg-
gande. Hör gärna av dig till mig 
också om du vill veta mer!

JENNy DAhLSTRöM

projektledare och elevcoach
073-271 17 37

jenny.dahlstrom@edu.torsby.se

Europeiska Socialfonden (ESF) 
finansierar projektet som pågår till fe-
bruari 2019. Europeiska socialfonden 
är en del av EU och fondens syfte 
är att skapa fler och bättre jobb i 
Europa. I Sverige stöder ESF projekt 
som främjar kompetensutveckling 
och motverkar utanförskap. Fonden 
förvaltas av Svenska ESF-rådet, en 
statlig myndighet som lyder under 
Arbetsmarknadsdepartementet.
  

I september startade Stjerneskolan ett treårigt projekt som heter ”Värmlands Unga”.  
Det handlar om att försöka förhindra att ungdomar hoppar av gymnasiet och målet är  
att motverka utanförskap och ohälsa. 

en chans för 

Värmlands unga

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden
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Till dig som är 9-12 år: 

Hur har 
du det?
missbrukar någon i familjen alkohol 
eller andra droger? finns det psykisk 
ohälsa i din familj? har du föräldrar 
som bråkar med varandra i samband 
med separation/skilsmässa?
Då finns Reflexen, en stödgrupp, där du får lysa 
upp i en kanske annars mörk tillvaro. Känner du 
dig ensam, ska du veta att fler kan känna som du. 
genom kunskap och lekar har vi kul tillsammans 
och lär oss nya saker.

hur gör du för att börja? 
du eller en förälder kontaktar oss så träffas vi 
och berättar mer. det kostar inget att vara med. 
torsby kommun och fryksände pastorat, svenska 
kyrkan driver gruppen tillsammans. 

Kontaktpersoner
Elisabeth Hed, alkohol- och drogterapeut 
tfn 073-276 11 23 
elisabeth.hed@torsby.se

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

Emma Uppvall, skolkurator 
tfn 070-190 35 00 
emma.uppvall@torsby.se

Känner du igen dig? 

Ljuger du för 
att dölja något som 

händer hemma?

Är du 
orolig för dina 

föräldrar?

Är du rädd 
för eller känns det 
pinsamt att ta med 

kompisar hem?

Känns det som 
om det är ditt fel, 

fast det var dom som 
ville skiljas?

Blir helger, 
lov eller semestrar 

förstörda för att någon 
dricker för mycket eller 

mår väldigt dåligt?

Sviker 
mamma/pappa 
ofta sina löften?

Elisabeth Hed, Inger Hjalmarsson, Eva Zakrismark och Emma Uppvall

”När det är flera barn som varit 
med om samma sak är det lättare 

att prata om det”
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”Vi utgår från lokal kunskap, erfaren- 
het, undersökningar och forskning 
och lyssnar på dig som medborgare”, 
heter det i LFR: s egen beskrivning.

Medborgarlöften ingår som en del 
i rådets arbetsuppgifter. Innevaran-
de år är det att förebygga drogan-
vändningen bland unga och fånga 
upp unga i riskzonen samt att se 
över trafiksituationen i Torsby tätort.

Ett arbete har under innevarande 
år varit att arbeta fram en ANDT-

policy med handlingsplan för kom-
munens skolor. Barn och utbild-
ningsnämnden antog policyn under 
oktober månad och den ska nu 
tillämpas på skolorna. Beträffande 
trafiksituationen så har det bland 
annat införskaffats en ”Du kör för 
fort-skylt”, som placeras ut på stra-
tegiska platser.  

Har du frågor och funderingar 
gällande trygghet i kommunen får 
du gärna höra av dig till oss! 

