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Mycket är på gång inom
kommunen
Sommaren närmar sig med stormsteg och det sista numret av
Torsby Nu innan sommaren är som vanligt sprängfyllt av information om allt från skapande skola till språkcafé och Tuab:s
verksamhet.

Detta nummer av tidningen ägnas i stor utsträckning till verksamheter som riktar sig till barn och unga. Det är särskilt roligt att se
att kultur och skapande håller en så god kvalitet i vår skolverksamhet, hela vägen från förskolan och upp genom skolåren.
Skapande skola, som till viss del är statsbidragsstödd, är en
mycket viktig verksamhet som infördes för att stimulera barn och
ungas skapande i alla dess olika former. Kulturchefen Annika
Wredenberg och kulturskolans ledare Michael Åkerlund fungerar
som sammanhållande länk i planeringen av de aktiviteter som
skolan erbjuder. Kommunen använder sig ofta av de resurser
som Region Värmland erbjuder och det skulle vara omöjligt för en
ensam kommun att ha samma utbud.
Det är också glädjande att kulturavdelningen och skolan jobbar
på med den skrivartävling som en gång startades av entusiastiska
lärare i f.d. Holmesskolans rektorsområde och som nu har spridit
sig över hela kommunens skolverksamhet ända upp till gymnasiet. Skrivandet och läsandet är av naturliga skäl en prioriterad del
i barns och ungas utbildning och vi behöver hitta många olika sätt
att ”peppa” eleverna i deras utveckling. Alla ni som liksom jag inte
hade tillfälle att delta när författarna presenterade sina alster på
”öppen scen” hoppas jag får inspiration att i god tid boka in dessa
evenemang nästa år.
Förskolan har inte möjlighet till särskilt statligt stöd men har ändå
en fantastisk verksamhet där barnen och deras naturliga nyfikenhet bildar en självklar grund för skapandet. Forsbacken, vår äldsta
förskola, håller fanan högt när det gäller teater som ni kan se i
reportaget i tidningen och jag hoppas också att ni passat på tillfället att se de fantastiska utställningar som flera av våra förskolor
presenterat på biblioteket i Torsby.
Familjecentralen, där vi ännu inte är framme vid full samverkan
med landstinget, är en ny viktig bit i de aktiviteter som kommunen
erbjuder och som riktar sig till de riktigt små barnen och deras
föräldrar. Det är inte möjligt att ha en fullt utvecklad familjecentral i
de lokaler som kommunen hyr i bottenplanet
på ”höghuset” men att verksamheten är
uppskattad blir tydligt i reportaget.
Detta var bara några axplock ur tidningens
digra innehåll. Avslutningsvis vill jag önska er
alla en riktigt skön och avkopplande sommar.
Ann-Katrin Järåsen (S)
kommunstyrelsens ordförande
0560-160 17, 073-271 22 03
ann-katrin.jarasen@torsby.se
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Sommarlov med gratis aktiviteter
Sommaren 2016 kan komma att bli den soligaste och roligaste på länge. Åtminstone roligast, om du
har sommarlov och råkar vara i åldern 6-15 år. Torsby kommun kommer under sommaren att med
hjälp av duktigt föreningsfolk, våra fina friskvårdsanläggningar och kulturarrangörer att anordna
olika aktiviteter – och som kommer att vara gratis för dig som vill vara med!
Vad sägs om att bada gratis på
TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet?
Eller att få prova på olika sporter
som fotboll och handboll eller att gå
på teaterskola och besöka fritidsgården? Allt detta kan bli verklighet i
sommar när Torsby kommuns fritidsavdelning och kulturavdelning
har planerat färdigt ett sommarprogram som kommer att annonseras
i TorsbyBladet och på kommunens
webb www.torsby.se/sommarlov2016.

200 000 kronor till sommarlovsaktiviteter

Regeringen har beslutat att ge pengar
till Sveriges alla kommuner för att
genomföra sommarlovsaktiviteter
för barn. Torsby kommun kan därför satsa över 200 000 kronor på att
detta ska genomföras. Bland annat
kommer fritidsgårdarna i kommunen
att stärka upp sin lägerverksamhet
genom att köpa in utrustning som
behövs för utomhusaktiviteter,

något som kan behövas då en del
utrustning är gammal och inte fungerar. Det innebär bland annat att de
som vill får låna exempelvis cyklar
i samband med ledarledda aktiviteter under sommarlovet. Det innebär
också att föreningar som ställer upp
och hjälper till under sommarlovet
kan få ett bidrag till föreningskassan.

Många aktiviteter att välja på

Kulturavdelningen planerar flera
olika aktiviteter. I Sysslebäck och
Torsby blir det teaterskola under
fyra dagar i augusti. Här får du
möjlighet att ha roligt, träffa kompisar och prova på bland annat
teater, sång och improvisation. Sista
dagen blir det en föreställning för
familj och vänner på båda platserna.
Eller varför inte gå till Herrgårdsparken i slutet av sommaren och se
gratis musik och clowneri för hela
familjen, eller besöka ett nyinrättat
spelcafé på Torsby bibliotek?

Torsby skidtunnel ordnar skidåkning och skridskoåkning, det är väl
en härlig sommarsyssla! Fritidsgården i Torsby kommer att ha öppet
ett par dagar i veckan nästan hela
sommaren. Under några dagar i
augusti kan du som vill komma till
TorsbyBadet, Stjernehallen, Sysslebäcksbadet, GA-hallen och Torsby
Skidtunnel & Sportcenter. Bland annat finns gratis badbiljetter.

Läs hela programmet

Hela programmet kommer som sagt
att annonseras och finnas på www.
torsby.se/sommarlov2016 inom kort
– om det inte redan gör det när du
håller Torsby Nu i din hand.
Välkomna till ett ännu mera händelserikt sommarlov i Torsby kommun.
Morgan Bäckvall
fritidsledare och vik. ungdomssekreterare
0560-166 97, 070-670 13 50
morgan.backvall@torsby.se
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Foto: Helena Westh

Måndagen den 2 maj hade barnen på äldrebarnsavdelningen Hajen på förskolan Forsbacken i Torsby en temaavslutningskväll där familj och vänner var inbjudna. Barnen och
personalen har under läsåret jobbat med likheter och olikheter och presenterade detta
genom att dramatisera boken ”Det var det fräckaste”.
På Hajen går det 23 barn i åldrarna
4-6 år. Under temaavslutningskvällen sjöng barnen sånger på både
svenska och arabiska, visade upp
några yogapositioner och några av
barnen berättade lite kort vad de
hade lärt sig under läsåret.
Pedagogerna på Hajen arbetar
ofta utifrån sagor för att belysa olika
områden. Kvällen avslutades med
att barnen dramatiserade boken Det
var det fräckaste. Boken är skriven
av Werner Holzwarth/Wolf Erlbruch och börjar så här …
”Alltihop började en dag när
mullvaden stack upp sitt huvud ur
sin håla för att se om solen hade
hunnit upp. Något avlångt och
brunt kom nerdimpande och landade rakt i huvudet på den stackars
mullvaden. Det var det fräckaste,
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morrade mullvaden. Vem var det?
Och rakt i skallen på mig? ... Är det
du som har gjort det här, frågade
han duvan som flög förbi ...
All rekvisita hade barnen gjort
själva, det var bajsar i olika storlekar
och i olika konsistenser. Alla barnen
hade gjort varsin djurmask som de
hade på sig under föreställningn.
Djurmasken symboliserade de olika
djuren i sagan. Hundkojan gjordes
av en gammal kartong.
Det finns flera styrdokument som
förskolan följer i sitt vardagliga
arbete såsom läroplanen (Lpfö 98)
och likabehandlingsplanen. Under
läsåret har pedagogerna arbetat
mycket med likheter och olikheter.
Anledningen till valet av boken
”Det var det fräckaste” var att
pedagogerna ville belysa olikheter

och i denna gång i form av bajs.
Samma förställning visades också
på förskolans dag den 19 maj då
alla barnen på Forsbacken fick ta
del av förställningen. Vid ett senare
tillfälle bjöds en äldrebarnsavdelning från en annan förskola in för
att se på förställningen.
Jenny Olofsson
förskollärare
070-258 59 58
jenny.olofsson@edu.torsby.se
Linda Spets
förskollärare
070-258 59 58
linda.spets@edu.torsby.se
Lollo Solberg
förskollärare
070-258 59 58
lollo.sohlberg@edu.torsby.se
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Prinsessan på ärten - Hur känslig
får man va? Foto: Camilla Mortyr

Miriam Lundqvist, LajvVerkstaden, med 60
vikingadräkter på tork efter ett blött men mycket
lyckat lajv i Torsby. Foto: Michael Åkerlund

Skapande
skola i Torsby
Torsby kommun har beviljats 240 000 kronor till
Skapande skola-projekt nästa läsår. Det kommer
att ge alla elever runt om i kommunen möjlighet
till en kulturell upplevelse.
Vi har jobbat med Skapande skola sedan 2008 då stödet introducerades. De insatser som vi gör omfattar
alla elever i kommunen i respektive årskurs. Det spelar
alltså ingen roll om du som elev går på t.ex. Kvistbergsskolan, i Östmark eller på Holmesskolan. Du
garanteras samma upplevelser.
Målet är att våra elever under sin skolgång ska få en
mångfald av verktyg för egna uttryck och eget skapande. Vi är övertygade om att detta på sikt även höjer
elevernas måluppfyllelse.

De planerade insatserna under läsåret 2016/2017
• Förskoleklass och årskurs 1: Teaterföreställningen
”Prinsessan på ärten - Hur känslig får man va?”
med Teater Martin Mutter.
• Årkurs 2: Dansmatte med Kulturskolans danslärare
Jenny Boström.
• Årskurs 3: Workshops i att göra animerad film.
• Årskurs 4: Pedagogiskt lajv, ”Trollringen”, med LajvVerkstaden.
• Årskurs 5: Workshops i att göra stumfilm.
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• Årskurs 6: Teaterföreställningen ”Nu blev det knas!”
med Ung utan pung.
• Årskurs 7: Workshops i att göra reklamfilm.
• Årskurs 8: Workshops i design och återbruk.
• Årskurs 9: Musikalen ”Les Miserables” på
Wermland Opera i Karlstad.
• Förberedelseklass (äldre elever): Filmworkshops
på temat identitet och möten.
Vi strävar efter att genom de olika insatserna ge eleverna både intryck-att uppleva, och möjlighet till egna
uttryck-att göra.

Michael Åkerlund

ledare för Torsby kulturskola
0560-162 83
michael.akerlund@torsby.se

Om Skapande skola

Skapande skola är ett stöd som årligen kan sökas hos Statens
kulturråd. För att få stöd måste kommunen ha en tydlig handlingsplan och strategi för arbetet med kultur i skolan. För mer
info se www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola.

