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god Jul & gott 
nytt år på er!
Vi lever i en tid med många 
förändringar i vårt samhälle 
och det kan skapa en stress 
förutom den vanliga julstres-
sen. Jag hoppas nu att vi alla 
kan koppla av under jul- och 
nyårshelgen och att vi tänker 
lite extra på alla som jobbar 
under helgerna.

Vi bor i en fantastisk kommun 
med många små och mellan-
stora företag från norr till söder. 
Detta gör oss mindre sårbara 
än många andra kommuner 
och vi får inte glömma bort alla våra engagerade för-
eningar som ger våra barn och ungdomar en menings-
full fritid.

Kommunstyrelsen kommer från och med nästa år att 
regelbundet förlägga sina sammanträden runt om i 
kommunen. Vi kommer att fortsätta att ha öppna möten 
där allmänheten får komma och lyssna och ställa 
frågor till oss politiker. Ett arbetssätt vi tror skapar mer 
delaktighet och gör oss politiker 
mer tillgängliga för medborgarna 
i kommunen.

Vi hoppas nu att vår nya 
regering äter många peppar-
kakor och blir ännu snällare 
och givmildare och stöttar oss 
glesbygdskommuner runt om i 
Sverige! 

Vi ses!
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utförda dialoger 
Under november hade allmänheten möjlighet att 
lämna synpunkter, dels vid drop in-tillfällen i  
Mejerskan i centrala Torsby och dels genom att 
lämna förslag på analoga kartor i biblioteket i Torsby 
tätort. Kommunen har också haft särskilda träffar  
med skolor och näringsliv. 

fortsatt möjligt att lämna synpunkter
Ännu är det inte för sent att framföra synpunkter. 
Året ut har du möjlighet att framföra dina idéer digi-
talt. Scanna QR-koden för att komma till ett formu-
lär där du bland annat får berätta vart du anser att 
bostäder bör byggas, eller vilka platser du anser bör 
bevaras eller utvecklas. 

dina synpunkter är viktiga för oss 
Att besvara formuläret tar cirka 10 minuter, men 
genom att göra det bidrar du med viktig kunskap om 
tätorten och önskad utveckling.  
  

vad är en översiktsplan? 
En översiktsplan är ett politiskt styrdokument som 
anger hur kommunen avser utveckla och använda 
mark och vatten. Planen är inte bindande men väg-
ledande vid efterföljande samhällsbyggnad (detalj-
planer, bygglov, tillståndsprocesser med mera).

vill du veta mer om den fördjupade  
översiktsplanen för torsby?
Hör av dig till stadsarkitekt Evelina Bengtsson,  
tfn 0560-160 20, evelina.bengtsson@torsby.se eller  
samhällsplanerare Sara Johansson, tfn 0560-160 18,  
sara.johansson@torsby.se.

Sara Johansson och Evelina Bengtsson. 
Foto: Annette Lauritzen

QR-kod till enkäten

fortfarande chans att

Planera för 
framtiden 
med oss! 
Torsby kommun håller på att ta fram en 
ny fördjupad översiktsplan för Torsby 
tätort. Innan beslut om planens utform-
ning tas vill vi gärna ta del av dina 
synpunkter och idéer. Under hösten och 
vintern 2022 har vi därför dialoger med 
medborgare, näringsliv och skolor. 
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fÖp branäs
En ny fördjupad översiktsplan för Branäs antogs 
av kommunfullmäktige i april 2022. Den föregå-
ende fördjupade översiktsplanen för Branäs var 
från 1988 och med tanke på Branäs utveckling 
de senaste åren behövdes en ny fördjupning för 
området tas fram. 

 

Samhällsplanering  
i Torsby kommun
Vi har detta år haft en rad olika både stora och små samhällsplaneringsprojekt runt 
om i vår kommun. Här kan du läsa mer om en del, men långt ifrån alla,  
av de projekt som genomförts under året och några  
projekt som fortfarande pågår. 

Översikts- och detaljplanering

detaljplan för gamla polishuset  
i sysslebäck
Torsby Bostäder initierade projektet med 
att ta fram en ny detaljplan för gamla polis-
huset och brandstationen i Sysslebäck för 
att möjliggöra bostäder. Torsby Bostäder 
har som ambition att bygga seniorbostäder. 
En spännande aspekt med projektet är att 
det avser ombyggnation av befintliga bygg-
nader och inte ny exploatering.

 

detaljplan för södra badabruk
I februari vann detaljplanen för Södra Bada-
bruk laga kraft. Planen medger byggrätter för 
bostäder intill Fryken, strax söder om Bada 
Herrgård. 



NR 4 - 2022 TORSBY NU  5

ändring av detaljplan för inova park
Det pågår just nu ett planarbete för att ändra 
befintlig detaljplan för Inova Park. Ändringen 
görs främst för att möjliggöra expansion av de 
företag som finns där idag. Ändringen innebär 
en ökad exploateringsgrad samt höjd bygg-
nadshöjd i delar av området. Ambitionen är 
sedan att påbörja ett planarbete för att förlänga 
nuvarande industriområde söderut.

fÖp torsby
Just nu pågår även ett arbete med 
att ta fram en ny fördjupad över-
siktsplan för Torsby tätort, Läs mer 
om detta arbete på sidan 3.

andra samhällsplaneringsprojekt som genomförts/pågår 2022

projekt för ökad folkhälsa i stöllet
Vid fotbollsplanen norr om Klarälvsdalens 
folkhögskola har det under året genomförts 
åtgärder i syfte att förbättra utemiljön för de 
boende. Det har bl.a. byggts ett utegym och en 
hundrastgård och det planeras för ett uteklass-
rum i området. Även en ny lekplats har gjorts i 
ordning i Stöllet.

ransby/branäs reningsverk
Till vintersäsongen 2022/2023 står reningsverket 
klart att tas i drift för att serva såväl fasta året-
runtbostäder som fritidsboenden i området Ransby 
och Branäs. Invigningen var 14 december 2022.  
Det nya vattenverket i Branäs beräknas vara  
klart 2023.

invigning av finnskogaajätten och 
lekplats i Höljes
En omfattande renovering av Finnskoga-
jätten i Höljes har genomförts och nyin-
vigdes i somras. I anslutning till Jätten  
har kommunen ordnat med en ny lek-
plats.

vill du veta mer om kommunens planering?
Hör av dig till samhällsplanerare sara Johansson, 
tfn 0560-160 18, sara.johansson@torsby.se eller 
stadsarkitekt evelina bengtsson, tfn 0560-160 20, 
evelina.bengtsson@torsby.se.
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Reflexer och broddar 
Vi vet att det är en kall, mörk och ofta halkig period 
som ligger framför oss. Genom att använda reflexer 
eller reflexväst när du rör dig ute i vintermörkret 
kan du hjälpa trafikanterna att se dig. Kom ihåg att 
reflexer förlorar sin funktion ganska snabbt och be-
höver bytas ut minst vart tredje år, men helst oftare. 
Hårda reflexer reflekterar ljuset bättre än mjuka, och 
alla reflexer syns bättre för bilister om de sitter lågt. 