Från vänster: Johan Westh säkerhetssamordnare, Emma Uppvall skolkurator, ylva Olsson fritidsledare, Roland Nordén skolkurator, Maria Jakobsson  
skolkurator, gunilla henriksson skolkurator, Jörgen Johansson ANDT-samordnare, Caroline Eriksson kommunpolis och Elin Pedersen fritidsledare/ 
ungdomssekreterare. Infällda: Mona Rahm IFO-chef och Maria Andersson socialsekreterare. Foto: Morgan Bäckvall och Jörgen Johansson.

 

Känn dig trygg 
med lFr

Visst ska du kunna känna dig trygg som medborgare i Torsby kommun. Det är bland annat 
där som Lokala förebyggande rådet, LFR, kommer in i bilden. LFR som huvudsakligen  
består av personal från socialtjänsten, fritidsavdelningen, polisen och skolorna, arbetar 
med frågor som rör brottsförebyggande insatser och frågor kring alkohol, narkotika,  
dopning och tobak (ANDT).

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
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vad gör en konsumentrådgivare?
Jag är en av fyra konsumentrådgiv- 
are som servar konsumenter boende 
i Torsby, Sunne, Hammarö och 
Karlstad. Om du har funderingar 
före eller efter du köpt en vara eller 
tjänst av ett företag kan du kontakta 
mig eller någon av mina kollegor. 
Först får du beskriva vad som hänt 
dig och vad som gått fel. Du kanske 
har köpt en bil som gått sönder, 
svarat på ett prova-på-erbjudande 
på nätet eller fått en faktura på ett 
högre belopp än avtalat. 

Mitt arbete innebär i första hand 
att jag med hjälp av lagar, regler och 
praxis ger råd och stöd till dig som 
hamnat i tvist. Jag inhämtar infor-
mation rörande det enskilda ären-
det från både dig som konsument 
och från företaget. Ofta behövs 
upprepade kontakter samt medling 
mellan dig och företaget för att lösa 
tvisten. 

Om tvisten inte går att lösa kan 
du i sista hand få vägledning röran-
de hur du själv kan driva ärendet 
vidare till en prövning i Allmänna 
reklamationsnämnden eller dom-
stol. Förutom att ge direktrådgiv-
ning föreläser vi konsumentrådgi-
vare för skolor, föreningar, företag 
med flera. Vi utför också marknads-
undersökningar samt har kontakt 
med media.

hur kan konsumentrådgivning 
stärka konsumenternas möjlig-
heter?
Genom att informera både konsu-
menter och företag om vilka rättig-
heter och skyldigheter köpare och 
säljare har så stärks möjligheterna 
att påverka. Ju mer kunskap du har 
om vilka lagar och regler som gäller 
desto större chans är det att det går 
rätt till om problem uppstår. ”Med-
vetna konsumenter bidrar till ett 
sunt och fungerande lokalt närings-
liv” (Per Bolund, konsumentminister 
& Gunnar Larsson, f.d. generaldirektör 
för Konsumentverket).  

vilka är de vanligaste frågorna?
• Telekomtjänster: Ofta handlar 

det om att en konsument blivit 
uppringd av ett företag och ham-
nat i ett abonnemang där priset, 
bindningstiden eller vad som in- 
gick i tjänsten inte blivit som väntat. 

• Bilköp: Här dominerar ärenden 
där en konsument köpt en begag-
nad bil som gått sönder kort tid 
efter köpet. 

• Hantverkstjänster: Vanligaste 
ärendet här handlar om priset. 
Oftast saknas då skriftligt avtal. 

• Bluffar och bedrägerier: Kan 
handla om bilvärderingar, prova-
på-erbjudanden, ”gratis”-prod- 
ukter och liknande.

Hör av dig om du har funderingar!

Konsumentrådgivning - 
en viktig del i vardagen
Det uppstår ofta funderingar när varor och tjänster ska 
köpas och det är svårt att välja i det stora utbudet. Därför är 
det viktigt att som konsument få information, stöd och råd 
inom området. 

Ina Johansson, Elisabeth Eklo,  
Jennie Rönnbäck och Jessica Fong 
Foto: Karin Svensson

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 konsumentråd- 
givningen i Karlstad.