Sommar och läsning hör ihop. Agneta Strandberg och Annalena Olsson på
Torsby bibliotek delar gärna med sig av sina boktips. Foto: Maria Ivansson

Biblioteket tipsar

Sommar
– tid för läsning

Spänning, ljuvlig romantik eller ett gott skratt.
Allt finner du i böckernas värld. Ladda upp
med bra läsning som räcker hela sommaren.
Här kommer några tips från oss på biblioteket
i Torsby.
Agneta Strandberg tipsar

Döda talar inte av Eva Dolan. Läsvärd deckare om
invandrarproblematik i dagens England.
Ständigt frågvis - 726 människor jag mött av Cecilia
Hagen. Lättsamt och underhållande om personer som
hon har intervjuat under åren.
Nora Webster av Colm Tóibín. Läs boken och du kommer att minnas Nora länge och hennes kamp för tillvaron för sig och sina två pojkar i det katolska Irland.

Annalena Olsson tipsar

Åsneprinsen av Caroline Hainer.
En syster i mitt hus av Linda Olsson.
En berättelse om kärlek och mörker av Amos Oz.
Italienska skor av Henning Mankell
Svenska gummistövlar av Henning Mankell
Vinterfolket av Jennifer McMahon.
Snövit ska dö av Nele Neuhaus.

Barnböcker
Annalena Olsson tipsar

Julius och mobbarna av Martin Svensson
Morfar i smyg av Ingrid Olsson
Lyckokakan av Kerstin Lundberg Hahn
Inte okej! av Anna Holmström Degerman
Vitas hemlighet av Kerstin Lundberg Hahn
Tusen tips till en som är kär av Eva Susso
Silverpojken av Kristina Ohlsson
Knockad Romeo av Johan Rundberg
Kärlekspizzan av Johan Rundberg

Anki Olsson tipsar

Fyren mellan haven av M.L. Stedman
En berättelse om rätt och fel, och om hur det ibland
inte går att skilja dem åt. Efter fyra uppslitande år
vid första världskrigets västfront återvänder Tom till
Australien och tar anställning som fyrvaktare på en
enslig ö, tillsammas med sin hustru Isabel. En morgon,
några år senare, spolas en båt upp på stranden, i den
ligger en död man och ett levande spädbarn. Tom vill
underrätta myndigheterna, men Isabel, som genomlidit tre missfall, ser barnet som svaret på sina böner.
Mot bättre vetande beslutar de sig för att behålla den
lilla flickan och låta världen tro att hon är deras dotter.
Först två år senare, när de återvänder till fastlandet, inser paret att händelsen som gett deras tillvaro mening,
samtidigt har slagit en annan människas liv i spillror.
Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se

NR 2 - 2016 TORSBY NU 7

Vinnare
i skrivartävlingen
2016
Man kan även dansa till en dikt som Cornelia
Wåhlin, Michaela Mattsson Amneteg och Kajsa
Andersdotter gör till Michaela Mattssons dikt.
Robin Larsson, SPP13 Stjerneskolan, skrev en
dikt tillsammans med Anton Larsson, SPP12, och
blev prisade. Foto: Maria Ivansson

Torsby
kommuns
skrivartävling
2016

Det kom in 152 bidrag till årets
skrivartävling i Torsby kommun. Många fina dikter med temat Alla människors lika värde.
Alla elever upp till och med gymnasiet var inbjudna att delta i skrivartävlingen. Under april ordnades
det Öppen scen i både Torsby och
Sysslebäck i samarbete med kulturskolan. Det var mycket uppskattat
och de unga poeterna fick möjlighet att framföra sina bidrag inför
publik. Eleverna presenterade sina
dikter på olika sätt, även till sång,
dans och musik.
I samband med skolavslutningen
fick alla deltagare diplom och vinnarna sina priser. Tack för alla fina
dikter, här kan du läsa vinnardikterna.

Maria Ivansson

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se
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Årskurs 1-3
1. Engla Dahlström,
2C Holmesskolan
Alla människor är olika utanpå
men inombords är vi alldeles lika.
Alla människor är lika mycket värda
Ingen ska känna sig utan värde
för då blir man ledsen.
2. Nellie Kristensen,
år 2 Kvistbergsskolan
Lika mycket värde
Alla ska ha lika mycket värde
Ingen ska känna sig utanför
Alla ska vara snälla mot varandra
Vänner ska vara ärliga mot varandra
Alla ska få vara med i skolan
Ingen ska reta dig för hur du ser ut
3. Linn Östlund,
år 2 Oleby
Alla är lika värda hur man än ser ut.
Man kan fråga om alla vill vara med.
För alla får vara med.
Alla ska vara snälla mot alla.

Årskurs 4-5
1. Philip Olsson,
år 4 Stölletskolan
Min värld
Jag känner lukten av rök
Jag ser massa blod på marken.
Det ser ut som en spökstad.
Jag hör massa pistolskott.
Jag hör bomber som exploderar.
Jag ser barn som gråter.
Jag hör skrik av ondska.
Det svider i hela mig.
Det ligger tomma pistolskott.
Och det lukar aska.
Jag ser rasande hus.
Jag ser massa lik på marken
och kriget bara fortsätter dag och natt.
Och jag hör barn som skriker av rädsla.
Det känns som jag kommer att dö.
Det känns som världen kommer gå under.
Jag känner lukten av blommor.
Jag ser massa svampar på marken.
Det ser ut som en svampstad.
Jag hör massa fåglar som sjunger.
Jag hör vinden i luften.
Jag ser barn som leker.
Jag hör skrik av glädje.
Det killar i hela mig.
Det ligger massa löv på marken.
Det luktar barr.
Jag ser en hund som rasar fram.
Jag ser massa myror på marken
Och dom bygger på stacken dag och natt.
Jag hör barn som skriker av glädje.
Det känns som jag kommer att leva ett
långt liv.
Det känns som världen är min.
2. Linnea Fallgren,
5A Holmesskolan
Alla är olika
Min tröja är gul och din är blå
men man får fortfarande inte slå.
Jag gillar tårta och du gillar glass
men vi går ändå i samma klass.
Jag gillar hockey och du gillar
att kasta boll men vad spelar det för roll.
Alla är lika på denna jord
fast jag bor i söder och du i nord.
3. Thea Kristensen,
år 4 Kvistbergsskolan
Alla är olika
Orden ekar i mitt huvud
du är ful, idiot
varför klär du dig så
är du dum i hela huvudet
jag tar in dom
varje dag
bara för att jag har
slitna jeans och
rosa hår
folk måste inse att
alla är olika

Gymnasiet

Årskurs 6-7
1. Hilma Söderlund,
7C Frykenskolan
En människa är en bok
med ett nytt kapitel varje dag
sidor med speciella handlingar
och varje bok har sina egna historier
Med olika framslag, tjocklekar
och berättelser
är alla böcker olika
Men ändå lika
med ett lika värde
Och till varje bok
finns det alltid en annan bok
med en fortsättning
eller en likadan
2. Julia de Roos Nieuwkamp,
7B Frykenskolan
Stolt
Du ser ut som du gör
och det gör dig fin
Du kommer ifrån
Där du kommer ifrån
Och det gör dig speciell
Du är som du är
Unik och lika mycket värd
Som alla runt omkring dig
3. Mohamad Abdul Ghani,
7D Frykenskolan
Någon är känd,
någon är okänd.
Varför har dom det så olika?
Alla måste veta,
även dom i fattiga Kreta,
att dom som är kända,
dom har det bra och lever fint
medans dom som inte har pengar lever glint.
Men en sak måste alla veta.
Dom som inte har pengar, dom är rika.
De kan dela med sig av allt,
dom rika och kända kan inte ens ge
bort en nypa salt.

1. Esmée Berger,
NA14 Stjerneskolan
Se på mig!
En gestalt
bortglömd, tyst och ensam
En gestalt
gömd i mörkrets hamn
En gestalt
sorgsen, nedtryckt, tveksam
En gestalt
utan identitet, utan namn
Det är en tung börda att bära
Att låsas in i sitt inre när ingen bryr sig,
ingen märker
Fastän man helst vill skrika, gråta och svära
Glöms man tyst bort, lämnad med
allt det som värker
En gestalt
som ingen någonsin ser
En gestalt
hopkrupen i skuggornas vrå
En gestalt
som inte längre ler
En gestalt
vars dagar endast är mörka och grå
Det vill ingen uppleva, ingen själv bära
Så hur kan vi då leva utan att bry oss,
utan att märka
De bortglömda, vi måste låta dem
skrika, gråta och svära
Vi måste sträcka ut vår hand, så att
allt det onda slutar värka
En gestalt
vaknar då snart på nytt till liv
En gestalt
känner då glöden inom sig
En gestalt
lika mycket värd som alla andra,
hittar då ett undanträngt driv
En gestalt
vågar då skrika, med allt den har kvar:
SE PÅ MIG!
2. Felix Östlund,
NA14 Stjerneskolan
Förväntningarnas land
Över taggtrådsstängsel och susande kulor,
till välkomnade famnar och fågelkvitter.
Från omöjligheter och tråkigheter, till
möjligheter och lycka.
Vi kommer med kunskap
Vi kommer med förväntan
Vi kommer med hopp
Till ett land där ingen vill ha oss nära
Till ett land som sägs vara över det
normala
Till ett land där vi ses som ohyra
Till ett land som inte vill hjälpa
Vi kommer med kunskap
Vi kommer med förväntan
Vi kommer med hopp
Väl framme vid välkomnade famnar och
fågelkvitter
Möter vi korsade armar och hat
Väl framme vid möjligheter och lycka
Möter vi omöjligheter och tråkigheter

3. Robin Larsson SPP 13 och
Anton Larsson SPP 12, Stjerneskolan
Vi är bra också
Alla är vi olika på något vis
Vissa gillar potatis medan
andra gillar ris.
Två killar som sitter vid det runda
bordet,
dem har en speciell egenskap, bägge
har en
diagnos. Ena killen älskar fotboll och
Harry Potter, och är väldigt duktig på
det, han har också ett väldigt bra sifferminne. Han har ADHD och han har
ett hjärta fint som en ros.
Killen har svårigheter också. Han
pratar mycket i mun på folket han ser
och hör, men han är bra när
han i bilen kör.
Den andra pojken älskar film, tv spel
och musik. Han har Autism, han tänker på ettspeciellt vis, han har svårt att
uttrycka sig ibland, men han är väldigt
begåvad inom sina intressen vilket gör
honom kunskapsrik.
Han kommer ihåg alla årtal på
James Bond filmerna han har sett,
och vilken ordning dem kom ut.
Men han har även lätt för att komma
ihåg andra filmers årtal, namn,
skådisars namn och filmernas längd.
Många människor har svårt med folk
som har diagnoser, och att förstå vad
det innebär att ha.
Men innerst inne så är vi precis som
alla andra, vi är inte rädda för att säga
vad vi tycker och tänker. Alla har vi
svagheter men vi har precis som alla
andra bra egenskaper.
Vi vill säga att vi är precis som alla
andra, och vi ska accepteras för dem vi
är. Det vill vi att andra lär.
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Bokbussen på
sommarturné
Öppet ”hus”

• Låna böcker för resten av sommaren eller ta en titt
på vad vi erbjuder i bussen – tidningar, ljudböcker,
filmer, reseguider, jakt- & fiskeberättelser, biografier, talböcker m.m.
• Kom med förslag till turlistan 2016/2017. Finns det
ingen hållplats i din närhet så ska vi försöka ändra
på det!
• ”Boken kommer” – vi berättar om vad det innebär.