Om det är halkigt ute är det bra att investera i 
broddar. De ger ett bättre grepp för skorna på både 
snö och is, och minskar risken för halkolyckor. Se 
gärna till att du har broddarna hemma innan halkan 
kommer!

fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning på sin 
egen fastighet. Detsamma gäller halkbekämpning. 
Se till att ha skyfflar och sand hemma redan innan 
vintern kommer. Det brukar bli brist i affärerna när 

första snön faller. Tänk på att du även ska hantera 
snön du skottar bort, du får inte lägga ut den i vägen.

Glöm inte att skotta och sanda runt sopkärlen så 
att de går att dra fram när renhållningsentreprenö-
ren kommer för att tömma dem. Om du har hem-
tjänst är det också viktigt att personalen kan ta sig 
fram till din fastighet. Uppfart och trappor behöver 
vara halkbekämpade och du behöver se till att ha 
belysning när det är mörkt. En rörelsedetektor på 
utelampan innebär att det går åt mindre energi än 
om du skulle ha lampan tänd hela tiden. 

Om det kommer mycket snö under vintern kan 
det vara påfrestande för vissa fastigheter och du kan 
behöva skotta både platta tak och balkonger. Tänk 
alltid på säkerheten! Se till att inte vara ensam när 
du skottar tak och använd säkerhetslina.  

KicKi LEch

säkerhetssamordnare 
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

Förbered dig för vintern
Vi har vinter varje år, och ändå tenderar vi att bli lika tagna på sängen när den  
kommer, först av mörkret och sedan av snön. Men det går att förbereda sig och på  
så sätt undvika att stressad rota igenom varenda byrålåda efter reflexer eller fara  
runt och leta på mackarna efter en snöskyffel att köpa.

Illustration: Birgitta Åberg
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Elektricitet är en färskvara som inte kan lagras. I 
Sverige har vi ett överskott av el under perioder av 
året, men underskott andra perioder. Om det inte 
går att täcka underskottet med produktion och im-
port kan det leda till en så kallad manuell förbruk-
ningsfrånkoppling (MFK). 

Frånkopplingen innebär att Svenska kraftnät be-
ordrar regionnätsföretagen (Ellevio m.fl.) att koppla 
bort områden i Sverige från elnätet, för att möta upp 
effektbristen. En frånkoppling betyder inte att det 
har inträffat en kris, utan den utförs för att förhindra  
en kris. Hittills har en frånkoppling aldrig skett i 
Sverige.  

frånkoppling innebär strömavbrott
Frånkopplingen utförs av elnätsföretagen (Ellevio  
m.fl.) och innebär att det blir strömavbrott i de 
bortkopplade områdena. Avbrotten ska ske under 
kortare tid, 1-2 timmar, och rotera mellan olika 
områden. Effektbristen som kan leda till en från-
koppling infaller troligast under en kall dag när det 
inte blåser och under de tider som elnätet är högst 
belastat, vardagar mellan kl. 7-9 och kl. 17-19. 

svenska kraftnät meddelar
Om en frånkoppling är den enda lösningen kommer 
Svenska kraftnät att meddela detta via sin webbplats 
www.svk.se och via media. 

prioriterade elanvändare får ström
Sker frånkopplingen kan vissa prioriterade elanvän-
dare såsom sjukhus m.m. kopplas till utifrån en i 
förväg fastställd plan, och på så sätt ändå få ström 
under avbrottet.

eget ansvar
Om vi gemensamt minskar förbrukningen kan 
frånkopplingen undvikas. Alla medborgare och 
verksamheter har ett eget ansvar för att klara en 
störning och bör se över sin förmåga att hantera ett 
strömavbrott.

mer information
För privatpersoner finns tips och råd under rubriken 
”Råd till privatpersoner” på www.msb.se. Företag 
kan läsa mer under rubriken ”Kontinuitetshantering” 
på samma webbplats. 

Bra information om manuell förbrukningsfrån-
koppling finns på Svenska kraftnäts hemsida  
www.svk.se. Sök på ”Frågor och svar om effektbrist 
och manuell förbrukningsfrånkoppling”.

KicKi LEch

säkerhetssamordnare 
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

om det blir brist på el

Manuell förbruknings-
frånkoppling (MFK)
Om det uppstår en effektbrist i elnätet kan statliga affärsverket Svenska kraftnät 
beordra en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling för att förhindra att det blir 
en kris. En sådan frånkoppling kan jämföras med ett planerat strömavbrott och sker 
under ordnade former.  
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Hemberedskap innebär att man som privatperson  
förbereder sig för att kunna täcka sitt eget och fa-
miljens basbehov under en tid när vardagen inte 
fungerar som vanligt. Det kan till exempel handla 
om strömavbrott eller en väderhändelse som gör 
att vi inte kan lämna våra hem. Vid en kris kommer 
samhällets resurser att prioriteras för att användas 
till att upprätthålla nödvändig verksamhet och till 
de som är mest utsatta. Alla andra förväntas klara 
sig själva i minst en vecka. Då gäller det att ha en 
viss beredskap. 

vi kan vara förberedda
Om vi är förberedda kan vi hantera en kris bättre, 
än om vi inte är det. Främst handlar det om att ha 
tillgång till mat, vatten, värme och information. 
Många webbplatser ger exempel på vad du bör ha 
hemma, och du kan även finna enkla checklistor att 
följa i broschyren Om krisen eller kriget kommer 
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) ger ut. På webbplatsen www.msb.se kan du 
läsa mer om vad du kan göra för att förbereda dig 
under rubriken Råd till privatpersoner.

mat
Ha ett litet lager av mat som inte behöver förvaras i 
kylskåp. Det kan vara pasta, ris, krossade tomater, 
bönor av olika slag, tonfisk, burkskinka med mera. 
Ett enkelt sätt att handla sådan mat är att se vilka 
varor som står på vanliga hyllor i affären, alltså mat 
som inte står i kyldiskarna. Köp gärna mat med 
lite längre hållbarhet och tänk på att det underlät-
tar om det är mat du gärna äter i vardagen. Det är 
ingen idé att bygga upp ett lager med fiskbullar om 
du inte tycker att det är gott. Försök att omsätta ditt 
lager så att all mat inte har blivit gammal när du ska 
använda den. Ha gärna lite choklad och annat gott 
hemma, det kan nog visa sig göra underverk för din 
och familjens krishantering!

vatten
Det går att lagra vatten under en längre tid. Du be-
höver rena dunkar eller flaskor och det är bra om du 
kan förvara dem mörkt och svalt eller i frysen när du 
har fyllt på dem. Tänk på att byta ut ditt lagrade vat-
ten då och då. Lukta på vattnet innan du använder 
det, och koka det gärna om du har möjlighet.  