Jessica Fong 

konsumentrådgivare
054-540 46 82 

jessica.fong@karlstad.se
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Kommunfullmäktige
ledamöter
hanni Andersson (obunden) Bograngen 
070-685 23 77
Peo Brodén (S) Torsby 0560-203 73
Daniel Brosius (M) Torsby 076-820 30 71
Merethe Olofsson (M) Torsby 073-840 98 45
ersättare
Per gustafsson (M) Torsby 0560-100 54
Christer Jaensson (M) Sysslebäck  
070-620 11 99
Allan Persson (M) Torsby 070-680 37 15
Sture Persson (S) Sysslebäck 070-571 02 31
Barn- och utbildningsnämnden
Tommy Persson (M) Oleby 070-595 00 31 
ledamot
Jörgen Lundqvist (M) Torsby 073-271 21 23 
ersättare
miljö-, bygg- och räddningsnämnden
En ersättare har slutat, men ingen ny är 
ännu utsedd.
Kommunstyrelsen
Ingemar hanson (M) Torsby 070-584 47 26 
ledamot
håkan Bengtsson (M) Torsby 076-801 99 10 
ersättare

Krisledningsnämnden
Ingemar hansson (M) Torsby 070 584 47 26 
ledamot
socialnämnden
Daniel Brosius (M) Torsby 076-820 30 71 
ersättare
torsby Bostäder aB
Annica Olsson (S) Torsby 0560-132 46 
ersättare
torsby flygplats
Tommy Persson (M) Torsby 070-595 00 31 
ledamot
revisorer
Anna-Lena Carlsson (C) Sysslebäck  
076-816 57 42
pensionärsrådet
En ledamot (PRO) har slutat, men ingen 
ny är ännu utsedd.
tillgänglighetsrådet
Jörgen Nilsson (S) Torsby 070-218 80 01 
ledamot (från barn- och utbildningsnämnden)
Peter Jonsson (S) Torsby 073-097 66 92 
ersättare (från barn- och utbildningsnämnden)
valnämnden, överförmyndarnämnden 
och torsby utveckling aB
Ingen förändring.

vill du veta mer om kommunens 
politiker?
På vår webbplats torsby.se/politiker 
kan du finna vårt förtroendemanna-
register. Där finns alla politiker med 
namn och kontaktuppgifter. Du kan 
också ringa till kommunsekreterare 
Johanna Lundkvist på tfn 0560-160 
66 så får du en lista av henne.
På www.torsby.se/torsbynu kan du 
finna Torsby Nu också. Väljer du 
nummer 2, 2015 så finner du politi-
kerspecialen.

Välkommen att höra av dig till 
kommunens politiker!

ANNETTE LAURITZEN KARLSSON

informationsstrateg
0560-160 04

annette.lauritzen@torsby.se
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Nr 2 
MAJ
2015

Politiker-
special 

VILKA ÄR DINA POLITIKER?

SKILLNAD PÅ POLITIKER OCH PERSONAL

HUR KAN DU FÅ INSYN OCH PÅVERKA?

HUR ÄR KOMMUNEN ORGANISERAD?

Information från Torsby kommunnyvalda politiker
I maj 2015 presenterade vi politikerna i kommunfullmäktige, 
nämnder och bolag samt revisorerna, i Torsby Nu politiker-
special. Något senare presenterade vi också pensionärs- 
rådet och tillgänglighetsrådet. har det skett någon föränd-
ring i politikerkåren sedan dess månntro? här ser du nya 
ledamöter och ersättare i de olika organen.
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Ett korsord från Torsby kommun

Namn: ....................................................................................................

Adress: ...................................................................................................

Postnr: .................................. Postadress: ............................................

Telefon: ..................................................................................................

Rätt rad: .................................................................................................