BBB = Betalbokbussen

Här kan du lära dig mer om datorer, internet, betaltjänster m.m. Allt detta får du lära dig gratis.
• Vill du komma igång med datorn?
• Vill du lära dig att använda surfplatta eller smartphone?
• Vill du se hur mobila betaltjänster fungerar?
• Kika in i bussen eller kontakta oss så kan vi se hur vi
kan hjälpa just dig!
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Vecka 26 finner du bokbussen här kl. 11-15
Måndag 27/6
Tisdag 28/6
Onsdag 29/6
Torsdag 30/6
Fredag 1/7

Höljes, handeln
Östmark, handeln
Bograngen, Finnskogahemmet
Likenäs, Tallmovägen (vårdcentalen)
Ambjörby, Nordvärmlands livs

Vi bjuder på kaffe, välkommen!
Efter den veckan går bokbussen på ”semester”.
Måndagen den 8 augusti drar den igång igen med ny
turlista (vilken vi jobbare fram under uppehållet).
På www.torsby.se/bibliotek finner du bokbussens
turlista, biblioteket i Torsbys och biblioteksfilialen i
Sysslebäcks öppettider. Välkommen till oss!
Nora Büttner
projektanställd, Torsby bibliotek
0560-161 11 och 070-202 95 30
nora.buttner@torsby.se

Det var trivsamt med både underhållning och glada skratt när NBV ordnade kulturcafé på Torsby bibliotek.
Foto: Maria Ivansson

Språkcafé
och låna en
Torsbybo

Språkcaféer och utlåning av
Torsbybor - Torsby bibliotek
är samlingsplatsen för många
sorters träffar. Så kommer det
att vara även i fortsättningen,
välkommen till biblioteket.
Under hela vintern och våren har
det varit olika språkcaféer på biblioteket. Bland annat har NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, haft sina träffar på fredagarna.
Som avslutning anordnade de ett
kulturcafé den 13 maj och vem som
helst kunde komma. Det bjöds på
fika och underhållning där Christer

Persson spelade och sjöng.
Till hösten fortsätter NBV med
sina språkcaféer i Torsby, samma
tid samma plats, på fredagar.

Låna en Torsbybo på biblioteket

Även Låna en Torsbybo fortsätter.
Det innebär att de som är nyanlända kan låna en Torsbybo för att
träffas och prata en stund. Förslagsvis träffas man på biblioteket första
gång, kanske en timme, och vill
man träffas fler gånger så gör man
det. Det finns inga krav på att det
ska vara ett visst antal gånger, bara
ett lån i taget. På biblioteket finns
det en lista på personer som anmält
sig och vill bli utlånade. Det är
inget man förbinder sig att göra för
evigt utan bara så länge man vill.

Glädjespridare

Två Torsbybor som står till förfogande för utlån är Gunilla Värmsjö

och Anita Johansson. De gör det
dessutom tillsammans och tycker
att låneverksamheten funkar bra.
De har träffat några kvinnor både
på biblioteket i Torsby och även ute
på deras boenden.
– Vi ser att folk blir glada när vi
kommer, vi får en stor kram och
barnen blir jätteglada, säger Anita
Johansson.
Gunilla Värmsjö och Anita
Johansson ska fortsätta att träffa
dessa kvinnor men har just nu ett
litet sommaruppehåll.
Vill du låna en Torsbybo, eller
kanske bli utlånad? Hör av dig till
Torsby bibliotek tfn 0560-161 01 eller
mejla maria.ivansson@torsby.se

Maria Ivansson
biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01
maria.ivansson@torsby.se
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Föräldrastöd, vad
är det?
Föräldrastöd och föräldrarådgivning är en del av familjecentralen och Torsby kommuns
förebyggande service till
barnfamiljer. Här kan du som
förälder få stöd och hjälp kostnadsfritt och utan registrering.
Jag som arbetar med föräldrastöd
på familjecentralen heter Eva Lena
Ueltzhöfer och är utbildad socionom,
KOMET-handledare och Marte
Meo-terapeut med många års erfarenhet av att arbeta med föräldrar
och barn. Jag har tystnadsplikt.

Familjecentralen erbjuder olika former av föräldrastöd. Här beskriver
vi det som vi erbjuder. Hör av dig
till mig om du/ni vill veta mer eller
boka in dig/er.

Föräldrastödssamtal

Råd- och stödsamtal till föräldrar
som antingen väntar eller har barn.
Samtalen har olika fokus beroende
på hur föräldrarna upplever sin
situation och det är föräldrarna som
bestämmer vad samtalen ska handla om. Föräldrastöd kan också ske
genom direkthandledning i hemmet. Teman i föräldrastödssamtal
kan exempelvis vara att bli förälder,
anknytning, gränssättning, struktur,
rollfördelning inom familjen m.m.

KOMET

KOMET är ett manualbaserat samspelsprogram som vänder sig till
föräldrar med barn 3-11 år som har
utagerande beteenden. Syftet med

programmet är att minska konflikter och förbättra samspelet mellan
förälder och barn.

Marte Meo

Marte Meo är en positiv och stärkande samspelsinriktad behandlingsmetod. Marte Meo är latin, och kan
fritt översättas till "av egen kraft"
och syftar till den vuxnes förmåga
att stödja barns utveckling och barns
förmåga att söka den vuxnes stöd.
Det är en pedagogisk metod där
man använder sig av videokamera
och filmar korta samspelssekvenser
mellan barn och föräldrar.
Terapeuten analyserar vad i
samspelet som leder till en positiv
utveckling. Metoden används för
att stödja föräldrar i sin föräldraroll.
Syftet är att kunna se, förstärka och
sätta ord på det som fungerar bra i
samspelet med barnet och som föräldern kan göra mer av. Erfarenhet
finns av att metoden upplevs som
stärkande och inspirerande. Föräldrar ser möjligheter att påverka
vardagslivets små och stora utmaningar i positiv riktning.

Samarbetssamtal

Vänder sig till föräldrar som har
samarbetssvårigheter i samband med
skilsmässa och separation. Vid samarbetssamtal är det barnens situation
som skall vara i fokus, inte föräldrarnas tidigare relation och konflikter.
Samarbetssamtal är strukturerade
samtal under ledning av två socionomer, Eva Lena Ueltzhöfer och Lena
Augustsson. Vi har båda tystnadsplikt. Samarbetssamtalen kan se ut
på olika sätt utifrån föräldrarnas
önskemål och behov. Samarbetssamtal kan leda fram till en muntlig eller
skriftlig överenskommelse föräldrarna emellan, de kan också leda fram
till juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.
Eva Lena Ueltzhöfer
projektledare/socionom familjecentralen
070-254 87 56
eva-lena.ueltzhofer@torsby.se
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Några av personerna bakom inspirationsdagen, från vänster fritidschef Kicki Velander, aktivitetssamordnare Anette Edberg, områdeschef för rehab,
sjuksköterskegruppen och demensteamet Mark van Geffen, hälsokonsulent på Friskvården i Värmland Anna Larsson, tillgänglighetssamordnare Gunilla
Montán Halvardsson och ABF:s Maria Granath. Foto: Morgan Bäckvall

Förhandsinfo om

Friskvårdsmässa ”Mat+Motion=Må Bra”
Just nu planeras för ännu en friskvårdsmässa i Torsby. Det är Torsby kommun, Friskvården i Värmland
och ABF Norra Värmland som arrangerar mässan. Alla är välkomna att besöka den, både gammal som
ung. Den blir den 6 oktober.
Förra årets friskvårdsmässa blev
mycket uppskattad av både medverkande och besökare. Nu planerar vi
för fullt inför 2016 års ”Ett friskare
Torsby”.

Som förra året kommer vi att ha mäs�san i Missionskyrkans lokaler som
ligger på Tingshusgatan i Torsby.

Välkommen som besökare

Under dagen planerar vi att ha en

Årets tema ”Mat+Motion=Må Bra” eller flera föreläsningar som vänder
För att må bra är det viktigt att man
äter näringsriktig mat och i lagom
mängd. Om man dessutom rör på sig
lite mer mår man så mycket bättre.
Friskvårdsmässan kommer i år att
handla om just vikten av bra mat och
motion. Liksom förra året kommer
lokala fritids-, pensionärs- och handikappföreningar att bjudas in som
utställare. Centralköket Bergåsen har
som förra året provsmakning av en
god näringsriktig soppa. Kommunrehab finns på plats även i år.

sig både till den yngre och till den
äldre målgruppen.
Annonser med inbjudan att besöka friskvårdsmässan kommer att
införas i TorsbyBladet och på webben www.torsby.se. Där kommer
också du att kunna se programmet
för dagen.

Till dig som utställare kommer
vi att sända en inbjudan

Som utställare finns du på plats från
klockan 14 fram till 17.

Vi kommer att sända ut en inbjudan
till dig som utställare (som var med
förra året) när vi kommit lite längre
i planeringen.

Besökare/utställare - vill du
veta mer?

Välkommen att höra av dig om du
har frågor som rör den planerade
friskvårdsmässan till någon av oss:
Anna Larsson, hälsokonsulent,
Friskvården i Värmland 0560-166 94
Kicki Velander, fritidschef, Torsby
kommun 0560-166 90
Maria Granath, verksamhetsansvarig,
ABF Norra Värmland 0560-127 07.
Gunilla Montán Halvardsson
tillgänglighetssamordnare
0560-161 62
gunilla.halvardsson@torsby.se
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Kollsbergs badplats är en av kommunens badplatser
Foto: Morgan Bäckvall

Det finns ett antal natursköna badplatser runt om i kommunen. Långt
ifrån alla är kommunens, men de
som är våra sköts om av fritidsavdelningen, arbetsmarknadsavdelningen och föreningslivet i samverkan.
Kommunens badplatser är obevakade och vi har inga simskolor
i sjöarna längre utan all simskoleverksamheten är förlagd till TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet. Vissa
badplatser har bryggor, andra inte.
Bryggor har vi lagt ut på de platser
där bottenförhållandena bedöms
vara lämpliga, detta är en säkerhetsåtgärd. Det är viktigt att vi har säkra miljöer vid våra badplatser för
att begränsa risken för olycksfall.
Vi kontrollerar regelbundet den livräddningsutrustning som finns vid
våra badplatser så att den hänger på
plats och är funktionsduglig.
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Att bada och simma är en härlig
upplevelse. Nu ser vi fram mot en
sommar med mycket sol och bad.