Hur står det till med bered-
skapen hemma hos dig?
Vi medborgare förväntas klara oss själva i minst en vecka om det inträffar en kris som 
gör att samhället inte fungerar som vanligt. Har du koll på vad du behöver ha hemma 
och vad som troligast inträffar hos dig?
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Vid en kris behöver vi minst tre liter vatten per per-
son och dygn, och är krisen långvarig kommer vi att 
behöva mer. 

värme
Värme är viktigt för vår överlevnad och det är 
bra om du ser till att ha en alternativ värmekälla 
hemma. Det kan vara en öppen spis eller element 
som drivs av fotogen. Glöm inte att vädra ofta för att 
få in mer syre. Sovsäckar och liggunderlag är bra att 
ha. Om ditt boende riskerar att bli utkylt så försök 
att bo i ett rum och stäng övriga. Du kan isolera 
golvet med mattor, fönstren med filtar och bygga en 
koja under ett bord så håller du värmen lättare. 

information
Du behöver veta vad som händer i det omgivande 
samhället. En vevradio är en liten och enkel lösning. 
Den fungerar även om det inte finns ström och det 
brukar också kunna gå att ladda mobiler med den 
om du är beredd att veva ett bra tag. Sveriges Radio 
P4 är vår utpekade informationskanal vid kris, så 
lyssna på den kanalen och håll dig uppdaterad. 

kriser som kan drabba dig och ditt hem
För att vara beredd är det bra om du har tänkt 
igenom vad som kan drabba dig där du bor. Bor 
du på ett ställe som kan översvämmas av vatten, 
behöver du ha beredskap för det. Inträffar det ofta 
elavbrott hos dig behöver du ha beredskap för det. 
Har du egen brunn som sinar när det blir torrt ute 
en längre period behöver du ha beredskap för det. 
Genom att gjort en egen liten riskanalys kan du 
lättare förbereda dig!

KicKi LEch

säkerhetssamordnare 
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

Foto: Kicki Lech
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Här kommer några bra tips från miljö- och bygg- 
kontoret att tänka på när julmaten hanteras:
1. Var noga med handhygienen, tvätta alltid hän-

derna innan du börjar laga mat och när du växlar 
mellan olika råvaror. Byt torkhandduk ofta eller 
om ni är många som hjälper till med maten kan 
man med fördel använda pappershanddukar. 

2. Använd alltid rena redskap. Använd gärna olika 
skärbrädor, till exempel en för rått kött och en för 
andra livsmedel.

3. Genomstek köttbullarna, liksom kött av fågel och 
gris.

4. Kyl ner tillagad julmat som inte ska ätas med det-
samma. Små mängder mat kan ställas i kylskåpet 
direkt, större mängder bör först kylas ner i till 
exempel ett vattenbad eller väl skyddat utomhus 
om vädret tillåter. 

5. Mat som ska hållas varm ska vara lägst 60 grader. 

6. Ta inte fram mer mat till julbordet än vad du tror 
ska gå åt. Mat som tas ut och in i kylskåpet får 
kortade hållbarhetstid. 

7. Bra temperatur för känsliga varor som kött, fisk 
och skaldjur är +4 grader. Skaffa en termometer 
och mät hur kallt det är på olika plaster i kylskåpet. 

8. Ät inte nötter eller torkade frukter som ser 
skrumpna, missfärgade och dåliga ut eller som 
luktar och smakar konstigt eftersom de kan inne-
hålla mögelgifter. Dela gärna på nötter som kan 
vara missfärgade på insidan men ser fina ut på 
utsidan. 

Miljö- och byggkontoret önskar er en riktigt trevlig jul 
med mycket god och säker mat!

MARiA hEDiN

miljö- och hälsoskyddsinspektör
maria.hedin@torsby.se

0560-160 76

Julen innebär mycket god mat och med rätt hantering är det bara att njuta av alla 
läckerheter. Men varje år drabbas många av matförgiftningar efter både restaurang-
besök och måltider i hemmet. Julbord och andra bufféer är extra känsliga eftersom 
maten ofta flyttas mellan servering och förvaring flera gånger. 

Foto: Annette Lauritzen

Tips för ett säkert julbord
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Exempel på matavfall
B
Bröd
Blommor (snittblommor och mindre 
krukväxter)

F
Fisk
Fläsk
Frukt, fruktskal

G
Godis
Grönsaker, grönsaksskal

H
Hundmat
Hushållspapper

K
Kaffefilter
Kaffesump
Kattmat
Krukväxter, mindre sort
Kryddor
Kött, köttben

M
Matrester

P
Potatis, potatisskal

S
Skal av frukt, potatis, grönsaker
Skaldjur
Snacks

V
Vegetarisk mat

Ä
Äggskal
Ägg

Ö
Örter

Exempel på sådant  
som inte är matavfall
• Dammsugarpåsar
• Färgade servetter
• Presentsnören
• Blöjor, bindor, tops och plåster
• Munskydd
• Snus, fimpar och tugggummi
• Kuvert och post-it-lappar
• Pennor, tejp och suddgummi
• Plastpåsar

Klimatfrågan är ständigt aktuell och det är viktigt att alla 
hjälps åt och gör det man kan för att bidra till en bättre 
miljö. Sortera ut sitt matavfall är ett bidrag. 
vad är matavfall?
I princip allt som går eller har gått att äta är matavfall. Till exempel 
matrester, mat med utgånget datum, godis etc. Även räkskal, köttben, 
potatisskal och kaffesump sorteras som matavfall. Men det är viktigt 
att andra produkter som förpackningar, plast, glas, metall inte följer 
med ner i matavfallspåsen. 

På www.torsby.se/matavfall finns mer information.

Sortera ditt  
matavfall

#
Kl

ip
p 

ur
 o

ch
 s

pa
ra
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Har du frågor om matavfalls-
insamling? 
Vi har samlat en del information på  
www.torsby.se/matavfall. Du kan 
också kontakta tekniska avdel-
ningen på telefon 0560-162 31.

vad händer med matavfallet? 
Soporna och matavfallet hämtas 
av kommunens renhållnings-
entreprenör, NordRen. Med 
sina tvåfacksfordon samlar de 
samtidigt in både matavfallet och 
restavfallet. 

Matavfallet transporteras först 
till Sunne för omlastning/sam-
lastning. Det transporteras sedan 
vidare till Karlskoga i större con-
tainers för att minimera transpor-
terna.

Av matavfallet framställs bio-
gas och biogödsel. Biogasen om-
vandlas till fordonsbränsle och 
biogödseln är ett bra gödnings-
medel som ersätter konstgödsel 
inom jordbruket.

Alla Värmlands kommuner kör 
sitt matavfall till Karlskoga. 

Restavfallet, som också körs till 
Karlskoga, går till förbränning för 
framställning av energi.

Det är lätt att sortera 
Det enda du behöver göra att lägga mat-
avfallet i den bruna matavfallspåsen som  
du fått/får av oss, och sedan lägger du  
påsen i den bruna tunnan som är avsedd  
för matavfall. Använd endast de bruna  
papperspåsarna som du fått/får av oss.  
Använd inte plastpåsar, för de förstör  
återvinningsprocessen.

Veckla ut och platta till påsen i botten 
innan du ställer den i behållaren

1

Påsen lägger du i den bruna tunnan 
för matavfall.

4

Lägg matresterna i påsen. Om 
de är blöta, låt resterna rinna 
av ordentligt först.

2

Fyll påsen till ungefär två tredjedelar 
så är det enkelt att försluta den. Det 
är viktigt att sedan rulla ihop påsen 
ordentligt.

3

Matavfallsinsamling är på väg att införas i hela kommunen
Först ut, nu under hösten 2022, var 700 hushåll inom Torsby Bostäder och 
alla verksamheter (storkök, restauranger, förskolor, äldreboenden etc.)  
inom Torsby tätort.