Skicka in den rätta raden i de gula  
rut orna senast 17 januari 2017 till: 
Torsby kommun
1. Strategiavdelningen
Annette Lauritzen Karlsson
685 80 Torsby
E-post: annette.lauritzen@torsby.se
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Jag trivs i mitt torsby 
För er som inte känner igen mig 
heter jag Malin Jonsson, jag är 32 år 
och är Torsbybo sedan barnsben. 
Efter 10 år som byggnadsinspektör 
här i Torsby har jag nu fått möjlig-
heten att börja arbeta som miljö- och 
byggchef. 

Utanför arbetstid gillar jag att 
baka och laga mat, och jag är en 
glad motionär inom bland annat 
skidåkning och simning. Därutöver 
är jag mamma till två fina söner, de 
är förstås mina ögonstenar!

Jobbet som miljö- och byggchef 
känns ärofyllt, spännande och utma-
nade, min ambition är att verka för att 
Torsby som samhälle och kommun 
ska bli ännu mer attraktivt och triv-
samt framförallt för dig som invånare, 
men även för besökare. Jag brinner 
för att guida dig som medborgare rätt 
och för att få dig att känna att frågan 
alltid är fri. Vi är en servicefunktion 
som jag vill att man ska nyttja, även 
om vi i grund och botten är en lokal 
myndighet och att vår verksamhet 
utgår från lagstiftningen.

Miljö- och byggkontoret jobbar 
främst med frågor som rör plan- 
och bygglagen, miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. Några 
av våra vanligaste ärenden gäller 
bland annat bygglov, enskilda av-
lopp, tillsyn av industrier, tillsyn av 
badhusen och livsmedelskontroll.

Från och med 2017 kommer vi 
att vara tio anställda på miljö- och 
byggkontoret; fyra miljö- och häl-
soskyddsinspektörer, två byggnads-
inspektörer, två administratörer och 
en miljösamordnare.

Du är alltid välkommen att höra 
av dig till oss på miljö- och byggkon-
toret om du har frågor eller funde-
ringar som du tror att vi kan hjälpa 
dig med! Vi ses! Hälsningar Malin

MALIN JONSSON

miljö- och byggchef
0560-160 84, 076-116 60 84

malin.jonsson@torsby.se

Foto: Kicki Lech

tryckfelsnisse var framme i förra torsby nu
I förra numret av Torsby Nu hälsade vi er alla välkomna in genom den nya entrén till 
kommunkontoret. I artikeln där vi också berättade om de nya rutinerna i vår recep-
tion, hade vi räknat upp alla verksamheter som finns i huset. Tyvärr föll ”ledning och 
administration för kost- och städavdelningen” bort i listan. Vi beklagar detta. 

Välkommen till kommunkontoret! Annette Lauritzen Karlsson
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Röstlängder är listor över de perso-
ner som är röstberättigade i val.  
I kommunens arkiv finns en mängd 
röstlängder från de allmänna valen. 
De tidigaste som vi har enligt arkiv-
förteckningarna kommer från Öst-
marks kommun 1887 och de senaste 
kommer från valet 2014. 

röstlängderna förr var vackra
Röstlängderna är ögonblicksbilder 
på de röstberättigade i ett samhälle 
vid tiden för valet, vilket kan ge oss 
en hel del information. Förutom att 
de äldre röstlängderna är fantastiskt 
vackra innehåller de också informa- 
tion om vilka personer som var 
röstberättigade och många röster 
en person hade. I de nyare röstläng-
derna ser vi fortfarande vilka som är 
röstberättigade, men även vilka som 
har utnyttjat sin rösträtt och om de 
förtidsröstat eller röstat på valdagen. 

förr hade man olika antal röster
Enligt 1862 års kommunalförord-
ningar ersattes socknarna med kom-
muner och fyrksystemet infördes 

vid val. Detta innebar att ju mer 
pengar eller jord en person hade, 
desto fler fyrkar fick hen. En fyrk 
motsvarade en röst vid valen och 
även företag tilldelades röster i för-
hållande till den skatt de betalade. 
Detta kunde innebära att ett antal 
personer och företag blev väldigt 
röststarka, medan en stor mängd 
medborgare fick dela på få röster. 