Viktig att tänka på

• Badplatserna är obemannade,
badvakter finns inte.
• Bad sker på eget ansvar.
• Badvakta varandra.
• Vuxna ansvarar för sina barn.
• Visa hänsyn.
• Ring 112 i händelse av olycka.

Kommunala badplatser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bada (Fryken)
Kollsberg (Fryken)
Kallnäs (Fryken)
Vallviken Östmark (Kläggen)
Rådom (Pankland)
Lekvattnet (Pägertjärn)
Röjdåfors (Röjden)
Bograngen (Bograngstjärn)
Kindsjön

www.visittorsby.se

GÖRA UPPTÄCKA

BO

SÖK ...

Torsby Turistbyrå l 0560-160 50 l turist@torsby.se

Foto: Per Eriksson

Visst är det skönt att slappa i hängmattan, med en bra bok och en sval dryck som sällskap. Visst är
det skönt att sitta med vännerna på bryggan och njuta av en nygrillad laxbit med färskpotatis när
solen går ner bakom våra blåa berg. Visst ska vi slappna av och låta sommaren och ledigheten dra
ner tempot och ladda om livsbatterierna.
Men det är också viktigt, och roligt, att komma igång
med kroppen, komma ut i skog och mark och uppleva
den fantastiska natur som vi har alldeles runt knuten. I
Torsby finns hur mycket som helst att aktivera sig med
och uppleva, på alla nivåer, från nöje till träning.

Vandra

Nygamla Hovfjällsleden, som binder samman Torsby
och Hovfjället, lämpar sig bra för dig som vill kombinera träning på Torsby Sportcenter med vandring eller
trailrunning, 27 km. 7-torpsleden i Lekvattnet är en
fantastiskt vacker vandring mellan de gamla finntorpen, 8 km. I Hovfjällets naturreservat finns nyupprustade leder i olika längder, 1,5 – 8,9 km. Fämtleden går
längs den vackra Femtån med forsen vid Femtfallet, 7 km.

Cykla

Ta med familjen eller kompisarna på en tur längs
Klarälvsleden, från Fastnäs till Sysslebäck. Leden går
på västra sidan av Klarälven och bjuder på många
vackra vyer. Från Torsby Sportcenter går ett antal cykelleder ut och passar bra för den som vill kombinera

skidåkning i Torsby Skidtunnel med ett cykelpass.
Nordvärmlands Mountainbikeförening har lagt upp
ett flertal skogsleder för den som vill ge sig ut i naturen
och cykla.

Paddla

Rottnan och Röjdån är två populära kanotvatten som
erbjuder naturskön och ”lugn” paddling, lämpligt för
1-2-dagarsturer. Den mäktiga Klarälven är också en
spännande kanotled med möjligheter för kortare dagsturer eller riktigt långa utflykter, t.ex. Klarälvdalen
Challenge, ett kanotlopp som sträcker sig från Branäs
till Ekshärad.

Åk skidor

Torsby Skidtunnel & Sportcenter fyller 10 år i år och
om du inte har testat skidåkning på sommaren så är
det dags nu, ett skidpass i tunneln på förmiddagen och
ett dopp i Fryken på eftermiddagen!

Mats Olsson

besöksnäringsstrateg
0560-162 01
mats.olsson@torsby.se
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2016
JULI
Fredag 1 juli
VM i Rallycross 2016, Höljes.
22:00 Rydell & Quick rockar loss samt
Turbotis i Höljes.
Lördag 2 juli
VM i Rallycross, Höljes.
10:00 Blomstervandring, Rikkenberget
14:00 Torleif Styffe berättar om finnbygden, Finngården Rikkenberget,
Bograngen.
14:00 Drive-in bingo, Idrottsgården i
Bograngen.
18:00 Musik i sommarkväll med Anders
Stävarby, Norra Ny kyrka i Stöllet.
22:00 Dans till Rune Rudberg Band
samt Pistonheads i Höljes.
Söndag 3 juli
VM i Rallycross, Höljes.
15:00 Gudstjänst med Keinth Lundquist, Ritamäki Finngård i Lekvattnet.
12:00-16:00 Våffelservering och gudstjänst, Vitsands hembygdsgård.
Måndag 4 juli
17:00 Bingo, Bastvålens bygdegård.
Tisdag 5 juli
18:00 Kollbulle & nävgrötskväll,
Marknadsplatsen i Sysslebäck.
19:00 Musik i sommarkväll, Torleif med
vänner, Dalby kyrka.
Torsdag 7 juli
17:00 Kvällsmys och berättarkväll med
underhållning, Tomta Hembygdsgård,
Bograngen.
Lördag 9 juli
11:00 Flyg & Hobbyfordonsträff, Finnskoga/Backa flygfält.
14:00 Bingo, Idrottsgården, Bograngen.
Söndag 10 juli
12:00-16:00 Våffelservering Bograngen
Bilder och berättelser/tema Överbyn,
Vitsands hembygdsgård.
15:00 Drive-in Bingo, Höljes Folkets hus.
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Måndag 11 juli
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 12 juli
18:00 Kolbulle & nävgrötskväll,
Marknadsplatsen i Sysslebäck.
19:00 Fin och stämningsfull musik,
Dalby kyrka.
19:00 Livemusikkväll med John Mitchell
och Sofi Jonsson, Torsby camping,
Bredviken.
Torsdag 14 juli
Östmarksdagarna börjar 14-24 Juli.
Fredag 15 juli
19:00 Visafton Hembygdsgården
Hagen, Östmark.
21:30 The Baytunes bjuder upp till
dans, Likenäsparken.
Lördag 16 juli
09:00 Slåttergille, Tomta hembygdsgård
i Södra Finnskoga.
10:00- 18:00 Nysockenmarknad,
Älvens hus i Stöllet.
11:00- 15:00 HembygdsdagarnaForsens dag och underhållning,
Strängnäsforsen.
14:00 Bingo, Idrottsgården, Bograngen.
18:00 Hembygdsdagarna, konsert i
norra Finnskoga kyrka, Höljes.
19:00 Livemusikkväll med Två Ton
Tegel, Torsby camping, Bredviken.
22:00 Cykelfest i Pustaparken,
Kristinefors.
Söndag 17 juli
12:00 Hembygdsdagarna- Sommarfest,
Halvardstugan i Båtstad, Höljes
12:00-16:00 Våffelservering, kafferep,
Vitsands Hembygdsgård.
15:00 Bingo, Höljes Folkets hus.
18:00-19:00 Musik i sommarkväll med
Johan Birgersson och Charlotta
Tagesson, Östmarks kyrka.
Måndag 18 juli
17:00 Bingo, Bastvålens bygdegård.

Tisdag 19 juli
18:00 Kolbulle & nävgrötskväll,
Marknadsplatsen i Sysslebäck.
19:00 Musik i sommarkväll. Jazzbetonat Allan Edvallprogram, Dalby kyrka.
19:00 Livemusikkväll med Bröderna
Cartrajt, Torsby camping Bredviken.
Onsdag 20 juli
12:00-16:00 Mottikalas med underhållning, Lillskogshöjdens bygdegård i
Östmark.
16:00 Kvällsracet - tävling i folkrace
på Östmarks motorbana.
Torsdag 21 juli
19:00 Musik i sommarkväll, vid Norra
Ny kyrka i Stöllet.
Fredag 22 juli
13:00 Traktorrally - en tipspromenad
på ca 2 mil för traktorer, Motorgården
i Östmark.
15:00 Kvällsracet på femtåbanan i
Ambjörby.
19:00 Visafton, Hembygdsgården
Hagen i Östmark.
Lördag 23 juli
09:00 Upplev gammaldags slåtter på
finngården Ritamäki i Lekvattnet.
10:00-14:00 Öppet hus vid Emigration
och Historia i Östmark.
14.00 Bingo, Idrottsgården, Bograngen.
Söndag 24 juli
10:00-14:00 Torpvandring, Lillskogshöjdens bygdegård i Östmark.
12:00-16:00 Våffelservering och allsång
med Vitsands sånggrupp, Vitsands
hembygdsgård.
13:00-17:00 Rallycross, Crosscart och
husvangsrace. Östmarks motorbana.
14:00 Drive-in bingo i Graneviksparken.
15:00 Bingo vid folkets hus i Höljes.
Måndag 25 juli
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.

Mer info och fler evenemang
hittar du på visittorsby.se.
Du kan också ringa till oss:
Torsby turistbyrå 0560-160 50
Sysslebäck turistbyrå 0560-166 50

Tisdag 26 juli
18:00 Kolbulle & nävgrötskväll,
Marknadsplatsen i Sysslebäck.
19:00 Livemusik med systrarna
Ericsson, Torsby camping, Bredviken.
Onsdag 27 juli
19.00 Packmopedsturnè, Hembygdsgården Kollsberg i Torsby.
Torsdag 28 juli
19:00 Musik i sommarkväll med Kallis
Bengtsson, Södra Finskoga kyrka i
Bograngen.
Fredag 29 juli
Jularbofestivalen Dragspelsfestivalen
”Livat i Finnskogen”, Bograngen.
Lördag 30 juli
09:00 Slåtterdagar- Lieslåtter på
Nordtorpssätern i Stöllet.
12:00-16:00 Hemvändardag - Årets
Vitsanning, utställningar, musik, sång
och dans, Vitsands hembygdsgård.
14:00 Bingo, Idrottsgården, Bograngen.
17:00 Utmarksmusiken på Ransbysätern.
12:00-16:00 Hembygdsdag på
Hembygdsgården Kollsberg i Torsby.
Jularbofestivalen Dragspelsfestivalen
”Livat i Finnskogen”, Bograngen.
Söndag 31 juli
09:00 Slåtterdagar på Nordtorpssätern
i Stöllet.
10:00-14:00 Torpvandring Bastvålens
Bygdegård i Östmark.
11:00 Musiksöndag i Nyskoga kyrka.
12:00-15:00 Bakluckeloppis, Lillskogshöjdens Bygdegård i Östmark.
14:00 Bingo i Granevik.
15:00 Bingo, Höljes Folkets Hus.
Augusti
Måndag 1 augusti
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 2 augusti
19:00 Livemusik - Benjamin och the traveling family, Torsby camping Breviken.