Under våren 2023 fortsätter införandet, och då fortsätter vi i Torsby tätort 
med villor och hyresfastigheter, och successivt under året runt om i kommunen.  
Du får information i god tid innan det är dags för ditt område.

Miljötekniker Linda Åberg vid NordRen 
hämtar matavfall och restavfall

Foto: Annette Lauritzen

#

Klipp ur och spara
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vad är tobaksfria nikotinprodukter?
Det är produkter som innehåller nikotin men inte 
tobak, och kallas ofta för ”det vita snuset”. Även om 
produkterna är tobaksfria innehåller de nervgiftet 
nikotin som är beroendeframkallande och tillverkat 
av tobaksplantan. 

Vår uppfattning är att många ungdomar lockas 
till att testa produkterna som framställs som goda och 
fräscha. Marknadsföringen är intensiv och riktad mot 
tonåringar med färgglada förpackningar och vita pril-
lor. Vi vill framhålla ”att bara testa” produkten kan 
leda till ett livslångt och destruktivt nikotinberoende. 

vad gäller för tobaksfria nikotinprodukter?
För att få köpa produkterna måste man ha fyllt 18 
år. Åldersgräns, marknadsföring och försäljning 
regleras i lagen om tobaksfria nikotinprodukter som 
trädde i kraft 1 augusti 2022. Lagen syftar till att bl.a. 
begränsa nikotinanvändningen och skydda barn och 
unga. Lagen innehåller också krav på att du anmäler 
om du säljer produkterna. 

Från 1 januari 2023 kommer det att ställas ännu 
högre krav på märkning med bl.a. innehållsdeklara-
tion och upplysning om nikotinets skadeverkningar. 

vad gäller för dig som säljer?
Innan du börjar sälja måste du gör en anmälan till 
kommunen och bifoga en kopia av ditt egenkon-
trollprogram. Butiksägare eller försäljningsansvarig 
ansvarar sedan för att reglerna följs, t.ex. att produk-
terna endast får säljas till dem som fyllt 18 år. Kom-
munen och Polismyndigheten har ett gemensamt 
tillsynsansvar som bl.a. innefattar kontroll av att 
försäljningsstället uppfyller försäljningskraven. 

Anna Ryttegård Näsman, alkoholhandläggare,
0560-161 47, anna.ryttegard-nasman@torsby.se
Lokala Förebyggande Rådet (LFR) genom 
Kicki Lech, säkerhetssamordnare, 0560-160 88, 
christina.lech@torsby.se och 
Mimmi Adolfsson, projektledare KOMSAM,  
070-181 13 11, marianne.adolfsson@torsby.se

Tobaksfria nikotinprodukter 
ytterligare en produkt med 18-årsgräns
Tobaksfria nikotinprodukter marknadsförs intensivt mot tonåringar, men vad är  
egentligen en tobaksfri nikotinprodukt? Sedan 1 augusti 2022 regleras försäljningen 
av en ny lag. 

#



 14  TORSBY NU NR 4 - 2022

Nära vård är en nationell omställning som påverkar 
hela välfärden. Den handlar att flytta vård, hälsa och 
omsorg närmare invånarna och att göra dem del-
aktiga i arbetet. Fokus ska flyttas från sjukdom och 
behandling till hälsofrämjande och förebyggande 
insatser nära invånarna. Kärnan är ett personcentrerat 
förhållningssätt som utgår från individens behov 
och resurser.

så här började det
Under hösten 2021 lyftes frågan om hur vi ska arbeta  
med här i Torsby kommun av politiker i barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Hur kan 
vi utveckla den samverkan vi har idag för att för-
stärka tidiga och nära insatser? Sedan våren 2022 
har tjänstemän i respektive nämnd arbetat tillsam-
mans i projektet. 

För varje barn
Ett av de områden som vi i Torsby kommun valt att jobba inom när det gäller  
Nära vårdsomställningen är att utveckla samverkan mellan barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden. Här har vi valt att arbete i ett projekt som vi benämner  
”För varje barn”. 
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Vi har hämtat inspiration från andra kommuner, 
bland annat Ystads kommun och Faluns kommun 
som i sin tur har inspirerats av Skottlands arbete 
med tidiga och sam¬ordnade insatser för barn och 
unga. Arbetet kallas ”Getting It Right For Every 
Child” (GIRFEC) och har blivit välkänt i många 
länder. GIRFEC betonar vikten av täta samarbeten 
mellan olika myndigheter, ett gemensamt fokus på 
barnets bästa och tidig upptäckt av barn i behov av 
samhällets stöd. 

syfte med ”för varje barn”?
Att tillsammans skapa en organisation som fram-
gångsrikt ger barn och unga bästa möjliga skolgång 
och uppväxt genom snabba, tidiga och välkoordine-
rade insatser när det behövs och där det behövs. 

när startar ”för varje barn”?
Efter att ha tagit del av erfarenheter från andra kom-
muner och regioner har vi i Torsby valt att starta 
”För varje barn” som ett pilotprojekt i förskoleklass-
erna på Holmesskolan i januari 2023. Projektet kommer  
att utvärderas i maj 2023 och faller det väl ut så 
kommer det att införas i samtliga förskoleklasser 
och i årskurs 1 från hösten 2023.

Hur fungerar ”för varje barn”? 
Allt individuellt stöd som planeras samlas i en plan. 
Planen är gemensam för alla verksamheter och 
innehåller också vem som ska göra vad och när. För 
varje barn bygger på att innehållet i modellen och 
stödet utvecklas tillsammans genom dialog med alla 
aktörer. På så vis kan alla som arbetar för barnets 
bästa bli involverade med sin kunskap och sina 
erfarenheter. Stödinsatserna blir dessutom bättre 

anpassade efter de verkliga behov som finns bland 
barn och familjer.

Vi vet att tidigt stöd i livet hjälper mycket bättre 
än när det kommer sent. Därför vill vi gärna hitta de 
barn som behöver vår hjälp så tidigt som möjligt.  
Sedan bildar vi tillsammans ett stöttande nätverk 
och agerar gemensamt för barnets bästa. Som barn 
eller närstående ska du alltid ha en redan känd per-
son att vända dig till - en person som kan aktivera 
det nätverk som ger rätt stöd och hjälp till barnet.

vad är skillnaden jämfört med hur  
vi arbetar idag?
Vid införandet av nya arbetssätt så ska alltid befint-
liga arbetssätt belysas och utvärderas för att se vad 
som fungerar bra och vad som kan utvecklas. I för-
skolan i Torsby kommun har vi ett barnhälsoteam 
där olika professioner möts runt barnet. I grund-
skolan och gymnasieskolan finns elevhälsoteam 
med samma uppdrag. 

Efter vår gemensamma genomlysning har vi 
konstaterat ett antal framgångsfaktorer och några 
utvecklingsområden. Det har mynnat ut i ett team 
bestående av personal från skola och socialtjänst 
som kommer arbeta utifrån en tydlig arbetsmodell. 
Målet är att ge ett tidigt och samordnat stöd där  
barnet är i fokus. Mer information kommer att  
delges till berörda efter årsskiftet. 