För att jämna ut detta infördes år 
1900 en regel om att ingen fick inne-
ha mer än 1/10 av kommunens rös-
tetal. Det är väl för väl att vi numera 
har allmän och lika rösträtt. Vi kan 
ju bara spekulera i hur det skulle 
se ut nu om några få personer och 
företag med mycket stora inkomster 
skulle ha rätt att lägga många röster 
vid varje val.

Trots allmän rösträtt fick inte 
alla rösta
Allmän och lika rösträtt infördes 
1918, men den var kanske inte helt 
lika om man tänker efter. En person 
fick till exempel inte rösta om hen 
var satt i konkurs, var omhänderta-

gen av fattigvården eller hade mis-
sat att betala kommunalskatten i tre 
år. Utöver detta kunde domstolarna 
utdöma ett straff enligt brottsbalken 
som innebar att den åtalade förlora-
de sin rösträtt och valet 1924 var det 
första valet där vapenvägrare fick 
rösta. Som ni förstår kan det alltså 
finnas en del olika anledningar till 
att en person saknas i en röstlängd.
 
röstlängderna kan du få läsa 
om du vill
Givetvis har rösträtten förändrats 
sedan 1918 och numera har alla 
svenska medborgare rätt till en röst, 
även om det fortfarande finns vissa 
villkor förenade med rösträtten. 
Röstlängderna är allmänna hand-
lingar och vem som vill kan få ta del 
av dem. Och för er som fick hicka 
nu vill jag bara upplysa om att det 
aldrig går att utläsa hur en person 
röstat, bara om hen har röstat. 

KICKI LECh

arkivarie
0560-160 15

christina.lech@torsby.se

Det finns mycket spännande i arkiven, meddelanden från en svunnen tid. 
Här berättar kommunens arkivarie Kicki Lech om röstlänger som finns så 

långt tillbaka som redan från 1887.

Hur lång kan en röst vara?
– röstlängder i arkivet
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Våra intäkter består i stort av tre  
delar: skatteintäkter, bidrag och 
egna avgifter. 

Skatteintäkterna uppgår till cirka 
500 miljoner kronor (mnkr) per år. 
Därtill erhåller vi ca 250 mnkr ur 
det så kallade utjämningssystemet 
som består i huvudsak av inkomst-
utjämningen, som ska kompensera 
kommunerna som har en lägre skat-
tekraft än genomsnittet i Sverige 
(ca 160 mnkr) och av kostnads-
utjämningen, som ska jämna ut 
strukturella kostnadsskillnader och 

ge likvärdig ekonomiska förutsätt-
ningar för att bedriva verksamhet 
(ca 50 mnkr). Utöver detta erhåller 
vi en del andra intäkter, bland an-
nat ersättning för LSS verksamhet 
(40 mnkr).

Den tredje delen genereras av 
våra egna verksamheter. Vi säljer 
tjänster varje år för ca 300 mnkr. I 
huvudsak är det avgifter för sop-
hantering, vatten och avlopp, hyror 
och avgifter för barnomsorg och 
omsorg om de äldre samt ersättning 
för mat m.m. 

kommunkassans intäkter  
– var kommer de ifrån?
Julen står utanför dörren och de flesta börjar nog summera det gångna året. I vår kommun 
sitter dock ansvariga och planerar inte bara för 2017 utan har även startat planeringen för 
2018-2020. I all vår planering är det behoven som ska styra. Dock måste vi se på intäkterna 
också. hur ser de då ut framöver? Var kommer våra intäkter ifrån och vad består de av?