2-6 aug. Sommarcafé i fem dagar, underhållning, god mat, utställning, loppis
m.m. Stranna Folkets hus, Sysslebäck.
Fredag 5 augusti
19:00 Finnskogens magi- Soloföreställning med Anna Fält, Ritamäki
Finngård i Lekvattnet.
23:00 Upplevelsekonsert i Olof den
heliges spår, Norra Finnskoga kyrka,
Höljes.
Svennis cup 2016, fotbollscup i Torsby
(5-7 aug).
Lördag 6 augusti
09:00 Krocket VM - Vitsandsmästerskap i terrängkrocket, Greavallen i
Vitsand.
10:00-18:00 Knallemarknad,
i Sysslebäcksparken.
11:00-15:00 Hembygdens dag hantverk och servering av rökugnsbakat bröd med hemkärnat smör, Hembygdsgården Karmenkynna, Lekvattnet.
12:00-18:00 Finngårdens dag med
underhållning och servering,
Rikkenberget i Bograngen.
14:00 Bingo, Idrottsgården, Bograngen.
18:00 Musik i sommarkväll, Norra Ny
kyrka i Stöllet.
22:00 Marknadsdans till Sandins i
Sysslebäcks Folkets park.
11.00-16.00 Antik & Loppmarknad,
Hembygdsgården Kollsberg i Torsby.
10:00-16:00 Stor loppis vid
Graneviksparken i Torsby.
Svennis cup 2016, fotbollscup i Torsby
(5-7 aug).
Söndag 7 augusti
10:00-16:00 Marknad, Sysslebäcksparken.
15:00 Bingo, Höljes Folkets hus.
Svennis cup 2016, fotbollscup i Torsby
(5-7 aug).
Måndag 8 augusti
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.

Torsdag 11 augusti
Finnskogafestivalen- Fartfylld folkrace
i Höljes (11-14 aug).
Fredag 12 augusti
19:00 Rockmusik med Pistonheads
på Torsby camping, Bredviken.
Lördag 13 augusti
18:00 Musik i sensommarkväll,
Dalby Kyrka i Sysslebäck.
11:00-16:00 Värmlands tecknarfestival,
Bovilgården i Torsby (13-14 aug).
Söndag 14 augusti
15:00 Bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 15 augusti
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Tisdag 16 augusti
19:00 Musik i sensommarkväll, Södra
Finnskoga kyrka, Bograngen.
Lördag 20 augusti
18:00 Musik i sensommarkväll i
Nyskoga Kyrka.
21:30 Eldfest med fyrverkerier och
dans till Streaplers i Älgsjövallen.
Söndag 21 augusti
14:00 Bingo i Granevik.
15:00 Bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 22 augusti
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.
Fredag 26 augusti
Dragspelsstämma, Skogsgården,
Kindsjön.
Lördag 27 augusti
21:30 Westside Rockfarm rockar loss i
Likenäsparken
Crosskart- SM på Östmarks motorbana
(27-28 aug).
14:00-01:00 Scensommarrock Rockfestival med liveband i
Herrgårdsparken, Torsby.
Söndag 28 augusti
14:00 Bingo i Granevik.
15:00 Bingo, Höljes Folkets hus.
Måndag 29 augusti
17:00 Bingo, Bastvålens Bygdegård.

Med reservation för eventuella ändringar.
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Foto: Linda Danielsson

Micke är Torsby
Skidtunnel &
Sportcenters
nya stjärna
Från och med den 1 juni kan du träffa skidtunnelns nya stjärna Micke Åström. Han
kommer att varva jobb i receptionen med
teknikinstruktioner och aktiviteter.

Micke är en levnadsglad 45 åring
som alltid trivts bra i naturen. Han
har alltid varit en passionerad
idrottare och längskidåkningen har
med åren tagit en allt större plats i
hans liv.

Från hockey till längdskidor

Fram tills han var 16 år var det
mycket utförsåkning som gällde.
Då Mickes föräldrar ursprungligen
kommer i från Örnsköldsvik fanns
möjligheten att åka i pisterna under
sport - och jullov. Micke har spelat
hockey på alla nivåer utom i elitserien. När han slutade 2006 fick han
utrymme att åka mera längd, även
om det hände att han ”fuskade”
och pulsade runt i längdspåret mellan matcher och hockeyträningar.
– Jag föddes i Växjö men familjen flyttade till Karlskrona när jag
var sex år. Med undantag av två
tillfällen, två år i Örnsköldsvik
(hockeygymnasium 88-90) och ett
år i Kalmar (år 95-96) så har jag va18 TORSBY NU NR 2 - 2016

rit Karlskrona trogen, säger Micke
Åström. En månad varje sommar
var jag och min familj ute med båt
och på vinterhalvåret spelade jag
ishockey. Jag tycker om att röra på
mig och har tränat mycket cykel,
löpning och rullskidor.
Från 2003 och framåt har Micke
jobbat inom socialförvaltningen i
Karlskrona kommun, på ett behandlingshem för missbrukare.
– Den erfarenheten har gjort mig
ödmjuk inför vad som finns i var
och ens bagage. Nu känner jag mig
redo för nya utmaningar och att få
träffa nya människor som delar mitt
intresse, säger Micke.

Skidcoach

Micke är certifierad skidcoach via
Svenska Skidförbundet och van att
utbilda vuxna åkare i skidteknik.
Han hjälper dig gärna att utveckla
din teknik inom klassiskt och fristil,
men kommer även att ha möjlighet att lära ut teknik på barmark för

rullskidor, cykel och löpning.
– Det har alltid funnits en längtan till snö och den känslan har
vuxit sig starkare för varje år som
har gått. Det är en utav anledningarna till att jag nu flyttar norr ut till
Torsby.

Trivs i Torsby

Torsby lockar med sin närhet till en
storslagen natur och kontrasterna
mellan vatten, skog och berg. Samtidigt vet Micke att Torsby erbjuder
oändliga möjligheter till att kunna
variera sin träning. Han ser sportcentret som en viktig faktor för
längdskidåkningen och vet värdet
av ett besök i skidtunneln.
– Skidtunneln har räddat mig ett
antal gånger inför Vasaloppet när
det varit snöbrist i den södra delen
utav Sverige, säger Micke med ett
stort leende.
Linda Danielsson
linda.danielsson@torsby.se
073-812 70 04

Bild 1: Paddling på Röjdån är numer en tradition.
Bild 2: Stretching efter en löprunda i Valberget.
Bild 3: Längdlandslagets Stina Nilsson visar sina
knep vid målgång i sprint.
Bild 4: Kim Adolfsson instruerar skytteteknik.
Foto: Leif Skogsberg

Med 40 års erfarenhet är Torsby
sommarskidskola den äldsta i landet. Ett stort antal världsnamn inom
längdskidåkning och skidskytte
har börjat sina karriärer där. Gunde
Svan, bröderna Mattias och Tobias
Fredriksson, Emelie Öhrstig, Stina
Nilsson, Carl-Johan Bergman och
Mikael Löfgren är några.
Årets upplaga som avslutades
förra veckan var helt fulltecknad
med över hundra deltagare. Av
dessa var över 50 födda 2001 och
har åldern inne att söka idrottsgymnasium till hösten.
– Helt fantastiska siffror. Vi har
aldrig tidigare haft så många potentiella sökande på plats samtidigt.
Av erfarenhet vet vi att många av
dessa också väljer vår skola, säger
Råland Strid, tränare vid Torsby
idrottsgymnasium och ansvarig för
skolans testlabb.
För tredje året erbjöds de äldsta
deltagarna att göra laktattester vid
testlabbet där de fick veta vilken
puls de ska träna efter för att få
bäst effekt av träningen. Något som
lockar och som får fler att få upp
ögonen för vilka möjligheter det
finns i Torsby Sportcenter.
– Laktattesterna i labbmiljö är en
av konkurrensfördelarna vi har och

de är viktiga att visa upp. Dessutom
får ungdomarna testa skidtunneln
och övrig terräng som håller världsklass, säger Råland Strid.
Andra aktiviteter under de fem
lägerdagarna var paddling i Röjdån,
teknikträning i skidtunneln, skytte
och hinderbana. Och inte minst
fick ungdomarna träffa VM,- och
OS-medaljörerna Stina Nilsson och
Daniel Richardsson.
Bland deltagarna fanns många
toppåkare i landet för sin ålder i
både längd och skidskytte. De kom
från stora delar av landet – från Småland i söder till Norrbotten i norr.
– Det känns väldigt roligt att vi
kan nå ut på det här sättet och att
Torsby idrottsgymnasium fortsatt
kan vara en lysande punkt på skidkartan. Vi hade till och med åkare
som kom ända från Kiruna. Dessutom visar det att intresset för skidor
fortsätter att vara stort i Sverige,
säger Annika Evaldsson, tränare
och en av de som höll i trådarna för
sommarskidskolan.

Linda Bengtsson
specialidrottslärare
0560-163 31
linda.bengtsson@edu.torsby.se
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Kessra, språkstödjare
Mitt namn är Kessra, jag skulle vilja berätta om mig och mitt jobb som jag har
fått på Frykenskolan i Torsby där jag jobbar som språkstödjare i arabiska och
kurdiska.
Jag är utbildad inom IT-drift på universitet i Ukraina. I Syrien arbetade
jag som datalärare och språklärare
under flera år och som driftstekniker inom IT-drift i tre år.
Jag kom till Sverige med min
familj för tre år sedan. Vi bestämde
oss att vi måste vara en aktiv del
i svenska samhället. Efter avslutad SFI (Svenska för invandrare)
genomförde jag en utbildning som
heter ”Korta Vägen” på Folkuniversitetet i Karlstad.
Språkstöd är en bra lösning för
att undvika språkliga och kultu20 TORSBY NU NR 2 - 2016

rella missförstånd och i min roll
som språkstödjare är jag en viktig
länk mellan lärare och elever, vi
har många barn från Syrien, Irak,
Afghanistan och Iran. Eleverna är
mellan 7 och 16 år.
Jag hjälper till och översätter vid
vissa kontakter med vårdnadshavare, jag stöttar eleverna i deras svenskinlärning med ord och begrepp
samt översätter mellan lärare och
elever. Ibland arbetar jag som lärare
i data, ibland som modersmålslärare i arabiska och kurdiska.
Jag tycker att Torsby är en av de

allra bästa orterna och att det här
finns en vacker natur med många
blå sjöar och gröna skogar, frisk
och ren luft. Jobbet ger mig sociala
kontaker och man kan umgås med
kollegor och andra människor. Jag
vill ha möjlighet att vara en del av
samhället och delta i en arbetsgemenskap. Jag är verkligen tacksam
för att få komma och bo i Sverige.
Kessra Mahmoud
språkstödjare
072-873 53 70
kessra.mahmoud@edu.torsby.se

Samverkan skapar
trivsamma mötespunkter i centrum
Det är viktigt för både boende och besökare att det finns trivsamma mötesplatser i Torsby centrum. Just nu arbetar vi därför
med en centrumnära lekplats och med ”lilla torget”.
I förra numret av Torsby Nu berättade vi att det pågår ett projekt för
utveckling av Torsby centrum. Arbetsmodellen ”BID” innebär att den
offentliga och den privata sektorn
tillsammans med ideella organisationer samarbetar för att nå ett
gemensamt resultat som de inte kan
åstadkomma på egen hand.
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.