Har du frågor om ”för varje barn”?
Hör av dig till någon av oss:
Johan Nilsson, skolchef, tfn 0560-160 27,  
johan.nilsson@torsby.se eller
Gunnar Wigstrand, socialchef, tfn 0560-161 76,  
gunnar.wigstrand@torsby.se

Illustration: Birgitta Åberg
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åtta arbetsgivare under två dagar
Frykenskolans fyra klasser besökte på två dagar åtta 
arbetsgivare inom olika branscher. Kvistbergsskolan 
årskurs 8 och 9 hann under två skoldagar besöka 
elva företag mellan Långflon och Likenäs. 

Att sy ihop program för sex klasser kräver omfat-
tande logistik med tidsbokningar, transporter och 
information till alla parter.

positiva arbetsgivare
Stort tack till alla arbetsgivare som har ställt upp på 
Framtidsdagarna!  

Under arbetsplatsbesöken har eleverna fått en in-
troduktion om arbetsmarknaden av de som kan det 
bäst - arbetsgivarna. Utmaningen för många företag 
är att hitta arbetskraft med rätt kompetens, här gavs 
tillfälle att marknadsföra sin bransch för kommande 
arbetstagare och företagare.

synpunkter från skolan
– Framtidsdagarna är viktig del i utbildningen och 
i gymnasievalet. Att få se en verklig arbetsplats på 
nära håll och höra inspirerande yrkesfolk berätta om 
sina yrken, ger eleverna insyn och kunskap som kan 
vara avgörande när de ska välja program på gymna-
siet, säger studie- och yrkesvägledare Lena Rattfelt.

– Eleverna uppskattar företagsbesöken. Det är 
även givande för lärarna som kan återkoppla till 
besöken i undervisningen, säger rektor Madelene 
Cicek, Kvistbergsskolan.

BENTE ANDREASSoN

arbetsmarknadsstrateg Tuab
070-255 52 87

bente.andreasson@torsby.se

iNgELA BöNSTRöM BRuSgÅRD

näringslivsutvecklare Tuab
076-801 61 75

ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se

Framtidsdagar –  
företagsbesök för årskurs 8 
Att välja gymnasieprogram kan för många elever vara svårt. Tuab och kommunens 
näringslivsavdelning har därför arrangerat studiebesök till flera arbetsgivare så att 
eleverna i årskurs 8 får kunskap om det lokala näringslivet och bredden av yrken här.



NR 4 - 2022 TORSBY NU  17

Torsby fortsätter sin stabila klättring i 
Svenskt Näringslivs undersökning av 
företagsklimatet i Sverige. Årets resultat 
är en förbättring med fyra placeringar och 
innebär den hittills högsta placeringen 
någonsin för Torsbys del. 
I Värmland landar Torsby på plats 5 av 16 kommuner.  
I kategorin ”Landsbygdskommuner med mindre 
än 15 000 invånare i den största tätorten” hamnar 
Torsby på en hedrande andraplats i Sverige efter 
Vansbro som toppar landsbygdslistan. Rankingen är 
baserad på företagarnas egna upplevelser av hur bra 
det är att starta och driva företag i kommunen.

Här finner du resultaten från undersökningen: 
www.foretagsklimat.se/torsby.

stort tack
Stort tack till alla fantastiska företagare i Torsby 
kommun – stora som små – som bidrar till ett lokalt 
företagsklimat på uppgång!

ANNA-LENA cARLSSoN

VD Tuab 
076-816 57 42

anna-lena.carlsson@torsby.se

EVA LARSSoN

näringslivschef Torsby kommun 
070-212 54 57

eva.larsson@torsby.se

Torsbys företags- 
klimat på plats 51  
av 290 i Sverige 
– högsta placeringen hittills
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Författar- 
besök på
Kvistbergsskolan
När författarparet Hanna och Jakob Blixt 
besökte Kvistbergsskolan i Sysslebäck 
fick eleverna lära sig ett och annat om hur 
det är att vara författare. Och hur de ska-
par spänning och äventyr i sina böcker.
Torsdagen den 20 oktober 2022 fick eleverna i klass- 
erna 2-7, besök av Hanna och Jakob Blixt från Lek-
sand. De berättade om sina jobb som författare och 
lärare samt om böckerna som de har skrivit. 

sagofallen och Historieväktarna
Berit Codner på skolbiblioteket planerade och köpte 
in författarnas böcker så att eleverna fick läsa dem och 
förbereda sig. För de yngre eleverna gällde det böck-
erna om Sagofallen, en serie på sju böcker som Hanna 
har skrivit. De äldre barnen fick ta sig an de tre delarna 
i Historieväktarna, som Hanna och Jakob skrivit till-
sammans. Eleverna fick träffa Hanna och Jakob klass-
vis för att lyssna och lära sig om författaryrket.

Barnen tyckte det var intressant att höra hur det 
är "bakom kulisserna", hur böcker blir till i tanke-
gången och hur det fungerar att skriva en bok, mer 
än bara själva skrivandet.

kulturcrew
På Kvistbergsskolan finns ett ”KulturCrew”, som i 
år består av sex elever från klasserna 6 och 7. Kultur-
Crew har som uppgift att ta hand om och förbereda 
olika evenemang. Det här var deras första och de 
tyckte det var kul att dekorera biblioteket inför be-
söket. De använde detaljer ur boken ”Uppdraget i 
London”, som de flesta hade läst. 

När alla ”lektioner” med författarna var klara så 
var det mingel med Hanna och Jakob i biblioteket 
innan de for hem till Dalarna.

BERiTh coDNER

biblioteksassistent
073-271 21 27

berit.codner@torsby.se

Foto: Berith codner Delar av KulturCrew fixar i biblioteket innan författarminglet. 
Från vänster Markus Karlstam, olle hansson Karlstam, Signe 
hagelberg Broman, Bram helmink och Love Bengtsson. 

Jakob Blixt skriver böckerna historie-
väktarna tillsammans med hanna.

hanna Blixt berättar inför klasserna 3 
och 4 om författaryrket och böckerna.
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Äntligen är nya barnavdelning på Torsby 
bibliotek invigd. Ett hundratal barn kom 
för att se Pippi Långstrump klippa bandet,  
leta guldpengar, pyssla och äta pann-
kakstårta. Eller bara sitta i sagogläntan 
hos kloka ugglan.
Onsdagen den 2 november 2022 var det dags för in-
vigning, efter flera års planerande, där bland annat 
en pandemi kom emellan. 2019 drog projektet igång 
tack vare pengar från Kulturrådet. En enkät gick ut 
till alla elever i kommunen där de fick komma med 
synpunkter och önskemål.

mysiga sittplatser
Till slut blev det en sagoglänta med en gradäng, 
mysiga sittplatser, ett träd att krypa in i och nya hyl-
lor. Trädet finns förresten i verkligheten och står på 
kyrkogården i Torsby. 

många delaktiga
En elev på Stjerneskolans byggprogram gjorde 
grundstommen till sagohörnan som examensarbete. 
Sedan har kommunens tekniska avdelning tillsam-
mans med olika lokala företag engagerats för att 
snickra, måla, lägga matta och foliera bilder m.m.

pippi invigde
När trädkronan i taket var på plats var det dags för 
den efterlängtade invigningen. Närmare 100-talet 
barn samt ett stort antal vuxna kom för att se Pippi 
Långstrump klippa bandet. Pannkakstårta servera-
des på löpande band och det letades guldpengar i 
hyllorna.