Alla våra intäkter bestäms i hög 
grad av antalet invånare i vår kom-
mun. Det är en utmaning för vår 
planering; en minskande befolk-
ning som leder till mindre behov 
och som därför kräver ett konstant 
arbetande med anpassningar till 
förändrade förutsättningar. 

ANgELA BIRNSTEIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

Illustration: Birgitta Brorson
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I sam

band m
ed  helgerna är det lite ändringar i öppettiderna i några av kom

m
unens verksam

heter.  
Allt är inte ändrat, utan en del är ordinarie tider. h

är nere ser du hur vi har öppet. Välkom
m

en!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(1) M
ed kom

m
unkontor m

.fl. m
enas kom

m
unkontoret i Torsby, sam

verkanskontoret i Sysslebäck, socialkontoret Björkarna etc.  
 

 
 

 
 

 
 

(2) ÅVC
 = Återvinningscentralen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(3) Bokbussens turlista finns på torsby.se/bokbussen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 36  TORSBY NU NR 4 - 2016 I Torsby kommun finns över 300 föreningar. 
En av dem är Lekvattnets Skidklubb som här presenterar sig.

Lekvattnets skidklubb är en ideell förening med ca 40 

medlemmar. Vi har banor som är 400 m, 800 m, 1,5 km, 

2,5 km, 5 km, 10 km och 2,5 mil. Banan på 2,5 km har 

elljus. 

Föreningen bildades 1929 och har varje vinter ordnat 

med fina skidspår i den vackra Finnskogen. På 60-ta-

let byggdes skidstugan uppe på Rabakkoberg. Där 

finns omklädningsrum och dusch som är öppna under 

skidsäsongen. Då snötillgången är god har stugan öp-

pet på helger och under sportlovsveckor. Där serveras 

kaffe, våfflor och korv m.m. till alla glada skidentusiaster 

av bybor som snällt ställer upp och stöttar skidklubben. 

Utan alla frivilliga skulle inte skidstugan ha den service 

som ges under skidsäsongen. De är guld värda!

Varje år i februari (om snötillgången är god) ordnas 

Savolax Memorial. Det är ett motionslopp på 2,5 mil 

med öppen start för alla motionärer. Matkontroller finns 

utmed banan och det är ett uppskattat lopp, även som 

genrep för vasaloppet. 

För de yngsta och för ungdomar anordnas det allians-

tävling. Tävlingen är alltid i klassisk stil och de yngsta 

åker då (utan tidtagning) 400 m och de äldsta åker upp 

till 5 km. 

Välkommen till Lekvattnets skidklubb

Under en helg på försommaren träffas skidklubben på 

Lekvattnets medeltidsmarknad. Där driver skidklubben 

”Stekta grisen”. Då serveras grillad hamburgare med 

goda tillbehör. Kom gärna på besök. 

Skidklubben ansvarar för underhåll vid badplatsen  

Pägertjärn samt 7-torpsleden.

Du hittar till Rabakkoberg genom att ta E16 från Torsby 

tätort västerut mot Lekvattnet, ca 23 km. Kör vänster 

mot Simonstorp i ca 3 km. 

Medlemskort kan köpas för enskild person 50 kr eller 

familj 125 kr. För att kunna underhålla våra skidspår tas 

en avgift ut på 50 kr/dag eller 500 kr/säsong. Det går att 

betala spåravgifter och servering med kontanter eller Swish. 

för mer information kontakta:  

Anders Jakobsson tfn 070-337 23 50 eller  

anders.athisnas@hotmail.com eller 

skidstugan tfn 0560- 501 79. 

Du kan också besöka oss på www.lekvattnet.se/turism/

skidstugan. gilla oss även på Facebook! 

Hoppas vi ses i skidspåren på Rabakkoberg!  

Välkomna! LSK

Olov Henriksson åker som ”Gustav Vasa” 

På skidor i ospårad snö          Foto: Lola Nordqvist

Prisutdelning på allianstävlingen 2015

Kul dag på berget Hilda Leon och Andreas