Centrumnära lekplats

Den 10 maj åkte en grupp tjänstemän
och politiker på studieresa till Arvika
och Karlstad där man under senare år
byggt flera fina lekplatser. Hur tänkte
de när de byggde lekplatserna? Vad
fungerar bra och skulle något göras
annorlunda om man byggde idag?
Genom studieresan fick vi med oss
många bra idéer som förhoppningsvis så småningom kan förverkligas
till glädje för barnfamiljer, ungdomar,
seniorer, funktionshindrade och
andra grupper i Torsby.

Lilla torget (korsningen Tingshusgatan/Nya torget)

Lilla torget är ett fint litet torg som
skulle kunna förbättras till att bli
en mer attraktiv och trivsam mö-

tesplats. Berörda butiksägare och
fastighetsägare har bildat en arbetsgrupp för att tillsammans med kommunen arbeta fram ett förslag vad
som skulle kunna göras på denna
yta för att utveckla en trivsam mötesplats.

Skyltning

Hur skyltas det till Torsby? Hur
skyltas det i Torsby centrum? Vi
arbetar just nu med olika förbättringsförlag som vi hoppas kommer
att presenteras inom kort.
Och hur ser den digitala skyltningen ut? I dagarna sjösätts ett
e-handelsprojekt där handlare i
Torsby (via Tuab och Torsby Handel) tillsammans med företagare
från andra värmländska kommuner
kommer få möjligheter till utbildningar inom detta viktiga område.

Målet

Målet är att vi gemensamt ska
kunna 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

Lilla torget är ett fint litet torg som skulle kunna
förbättras till att bli en mer attraktiv och trivsam
mötesplats. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

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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Mimmi Berg och Jan-Erik Hallström
svalkar fötterna i havet

Alla brukare och fyra personal for iväg på en veckas resa till
Alcudia på Mallorca. Det var första gången för oss, ja vi tror det
är första gången för något boende i Torsby kommun. Det var en
oförglömlig resa.
Själva idén började med att en i personalen såg en dokumentär på tv
om ett gäng pensionärer från äldrevården som skulle åka till Grekland.
Denna resa var mycket uppskattad
och vi tänkte att detta skulle våra
brukare också uppskatta. Att få åka
och sola, bada och äta och dricka
gott, få ta dagen som den kommer
utan en massa måsten.
Vi började undersöka intresset för
en sådan resa och tog fram flera förslag och våra brukare fick rösta och
de valde då Alcudia på Mallorca.
Vi tog upp denna resa som en
punkt på vårt arbetsplatsmöte med
vår chef Karin Melberg.
Hon tyckte idén var bra men det
kostar ju att åka på en sådan resa
med personal som ska ha lön, resa
och uppehälle. Vi fick ett ok. och då
gick det ganska snabbt.
Vi började med att ringa alla gode
män så att vi fick ett godkännande
av dem så att brukaren kunde följa
med. De får själva betala sin egen
resa. När alla hade sagt ja beställde
vi resan och vi åkte den 27 maj
kl. 19.45 från Gardemoen.
Det krävs en hel del planering av
personalen, och det har det varit
värt. Så roligt som våra brukare har
haft det på resan! Man måste kolla

över kläder och skor, köpa nytt om
det behövs. Ordna med alla dokument som behövs för en resa t.ex.
pass, EU-kort, försäkringar, intyg
på mediciner, resväskor. Räkna ut
ett belopp som kan vara rimligt som
fickpengar, det ska växlas valuta.
Vissa saker sköts av deras gode
män men vi har ringt ganska många
samtal under denna period. Man är
så rädd att man ska glömma något.
Det sitter många post-it-lappar lite
varstans på vårt kontor.
Vi har också på våra aktivitetskvällar haft tema om vår resa. Vi
har visat film från Alcudia, sett på
bilder på vårt hotell där vi ska bo,
pratat om valuta och kollat på vilka
utflykter som finns. Detta för att de
ska kunna välja den utflykt de vill
allra mest. Vi har också tränat på
några ord vad de heter på spanska.
Vi har pratat om deras kultur, maträtter och traditioner.
Vill du veta mer om vår resa, hör
gärna av dig till oss på Knuten, vi
har telefon 0560-710 80, eller till vår
chef Karin Melberg på telefon 0560161 66.

Kent Gunnarsson och Linda Rydberg är
på marknad i gamla Alcudia och gör fynd

Niina Passin och Janne Abelsson
i hotelllobbyn på Alcudia beach

Marita Liljefors
boendestödjare
0560-710 80
knuten@torsby.se
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Kent Gunnarsson, Mimmi Berg, Janne Abelsson,
Sören Johansson, David Wiss, Jan-Erik Hallström
tar en kvällspromenad i Alcudia centrum

Niina Passin, Janne Abelsson, Linda Rydberg, Mimmi Berg, Jan Erik
Hallström, Sören Johansson, Kent Gunnarsson på strandpromenad

Knuten är ett LSS-boende som är en insats
enligt LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) och innebär en
bostad som är anpassad för personer med
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
Till exempel kan personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende. Knuten ligger i
bostadsområdet Aspen i Torsby tätort och
här bor fem personer, alla män.
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Här reses väggarna till första våningen Foto: Håkan Laack

Jonas Björklund snickare, Per-Åke Fridell betongare
Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Fler bostäder
vid Enen
Torsby Bostäder AB bygger
för fullt i kvarteret Enen längs
Lindenvägen i Torsby. Här ska
det i februari 2017 finnas nya
fräscha lägenheter, 12 ettor, 10
tvåor och en trerumslägenhet.
Men detta är inte allt.

Torsby bostäder vill fortsätta att i
framtiden bygga ännu fler bostäder i området. Här finns gott om
plats. Området ligger nära skogen
och Valbergets fritidsområde med
Torsby skidtunnel och sportcenter.
Här finns alltså stora möjligheter till
fritidsaktiviteter och området är bra
placerat i närheten av både skolor,
badhus, sjukhus, resecentrum med
tåg- och busstation.
Skidspår och rullbanor blir kvar
och de byggs även ut ytterligare.
Man ska kunna skida i väg från
entrén och göra några varv innan
man återvänder till sitt bo. Inga biltransporter. Det blir bra för miljön.
Det är också cykel- och promenadavstånd till service i centrum.
Håkan Laack
VD Torsby Bostäder AB
0560-272 45
hakan.laack@torsby.se
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Ny detaljplan arbetas
fram för Enen
Bostadsbolaget har talat med kommunen om att den gamla
detaljplanen från 1993 behöver förnyas och att en ny plan skulle
behövas för att göra det möjligt att bygga vidare med tre- och
femvåningshus.
Planläggningen blir nu ett uppdrag
för miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Under sommaren 2016
kommer ett samråd om den nya
detaljplanen att genomföras. Då
bjuds myndigheter och berörda
fastighetsägare och hyresgäster
in att lämna synpunkter. Senare,
under hösten påbörjas det som kal�las granskning i plansammanhang.
Det innebär att alla som vill granska
planen kan göra detta på biblioteket

i Torsby eller på kommunens webbplats (torsby.se/detaljplaner).
När detaljplanen så småningom
fått laga kraft, dvs. den börjar gälla,
finns det möjlighet för att fortsätta
byggandet av bostäder för de som
vill bo centralt i Torsby tätort.
Torbjörn Almroth
miljö- och byggchef/stadsarkitekt
0560-160 20
torbjorn.almroth@torsby.se

Vad tyckte våra kunder om
miljö- och byggkontorets
service och bemötande?
I februari 2016 skickade miljö- och byggkontoret ut en enkät till sökanden av bygglov för nybyggnad
av fritidshus, enbostadshus, tillbyggnad med altan, ansökan om avloppsanläggning och värmepump.
Det var åttonde året som vi sänder enkäter till våra kunder. Undersökningen denna gång gällde år 2015.
Enkätens syfte var att hjälpa oss att bli bättre på att bemöta våra kunder som söker tillstånd av olika slag och
att utveckla vår verksamhet.
Frågorna handlade bland annat om hur sökanden
uppfattar personalens servicenivå, bemötande och
kompetens. Alla åsikter var välkomna, såväl positiva
som negativa. Medverkandet var förstås frivilligt och
anonymt. Totalt utsända enkäter var 161 och 72 svar
kom in (44 %). Efter sammanställning av svaren kom vi
fram till följande resultat.

Foto: Åsa Holje

Sammanfattningsvis berättar enkäten om våra
kunder att

• Alla fick det tillstånd de sökte.
• De flesta är män i åldern 56 eller äldre.
• De flesta tar första kontakten via personligt besök
och telefon.
• Handläggarna var lätta att få tag på och var intresserade.
• De flesta var nöjda eller mycket nöjda med handläggningstiden som de tyckte var som förväntat
eller till och med kort/mycket kort.
• Besökarna på vår webbplats har blivit något fler,
men är fortfarande inte så många.
• Informationsmaterialet och blanketterna ansågs
lättfattliga och bra
• Avgifterna ansågs vara förväntade eller höga.
Vi på miljö- och byggkontoret tackar alla som
svarade, för er medverkan!

Åsa Holje

förvaltningssekreterare
0560-160 60
asa.holje@torsby.se
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Hälsningar från brandskyddsföreningen
och räddningstjänsten

Några råd och tips
om brandvarnare

Om det börjar brinna hemma hos dig ger en brandvarnare ett tidigt
larm och ger alla en chans att ta sig ut i tid innan branden fått fäste.
Har du dessutom tillgång till handbrandsläckare kan du även få tid till
att begränsa eller till och med släcka
branden.
• Brandvarnare ska finnas i varje
rum men inte i köket och i badrummet och vara placerad mitt i
taket.
• Har du mer än en våning i din
bostad är det mycket bra att ha
s.k. kommunicerande brandvarnare. Det betyder att alla varnarna larmar samtidigt oavsett
vilken av dem som kände av
branden/röken först.
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• Kontrollera dem minst en gång per
månad genom att trycka på testknappen. Piper den när du trycker
på knappen är den OK. Piper den
inte är det slut på batteriet och då
måste du sätta i ett nytt.
• Rengör den genom att dammsuga den ibland. Damm kan göra
att den inte fungerar.
• Bor du i hyreshus är det fastighetsägaren (hyresvärden) som är
ansvarig för att det finns brandvarnare i lägenheterna. Skötsel
och underhåll av brandvarnren
står du som hyresgäst för själv.

Vill du veta mer?