– Vi är väldigt glada att så många ville vara med 
och fira den här dagen med oss, säger Anki Yafele 
som tillsammans med Anki Olsson och Anna-Lena 
Olsson arbetat med projektet. Kom gärna och hälsa 
på i sagogläntan!

MARiA iVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se
Foto: Maria ivansson

Kön ringlade lång till pannkakstårtan 
som hade strykande åtgång.

FESTliG
invigning
nya barn- 
avdelningen 

a
v pippi Långstrump 

lyckades panga 
en ballong till allas 
förtjusning när hon 
skulle klippa bandet. 
pippi spelas av Ann-
charlotte Nygren.

Många barn ville pyssla tillsammans med Anki Yafele och göra 
en tillsammanskrona som kommer att hänga på biblioteket.

Sagogläntan bjuder in till läsning både i och utanför 
trädet där kloka ugglan bor.
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anna-lena tipsar:
bilderböcker
Plopp! av Maria Nilsson Thore
Om att vara liten och rädd och om hur det som är 
nytt kan skrämma. Om vänskap som tillåts växa 
över tid. En varm berättelse med underbara bilder.
Bara rumpor av Annika Leone
En väldigt rolig bilderbok om en dag på badhuset. 
Men också en bok om våra kroppar, om nakenhet 
och om att bejaka och glädjas åt sin kropp.

för barn 9-12 år
Valle och tonåringarna av Ellen Greider
Valle är livrädd för tonåringarna på skolan och en 
dag inser Valle med fasa att hans syster också kom-
mer att bli tonåring. Riktigt rolig bok med fräcka 
bilder.

Vuxen
En gentleman i Moskva av Amor Towles
Fantastisk bok som jag läste tillsammans med andra 
i vår bokcirkel. Vi får möta grevens levnadsöde och 
alla de människor han möter.

malin tipsar:
En röd liten fågel i juletid
En medelålders man åker till ett hälsohem i Alaba-
ma för sina hälsoproblem. Där blir det mycket mat, 
kärlek, intriger och livsavgörande händelser. En 
trevlig feelgood-bok som förstärker det mysiga med 
jul. Författaren är mer känd för boken ”Stekta gröna 
tomater på Whistle Stop Café”.

gun-britt tipsar: 
Drömmarnas flod av Elisabet Nemert
Noha flyr från sitt gamla liv som framgångsrik af-
färsman i New York för att bosätta sig på en båt i 
Amazonas. Frun Kassandra, som lämnat honom, 
reser till Blekinge där hon har sina rötter. Parallellt 
får man följa deras fortsatta resa i livet. En tänkvärd 
bok, pengar är inte allt.

Du hittar alltid massor av lästips på  
www.bibliotekvarmland.se. Trevlig läsning!

MARiA iVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Varva ner med en 
bok under julhelgen
Deckare, feelgood biografier eller en fängslande roman? Det är frågan.  
Här kommer lästips för stora och små från oss på biblioteken.



 26  TORSBY NU NR 4 - 2022

– Vilken ära att få visa upp sina bilder på ett ställe 
där de verkligen syns. Offentlig utsmyckning, det är 
stort, säger konstnären Albin Liljestrand i Ransby.

olika stilar
Han blev förstås glad när han fick frågan om ut-
smyckningen och han valde motiven till de fem 
bilderna med omsorg.

– Jag ville ha både gamla och nya bilder samt att de 
skulle representera olika stilar i mitt måleri. Det är lo-
kala vyer över Sysslebäck och Ransby, fantasiskapelser 
och även fantasifigurer ur min kommande bok. Säger 
Albin, som har svårt att få tid för den där boken.

Han är inne in en intensiv målarperiod och målar 
hela dagarna. Han måste bli klar med utställningen 
han ska ha på Galleri Bergman i Karlstad i början av 
december.

tåligt material
Nu finns det alltså konst på muren igen. Bilden som 
skapades där under Artscape 2017 blev fuktskadad 

och togs bort till slut. Nu är förutsättningarna en  
annan eftersom bilderna är tryckta på ett tåligt  
material och inte direkt på muren. Tanken är även 
att det ska bli belysning på bilderna längre fram.

från bokbuss till centrumkonst
– Samarbetet med Albin Liljestrand började redan 
2018 när vi klädde den nya bokbussen med just  
Albins bilder. Nu fortsätter vi samarbetet genom 
den här satsningen på offentlig konst i Torsby cen-
trum. Albins bilder ger parkeringsplatsen liv och 
uttryck och kanske får du som besökare ytterligare  
en anledning att stanna just här, säger Annika  
Wredenberg, kulturchef.

MARiA iVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se 

Albins konst 
förgyller muren
Konst i olika stilar, fantasibilder och lokala 
vyer över Sysslebäck. Det är motiven på 
Albin Liljestrands konstverk som finns på 
muren nedanför Nya Torget i Torsby. De in- 
vigdes på skyltsöndagen den 27 november.

Albin Liljestrand och Annika Wredenberg. Foto: Maria ivansson
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Förstudie  
Finnskogens  
utveckling
I en förstudie finansierad av Region 
Värmland kartlägger Torsby kommun 
tillsammans med Arvika, Eda och Sunne 
vilka utvecklingsmöjligheter som finns 
kring Finnskogens många natur- och 
kulturattraktioner.
minnen och kultur från 400 år
På 1600-talet koloniserades Finnskogen av nybyg-
gare från nuvarande Finland, svedjebönder. Med 
sin fulländade teknik fick de fram stora skördar av 
bland annat tuvråg odlat i askan efter bränd skog. 
Deras kultur och språk var levande här i 350 år. Det 
är bara 50 år sedan de sista finnättlingarna lämnade 
sina rökstugor. Fortfarande lever minnena och kul-
turen kvar, bland annat genom ett 30-tal finngårdar 
som är bland Skandinaviens bäst bevarade. I samma 
landskap finns spår efter gränsöverskridande flyk-
tingvägar från andra världskriget och platser där 
resande hade möjlighet att slå sig ned utan rädsla 
för repressalier. 

Hållbar utveckling 
En viktig del i kartläggningen handlar om att se vad 
som krävs för att områdets natur- och kulturpärlor 
ska kunna utvecklas till hållbara besöksmål base-
rat på det så kallade rörelsearvet. Med förstudien 
som underlag hoppas de fyra kommunerna kunna 
förbättra samarbetet där det långsiktiga målet är ett 
befolkat och välbesökt område där stillheten, natu-
ren och kärnan i den skogsfinska kulturen inspirerar 
boende, aktörer och besökare till ett hållbart, hälso-
samt och gott liv.

EVA LARSSoN

näringslivschef
070-212 54 57 

eva.larsson@torsby.se

Mattila. Foto: Visit Värmland

Rökstuga vid Rikkenberg. Foto: Karin Jonsson



 28  TORSBY NU NR 4 - 2022

stort engagemang 
Under året har det inkommit många tips om hus 
som av olika anledningar står tomma. Alla tips har 
följts upp. Projektledarna har gjort många resor ute 
i bygderna för att på plats titta på obebodda hus och 
träffa föreningar och personer med god lokalkänne- 
dom. Stort tack till alla som på olika sätt hjälper till 
i arbetet med att identifiera och kartlägga alla obe-
bodda fastigheter. 

drömplats på jorden
Det finns en ökad efterfrågan och intresse att leva 
och bo i våra bygder och många obebodda hus har 
potential att bli någons drömplats på jorden! Genom 
projektet har hittills två obebodda fastigheter sålts i 
Torsby kommun. Det finns goda förutsättningar och 
förhoppningar om att även fler hus inom kort kan få 
nytt liv genom nya ägare.

arbetet fortsätter
I alla fyra kommunerna har arbetet har varit fram-
gångsrikt och även om projektet avslutas vid års-
skiftet så fortsätter arbetet. Har du ett obebott hus 
som kan komma till mer användning genom uthyr-
ning eller försäljning är du välkommen kontakta 
oss. Vår målsättning är att så många hus som möjligt 
får ett nytt liv, åter blir bostad för någon och bidrar 
till att bygder fortsätter att leva.

kontaktpersoner:
Leo Larsson, tfn 0563-12727, leo.larsson@hagfors.se
Linnea Öjes, tfn 0563-18726, linnea.ojes@hagfors.se

Text: Eva Larsson, näringlivschef, 070-212 54 57 
Foto: Linnea öjes

landsbygds-
DrÖMMar  
– obebodda hus
Som vi berättat i tidigare nummer av 
Torsby Nu har Hagfors, Munkfors, Sunne 
och Torsby kommuner under 2022 ett 
gemensamt projekt för att identifiera  
obebodda fastigheter. Projektet heter 
”Landsbygdsdrömmar”.
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Ut och njut, här kommer några vintriga tips. För fler 
tips på aktiviteter, följ oss gärna på sociala medier, 
där uppdaterar vi löpande. 

snöskovandring
Snöskovandring är ett annorlunda sätt att upptäcka 
naturen! Upplev Nordvärmlands härliga vinterland-
skap på en guidad tur med någon av våra erfarna 
arrangörer. En aktivitet som efterfrågas mer och  
mer för varje säsong av gäster. Du kan hyra snöskor 
och boka guidade turer hos flera företag runt om i 
kommunen.

alpinskidåkning
Det är nära till en anläggning för skidåkning oavsett 
var du bor i vår kommun. Susa ner för skidbacken 
med snowboard eller skidor. Har du inte egen 
utrustning kan du hyra på skidanläggningen eller 
varför inte testa att låna på Fritidsbanken i Syssle-
bäck och Torsby?

längdskidåkning 
I vår kommun har vi ju sådan lyx att vi kan åka 
skidor året runt i skidtunneln. Men att åka utomhus 
i fina spår, ta sig en tur i månsken eller åka en dags-
tur ute med familjen det är ju något alldeles extra. 
Passa på att besök några av de längdåkningscentra 
som finns med bra skidmöjligheter.

Isfiske
Borra ett hål i isen och vänta med spänning på napp! 
Det finns många bra fiskevatten för vinterfiske runt 
om i kommunen. Kom ihåg fiskekortet och säker-
heten på isen! Ditt fiskekort köper du på ifiske.se.

Hundspann
Har du någon gång drömt om att glida fram på en 
släde över snön, bakom ett spann med vänliga och 
arbetsvilliga hundar som springer av ren glädje? 

Upplevelsen finns närmare än vad du kanske tror – 
ta en tur med hundspann i norra Värmland!

mys i massor
Vill man inte göra sportiga aktiviteter så kan man 
alltid tända en brasa och kanske grilla korv, dricka 
varm choklad och mysa vid elden. Eller så gör du ett 
besök på café med en spännande bok, flera ”typiska”  
sommarutflyktsmål har även vinteröppet.

bada i +30 grader
Sysslebäcksbadet och TorsbyBadet är öppet för 
badsugna. Plaska runt i vattnet, simma några längder 
eller kanske ska du boka relaxavdelningen? Oavsett 
så är ett besök till badhuset en trivsam aktivitet.

evenemang och inspiration
Vill du få mer inspiration och hitta kontaktuppgifter 
till företag för bokning, så besök visittorsby.se. 

Vi påminner om att vi gärna tar emot evenemangs- 
tips till vår evenemangskalender. Maila oss,  
turist@torsby.se med text, bild och kontaktuppgifter, 
så lägger vi in detta på visttorsby.se. Passa också på 
att ta ett exemplar av vår nya folder ”Upplev vinter 
i Norra Värmland” som du hittar hos lanthandlarna 
runt om i kommunen, på Tingshuset, hos våra Info-
points (Sysslebäcks bibliotek och Utmarksmuseet) 
och i fler broschyrställ runt om i kommunen.

EMELiE RöJESKog

destinationsutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se

Härliga vintertid! 
Vintern ligger framför oss och vad passar då inte bättre än att ge några tips  
på aktiviteter att göra? 

Här hittar du oss:
facebook: Visit Torsby  instagram: visittorsby
Webbplats: visittorsby.se  e:post: turist@torsby.se
telefon: 0560-160 50

Foto: Elvira Berglund
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längdskidåkning
Tänk dig att ett täcke av snö som 
glittrar runt omkring dig! Vi ser 
verkligen fram emot en vit krispig 
vinter men oavsett vad väder-
gudarna bestämmer så finns det 
snösäkra förhållanden i skidtun-
neln. I skidtunneln är det alltid -3 
grader och helt vindstilla. Skid-
tunneln kommer att hålla öppet 
fram till sista februari.

Planen i vinter är att producera 
konstsnö till en slinga på ca 2,5 
km utomhus och snökanonerna 
kommer att köras när det är  

optimala väderförhållanden för 
att effektivisera snöproduktionen 
så mycket som möjligt.

Vi hoppas på att få mycket 
natursnö, när vintern är som 
bäst så kan vi erbjuda ca. 50 km 
preparerade skidspår. Elljus-
banan är tänd kl 7.30-21.00 med 
skymningsrelä. När pistmaskinen 
är ute och kör så är banorna av-
stängda.

spåravgifter
Lös spårknapp i receptionen eller 
swisha direkt på plats.

Säsongskort för Torsbys kom-
muninvånare kostar för vuxen 
(16 år-) 600 kr och för pensionär 
400 kr. Alla barn upp till och  
med 15 år som är folkbokförda  
i Torsby kommun åker gratis  
skidor utomhus. Se spåravgift  
på skidtunnel.se/priser.

Trafik- och trivselregler i spåren
Under vintertid prioriteras skid-
spåren och för att alla ska trivas 
så följer vi Svenska skidförbun-
dets trafik- och trivselregler i 
skidspåren utomhus.

Garanterat snösäkert 
på Torsby Skidtunnel & Sportcenter
Vi hoppas på en snörik vinter med mycket natursnö men lyxen är ändå att få välja på 
att åka längdskidor inomhus eller utomhus. Under vintertid prioriteras skidspåren och 
trafik- och trivselregler gäller på banorna runt om i Valberget. 