Ring till oss på räddningstjänsten i
Torsby kommun: räddningschef Pär
Maltesson tfn 0560-161 25 eller ställföreträdande räddningschef Stefan
Olsson tfn 0560-161 21.
Du kan också gå in på Svenska
Brandskyddsföreningens hemsida
www.brandskyddsföreningen.se
för att se bilder och få ännu mer råd
och tips.
Pär Maltesson
räddningschef
0560-161 25
par.maltesson@torsby.se

Foto: Fortum

Ny säkerhetssamordnare

i Torsby kommun

– Johan Westh

Jag heter Johan Westh och är kommunens
säkerhetsamordnare sedan den 1 april. Jag är
28 år och har vuxit upp i Svenneby. Grundskolan
gick jag på Svenneby skola och Frykenskolan
och gymnasiet på Stjerneskolan.
Sedan 2009 har jag jobbat på Torsby flygplats. Där har
jag haft flera funktioner; flygplatsbrandman, flygsäkerhetskoordinator och funktionsansvarig för flygplatsräddningstjänsten. Genom arbetet på flygplatsen har
jag genomgått många utbildningar t.ex. en utbildning
till säkerhetskoordinator och en utbildning som heter
funktionsansvarig flygplatsräddningstjänst (tidigare
hette den brandchef flyg). Utbildningen vänder sig till
ansvariga som ska planera, upprätthålla och genomföra räddningstjänst.
Vintern 2012 fick jag anställning som deltidsbrandman på brandstationen i Torsby, något som jag är väldigt glad för. Arbetet som deltidsbrandman har, som
ni säkert förstår, passat bra ihop med mitt arbete på
flygplatsen. 2015 vidareutbildade jag mig till brandförman och fick då ansvar för beredskapsgrupp 2 på
stationen. Gemenskapen på brandstationen är bra och
har blivit en viktig del av mitt liv. Det är helt enkelt kul
att gå till jobbet, precis som det ska vara.
Nu tar jag nästa steg i yrkeslivet och ger mig på jobbet som Torsby kommuns säkerhetssamordnare. Jag
kommer att ha kvar tjänsten som flygsäkerhetskoordinator på 20 % vilket innebär att jag är säkerhetssamordnare på 80 %. Som säkerhetsamordnare kommer jag
att arbeta förebyggande mot de risker vi har i kommunen exempelvis översvämningar, dammhaveri, bränder, trafik och hot och våld i offentlig miljö. En del av
arbetet innebär att samordna de resurser vi har vid en
extraordinär händelse, så att alla samhällsviktiga funktioner har de kunskaper och utrustning som krävs.
Jag kommer att vara Torsby kommuns representant i
gränsräddningsrådet som arbetar för att ta fram planer
och rutiner för gränsöverskridande samverkan mellan
riks- och länsgränser. Utöver jobbet som säkerhetssamordnare kommer jag naturligtvis även att hugga tag i
de arbetsuppgifter som finns på brandstationen.
Jag bor i en villa i Torsby tillsammans med min
sambo Therese, och i vårt hem har vi som alla andra,

Foto: Finnskoga MK

ansvaret att i skälig omfattning hålla utrustning för
släckning av brand och för livräddning eller annan
olycka. Och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för
att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand. Allt enligt lagen om skydd
mot olyckor som givetvis alltid finns tillgänglig hemma hos oss.
Tveka inte att kontakta mig eller komma in och hälsa
på oss inne på brandstationen i Torsby.
Johan Westh
säkerhetssamordnare
0560-161 23, 070-224 64 75
johan.westh@torsby.se
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I Torsby går det bra
att driva företag!
När vi frågar folk i Torsby hur många företag de tror att det finns här, gissar de
allra flesta på omkring 500 st. Men faktum är att vi i maj 2016 har 1719 företag
registrerade i kommunen! Statistiken berättar också att antalet nyregistrerade
företag i Torsby under 2015 var hela 86 st.
Våra största branscher är tillverkning &
utvinning, handel, tjänster till privatpersoner och företag, byggtjänster och skogsbruk. Och de allra flesta av våra företag är
småföretag.

Det finns några stora, viktiga arbetsgivare i
vår kommun, men faktum är att 4 av 5 nya
jobb skapas i mikro- och soloföretagen (hit
räknas företag med upp till 9 anställda).
Det här gör våra småföretag till en oerhört
viktig del av vårt näringsliv.
Varje år genomförs en rad undersökningar
och rankinglistor av olika myndigheter och
organisationer, och här träder en positiv
bild fram - det är bra att driva företag i
Torsby!
I SKL’s (Sveriges kommuner och landsting) undersökning om företagsklimatet i
Sverige, kliver Torsby upp på en hedrande
5:e plats. Det kan t.ex. jämföras med Sunne
som hamnar på plats 13, och Karlstad på
plats 62.
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Detaljhandelns omsättning
1. Torsby 790 milj kr
2.
3.
4.
5.

Sunne
Hagfors
Filipstad
Kil

620 milj kr
495 milj kr
431 milj kr
341 milj kr

Antal sysselsatta i handeln
1. Torsby 308 st
2.
3.
4.
5.

Sunne
Hagfors
Filipstad
Kil

272 st
172 st
151 st
144 st

Handelns försäljningsindex
1. Torsby 105 (+6)
2.
3.
4.
5.

Sunne
Hagfors
Filipstad
Kil

76
66
65
46

(+1)
(+1)
(+2)
(-1)

Som tidigare nämnts är handeln en av
våra största branscher, och det är också en
bransch som växer i Torsby. Ovan presenterar vi siffror där vi jämför oss med några
andra värmländska kommuner som har
ungefär lika många invånare. Som synes så
går det bra för handeln i Torsby!

När det gäller handelns försäljningsindex,
så är utgångsläget 100 för Sverige som helhet. Om en kommuns index ligger över 100
innebär detta att det är fler som handlar
i kommunen än vad som bor här - dvs att
folk även kommer utifrån för att handla i
här. Torsby passerade 100-strecket i senaste mätningen.
Detsamma gäller omvänt - för de kommuner som har under 100 i handelsindex
innebär det att folk pendlar ut och handlar
på andra orter. Siffrorna är hämtade från
HUI’s (Handelns utredningsinstitut) senaste rapporter.

Företagsklimat 2015
1. Aneby
2. Laxå
3. Överkalix
4. Hammarö

5. Torsby

13. Sunne
20. Arvika
30. Kristinehamn
62. Karlstad

Lina Sundberg
vd Tuab
072-731 60 18
lina.sundberg@torsby.se
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Fiber läggs i Rinn. Foto: Cecilia Sjödén

Fiberutbyggnaden tar fart
Tro det eller ej men det händer mycket på fiberfronten i vår kommun nu! Fyra fiberföreningar har fått
bredbandsstöd beviljat, några bygger utan stöd och Torsby kommuns utbyggnad av ortsammanbindande nät har startat.
Tolv fiberföreningar hade ansökt
om bredbandsstöd och fyra föreningar fick sina ansökningar beviljade
i april. Det är ju inte så roligt att 8
föreningar blev utan bredbandsstöd,
men flera av dem har nu dialog med
en operatör som erbjuder en lösning utan stöd till fast pris. Det blir
betydligt enklare och mindre arbete,
framför allt administrativt, eftersom
föreningen inte behöver rätta sig
efter Jordbruksverkets alla krav och
villkor och kan avveckla föreningen
när nätet är färdigbyggt.
De fyra fiberföreningar som fick
bredbandsstöd beviljat är AmnerudLikenäs fiberförening, Fiber i Rådom,
Fiberbredband i Sörmark och Lekvattnet-Mårbacken fiber och i de här
föreningarna är det nu full aktivitet.
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Torsby kommun bygger ortsammanbindande nät

Torsby kommuns utbyggnad av
ortsammanbindande nät har också
börjat. Första sträckan är Snårberg – Antila som följs av sträckan
Brattmon – Höljes. Därefter forsätter vi med Långberget, Klaråsen
och vidare ända upp till Långflon.
Sträckan Bastvålen – Lillskogshöjden är också med i etapp 1 tillsammans med Bjurberget, Falltorp och
Kindsjön. Vi har också fått besked
om att ansökan för etapp 2 blivit
godkänd. I den etappen ligger några mindre sträckor i Lekvattnet, Östmark, Svenneby, Digerberget och
Björbysätern. En etapp tre planeras
också med ytterligare sträckor, bl.a.
Bograngen – Medskogen.

Det blir billigare att bygga byanät

Den här utbyggnaden gör att flera
områden får bättre förutsättningar
att anslutas till fiber än de hade tidigare. Fortfarande måste fibernätet
som går hela vägen fram till huset
byggas, så kallade byanät. Det är en
annan sorts nät än det ortsammanbindande nätet som Torsby kommun får bredbandsstöd till ur Europeiska regionala utvecklingsfonden,
men det blir enklare och billigare att
bygga dem genom att man slipper
de långa sträckorna till stationerna.
Har du några frågor om just ditt område är du välkommen att höra av dig!
Cecilia Sjödén
bredbandssamordnare
0560-160 03
cecilia.sjoden@torsby.se

Hallå Henric Ceder – vem
är du och vad gör du?

Sedan första november 2015 har Torsby Flygplats och Hagfors Airport en gemensam flygplatschef,
vilket är gynnsamt för samverkansarbetet mellan de två flygplatserna och därmed också för den
gemensamma flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda.
Hej Henric, vem är du och vad gör en flygplatschef egentligen?

– Jag är 36 år och bor i Forshaga med min fru och våra
två barn. På fritiden umgås jag med familjen och vännerna och tar mig gärna några turer på mountainbiken
när jag vill koppla av.
– En flygplatschef har det totala ansvaret för den
eller de aktuella flygplatserna, i mitt fall Torsby Flygplats och Hagfors Airport. Mitt arbete består bland
annat av att se till så att flygplatsernas olika tillstånd
kan genomföras och följs i det dagliga arbetet. På en
flygplats finns många olika tillstånd, de grundläggande tillstånden är två driftstillstånd för respektive
flygplats som är utfärdat av Transportstyrelsen och ett
miljötillstånd per flygplats som är utfärdat av Länsstyrelsen. I mitt arbete ingår också ansvaret för personalen
och ekonomin på de båda flygplatserna.

Det låter ansvarsfullt, vad har du för utbildning
och erfarenhet?

– Ja, det är ansvarsfullt - och roligt. På en flygplats
krävs att personalen har olika utbildningar inom bland
annat säkerhet, räddning och fälthållning. De som
arbetar med räddning och fälthållning ansvarar också
för ramp- och stationsarbetet, där bland annat incheckning, lossning/lastning, tankning och banskötsel ingår.
Det krävs också en så kallad AFIS-utbildning för de
som arbetar i tornet med flyginformation och alarmering.
– Jag själv började utbilda mig inom flyget i samband
med att jag tog studenten efter gymnasiet. Direkt därefter, 1999, började jag arbeta med fält, ramp, räddning
och security på Karlstad Airport, där jag precis som nu

Flygplatschef Henric Ceder på Torsby Flygplats. Foto: Ulrika Andersson

uppdaterade mig med aktuella påbyggnadskurser och
utbildningar för att hålla mig ajour. Efter elva år på
Karlstad Airport, i slutet av 2010, tillträdde jag tjänsten
som flygplatschef på Hagfors Airport och nu arbetar
jag även som flygplatschef på Torsby Flygplats.
Ulrika Andersson
marknadsföringsstrateg
070-659 60 06
ulrika.andersson@torsby.se
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Politikern Åke Gustavsson provar att ta sig in i en affär

Deltagarna samlades utanför kommunhuset och blev tilldelade olika uppdrag

Politiker och tjänstemän
tog sig fram i Torsby
centrum med rullstol
Med rullstol, rullator, specialpreparerade glasögon och hörselproppar fick politiker och tjänstemän
prova-på tillgängligheten. Det var kommunala tillgänglighetsrådet som med hjälp av elever från
Stjerneskolans vård- och omsorgsprogram anordnade dagen.
Det var tisdag 3 maj som några av Torsby kommuns
politiker och tjänstemän fick möjlighet att prova hur
det kan vara att ha en funktionsnedsättning. Syftet med
dagen var att ge ökad kunskap och visa på de problem
som kan uppstå när man ska uträtta enkla vardagsärenden. Och hur en bra utformad miljö utan hinder
underlättar och gör livet betydligt enklare.
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Några hinder på vägen

Framkomligheten på trottoarerna upplevdes som ganska bra i centrum. De som provade på att vara synskadade upplevde att skyltar med rund metallfot stod
stadigt om man råkade stöta till dem och den vita käppen fastnade inte i denna typ av skylt. När man skulle
passera över gatan fungerade det bra för rullstols-

Tipsa polisen om langning på telefon 114 14
Ditt tips gör skillnad!
Syftet med TÄNK OM är att sprida kunskap till
föräldrar om tonåringar och alkohol. Forskning
visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare
och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida
konsumtionsmönster.
Läs mer på www.tänkom.nu
Foto: Annette Lauritzen Karlsson

användarna då det inte fanns några kanter. För de som
var synskadade var det svårare att finna rätt ställe att
gå över på. När man inte kunde ta ögonkontakt med
bilisterna kändes det otryggt och avsaknad av kantsten
gjorde att man lätt hamnade ute i trafiken.

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig, Jörgen Johansson,
ANDT-samordnare 0560-166 96, 070-316 60 77
jorgen.johansson@torsby.se
ANDT = Alkohol, narkotika, dopning, tobak

Ramper + elektriska dörröppnare fungerade bäst
Till några verksamheter i centrum har det byggts ramper. Här tyckte rullstols- och rullatoranvändarna att det
fungerade ganska bra att ta sig in bara man fick hjälp
med att öppna dörren. Men där det var allra lättast att ta
sig in var där det fanns elektriska dörröppnare.

Ibland behövdes det hjälp för att nå varor

Rullstolsanvändarna tyckte att det var svårt att nå alla
varor i en butik. Men de artiklar man sökte vid detta
tillfälle var placerade i bra höjd. De som denna dag
provade på att vara synskadade behövde hjälp med att
läsa prislappar och hitta rätt vara. Ibland berodde det
på ljus som bländade eller som inte var tillräckligt.
Det allra bästa är att få god service och hjälp av butikspersonalen. Något man givetvis får i en liten ort som Torsby.
Gunilla Montán Halvardsson
tillgänglighetssamordnare
0560-161 62
gunilla.halvardsson@torsby.se
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Foto: Jessica Fong

Var rädd om ditt kort!
Många av de ärenden vi konsumentrådgivare hanterar handlar om
situationer där en konsument har godkänt att ett visst belopp ska
dras från kontot via ett kort. Men där det ändå blev fel …
Det kan röra sig om att en konsument fått ett erbjudande om att
medverka i en utlottning av en
surfplatta för endast 19 kr eller
erbjudits att köpa ett par nya märkesskor för 1 kr. Det finns så klart
flera varianter, men de har alla en
sak gemensamt. När konsumenten
väl nappat på erbjudandet genom
att betala med sitt kort dras ofta
en större summa flera gånger från
konsumentens konto. De flesta
konsumenter reagerar på detta
genom att kontakta sin bank samt
företaget bakom erbjudandet. Trots
det kan det vara svårt att få stopp
på dragningarna samt svårt att få
tillbaka pengarna.
Genom att uppge sitt kortnummer samt sin cvv-kod, de sista
tre siffrorna på kortets baksida,
har konsumenten egentligen endast godkänt att företaget får dra
pengar genom konsumentens kort.
Alltså inte bara det belopp som
syns på lockerbjudanet. Ofta finns
det i dessa ärenden avtalsvillkor
som konsumenten godkänt i samband med betalning som visar att
det inte rört sig om en engångsbetalning utan en prenumeration av
något slag. Så det gäller att vara
försiktig. Betala aldrig med kort om
du inte helt säkert kan lita på betalningsmottagaren!

Skydda ditt kort

• Kontrollera om du kan låsa ditt
kort för internetköp och köp utanför Sverige eller Norden
• Fråga din bank vilka lösningar de
erbjuder för att säkra ditt kort. En
del banker erbjuder mobilappar
som du loggar in på med hjälp
av ett mobilt bank-id. Genom en
mobilapp går det att låsa och låsa
upp ditt kort när du så önskar.
• Andra banker använder sig av
e-kort för internetköp. Ett e-kort
är ett virtuellt kort som är knutet
till ditt fysiska kort och det kan
du ladda med en viss summa
pengar samt ge en begränsad
giltighetstid.
• Se också till att aldrig ha för
mycket pengar på ditt kortkonto.
Kontrollera och för över pengar
till annat konto regelbundet.
• Lämna aldrig ditt kort obevakat.
Skyddar du inte ditt kort och din
kortkod riskerar du att själv få
stå för kostnaden om någon tömmer ditt konto.
• Spärra ditt kort om du misstänker att någon annan än du själv
gjort ett köp eller uttag via ditt
kort.
Jessica Fong
konsumentrådgivare
054-540 46 82
jessica.fong@karlstad.se

Besöksadress:

Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns
gata 30, (Inre hamn) 651 84 Karlstad
Konsumentrådgivningen
Karlstads kommun, 651 84 Karlstad
054-540 46 90, 9-12 och 13-16

E-post och webb

konsument@karlstad.se
www.karlstad.se/konsument
www.facebook.se/radrummet
Torsby kommun köper tjänsten av
konsumentrådgivningen i Karlstad för
våra invånares räkning. Du kan alltså
kostnadsfritt kontakta dem för råd i
konsumentfrågor.
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Illustration: Birgitta Brorson

Ekonomichefen rapporterar

Finansförvaltningen sköter kassan
Sommaren är här, första delårsbokslut är klart och budgeten ligger som förslag till fullmäktige.
Men trots att många nu tar sommarledig måste de flesta verksamheter i kommunen fortgå och det
betyder i sin tur att räkningar måste betalas, pengar kommer in och betalas ut, lån måste omsättas
och så vidare.
Dessa penningflöden bevakas av
finansförvaltningen som också sköter in- och utbetalningar, förvaltar
våra konton, placeringar och lån.
Huvuduppdraget för finansverksamheten i vår kommun är att säkerställa vår betalningsförmåga på
både kort och lång sikt.
När det gäller de likvida medlen
(pengar i kassan och på banken)
och övriga tillgångar och skulder
redovisas de, till skillnad från kostnader och intäkter i våra verksamheter, inte årsvis utan löper vidare
och kan avläsas per dag. På ett år

flyter ca 900 000 000 kr (niohundra
miljoner kronor) genom finansförvaltningen. Det betyder att vi bedriver verksamhet för ca 2,5 miljoner
kronor om dagen.
Det som är viktigt för långsiktigheten är dock vad som blir kvar i
kassan när alla räkningar är betalda.
Trots att vi i många år har haft ett
positivt resultat och att värdet på
våra tillgångar (hus, vägar, skogar
m.m.) beräknas vara över 700 000
000 kr (sjuhundra miljoner kronor),
behöver vi även i fortsättningen
satsa på bra resultat. Det som är

utmaningen är att vi även har
skulder på 360 000 000 kr (trehundrasextio miljoner kronor). Utöver
dessa banklån har vi också skulder
för framtida pensioner på nästan
lika mycket. Det betyder att våra
skulder är större än våra tillgångar,
vilket på lång sikt inte är bra hushållning.

Angela Birnstein
ekonomichef
0560-160 28
angela.birnstein@torsby.se
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Aramiz och Wilma Beverlin

Välkommen till
Torsby ridklubb
På Torsby ridklubb är alla välkomna - barn som vuxna och det
finns hästar för alla. Ridklubben erbjuder lektioner måndag
- lördag och vi har allt från knatteridning till trimgrupper (för
både nybörjare och erfarna). Vi har ett stort fint ridhus med
stor läktare och i ridhuset pågår det aktiviteter varje dag.
Några gånger om året arrangeras också tävlingar i hoppning
och dressyr och då är ett hett tips att ta med dig fikakorgen
och bänka dig på vår läktare, för hästtävlingar är väldigt
fascinerande och spännande! Andra populära aktiviteter som
ridklubben anordnar är hajk och ridläger.

Jojjo och Emma

Vår sport liknar inte så många andra, till skillnad från andra
är vårt redskap ett stort fyrbent djur som kräver omsorg och
omvårdnad 365 dagar om året. Det är nog just det som också
är tjusningen med vår sport, för de flesta hästmänniskor vet
att bandet som kan skapas mellan häst och ryttare är något
alldeles speciellt.
I Torsby finns ett stort intresse för hästsport och vi har många
aktiva på tävlingsbanorna, både inom hoppning, dressyr,
akademisk ridning och islandshäst. De flesta av våra aktiva
är unga tjejer (fast vi ser gärna att fler killar också ansluter
sig också!) och stallmiljön visar sig gång på gång vara en
stimulerande och utvecklande miljö för ungdomar, då man
tidigt lär sig ta ansvar. Ett kvitto på detta är vår fantastiska
ungdomssektion som 2015 fick utmärkelsen som Värmlands
bästa ungdomssektion.

Ruffe och Eszter Nagy

Acke, Wilma Beverlin
och mamma Veronica
Wish Madoc Mover
och Charlotte Norbäck

Hästarna är nu på sommarbete, höstterminen börjar i augusti
(vecka 33) och än finns det platser kvar i grupperna. Hör av dig!
Surfa gärna vidare om du vill veta mer om till exempel
lektionstider, hur du blir medlem, löser anläggningskort, hyr
anläggningen eller om du är nyfiken på våra arrangemang.
Läs mer på www.torsbyridklubb.se, ring oss på telefon 0560129 95 eller maila oss på torsbyridklubb@telia.com. Du kan
också följa oss på facebook.com/torsbyridklubb eller sök på
”Ungdomssektionen Torsby ridklubb” på Facebook så kan du
följa dem också.
Välkommen till oss!

Foto: Amanda Norbäck-Nilsson
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I Torsby kommun finns över 300 föreningar.
En av dem är Torsby ridklubb som här presenterar sig.