NR 4 - 2022 TORSBY NU  31

Här är några viktiga punkter 
vi vill lyfta
Läs resterande punkter på skid-
tunnel.se/trivselreglerute
• All skidåkning sker på eget 

ansvar.
• Gå eller spring inte i skidspå-

ret (även skatebädden är ett 
skidspår).

• Respektera anvisad åkriktning.
• Visa respekt för naturen, ta 

med ditt skräp och stör inte 
djurlivet.

• Visa hänsyn mot andra åkare. 
Den som kommer bakifrån har 
alltid väjningsplikt. 

• Det är inte god sed att ropa  
”Ur spår!”

• Gå alltid åt sidan när du stan-
nar i spåren. Undvik platser 
där sikten är begränsad, ex. 
bakom krön, kurvor och bran-
tare utförsbackar.

• Anpassa farten efter rådande 
situation.

• Det är inte tillåtet att åka fristil 
i de klassiska skidspåren.

• Saxa inte i det klassiska spåret.
• Hundar är tillåtna på fristils-

bädden och ska vara kopplade.
• Spårknapp ska lösas och är per-

sonligt och får inte överlåtas. 
• Spårknappen ska visas tydligt 

eller vid begäran kunna visas 
upp.

• Skador på utrustning eller  
förlorad utrustning ersätts  
normalt inte.

• Ring 112 vid allvarliga incidenter!
• Ha en trevlig tur och njut av 

skidåkningen!

Skidspår
2,5 km
5 km
7 km
10 km
Elljusbana 5 km
Vägslutet 7 km t/r
Björnslingan 8 km t/r
Hårda 7 km
Hårda milen
Mastkärrsvägen 5,5 km t/r

receptionens och skid-
tunnelns öppettider

22 augusti - 31 december 2022
Måndag  kl. 9-19
Tisdagar  kl. 10-20
Onsdagar  kl. 9-20
Torsdagar kl. 9-20
Fredagar  kl. 8-20
Lördagar  kl. 9-18
Söndagar  kl. 9-18

23 dec.  kl. 10-16
Julafton  Stängt
Juldagen  kl. 10-16
Annandag jul  kl. 10.-16
Nyårsafton  kl. 9-14
Nyårsdagen  Stängt
 
1 januari-28 februari 2023
Måndagar  kl. 9-18
Tisdagar  kl. 10-19
Onsdagar kl. 9-19
Torsdagar kl. 9-19
Fredagar kl. 9-19
Lördagar kl. 9-17
Söndagar kl. 9-17

Kontakta oss
Torsby Skidtunnel & Sportcenter
Receptionen 0560-270 00
info@skidtunnel.se
www.skidtunnel.se
www.facebook.com/skidtunnel
Instagram.com/skidtunnel

ANNA LiNDQViST

platschef 
073-812 70 04 

anna@skidtunnel.se

Foto: Anna Lindqvist
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räddningstjänsten upp-
muntrar till försiktighet

Säker på isen
Årets höjdpunkt för många är när isen 
lägger sig och man kan ge sig ut. Att få 
packa ryggsäcken och ge sig hän, på 
långfärdsskridskor, pimpelfiske eller på 
skoter är en naturupplevelse. Vi upp-
muntrar till försiktighet och att du inhäm-
tar kunskap innan.

det är skillnad på is och is
Isens hållbarhet beror på vilken kvalité och struktur 
den har. Is är ingen exakt vetenskap, men ju mer 
man vistas på isar, desto mer lär man sig känna igen 
tecknen. Är du ovan rekommenderar vi dig att ta 
hjälp av andra. Som nybörjare ska man inte tveka att 
ta kontakt med en skridskoklubb.

viktig utrustning på isfärden
• Isdubbar. Ska sitta högt runt halsen, utanför klä-

derna. I isdubbarna ska det sitta en visselpipa av 
plast – utan kula som kan frysa fast. Träna på hur 
du ska använda isdubbarna.

• Flythjälp. Flytväst, räddningsväst eller torrdräkt 
är bäst men det fungerar även att ha en ryggsäck 
med ombyte i en vattentät påse. Ryggsäcken ska 
ha midjerem och helst grenband.

• Räddningslina. Ibland måste du ha hjälp av en 
kamrat för att ta dig upp. Räddningslinan ska 
kunna flyta och ha en tyngd som gör att den går 
att kasta långt. Linan ska vara lättåtkomlig.

• Ispik. Används för att bedöma  
isens bärighet och kvalitet.  
Ispiken ska kunna flyta och  
vara tyngre än till exempel en  
skidstav.

• Mobiltelefon i vattentätt fodral. Om olyckan är 
framme ska du enkelt kunna kalla på hjälp. Lägg 
telefonen i en vattentät påse så att den inte blir 
blöt. Den som själv kan slå larm har störst chans 
att bli räddad.

• Ombyte. Det är alltid bra att snabbt kunna få på 
sig torra kläder om olyckan varit framme. Se till 
att ha en vattentät påse där du förvarar kläderna.

 Källa: Sjöräddningssällskapet

tänk på det här innan du ger dig ut
Ha alltid sällskap på isen, då kan man hjälpa varandra.  
Fast håll avstånd det minskar risken för att samti-
digt gå igenom isen. Försök att hålla nere farten.  
Då ökar du dina chanser att upptäcka svag is och du 
minskar även skaderisken om olyckan ändå skulle 
vara framme. Du hittar bra information inför ditt 
isäventyr på www.issakerhet.se

vill du veta mer? 
Kontakta räddningschef Peter Bergström på e-post 
peter.bergstrom@torsby.se eller tfn 0560-161 25.
Text: Ann Rundqvist tfn 0560-161 20

Vi önskar er härliga 
naturupplevelser i vårt 
unika värmländska  
vinterlandskap. 

Kom ihåg: Kunskap,  
utrustning och sällskap 
räddar liv! 

Foto: Scanpix
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Det nuvarande läget medför ekonomiska utmaningar  
och det leder till ökat fokus på resurshållning i sam-
hället. De flesta kommer att behöva förändra sitt sätt 
att leva och omvärdera vad som just nu är viktigt för 
sin egen livskvalitet.
 
vad gör torsby kommun för och reducera 
energikostnaderna i sina lokaler?
Torsby kommun har aktivt jobbat med energibespa-
ringar sedan EPC-projektet (EPC = Energy Perfor-
mance Contracting) startade för cirka tio år sedan. 
I det projektet reducerade vi energianvändningen i 
57 fastigheter och när projektets åtgärder var färdiga 
under 2015 så beräknades det då och ha reducerat 
de årliga driftkostnaderna med nästan fyra miljo-
ner kronor samtidigt som hyresgästerna upplevde 
bättre arbets- och boendemiljö i våra lokaler. 

Vi har sedan dess fortsatt och bland annat energi-
effektivisera våra fastigheter, monterat upp solcel-
ler, konverterat bort fossil olja från våra energisys-
tem och sett över hur lokaler ska nyttjas. 

spara energi utan att försämra eftersökt  
funktion
Den lämpligaste energibesparingen görs enligt mig 
genom att förändra energibehovet och samtidigt 
bibehålla eller förbättra funktionen som eftersträvas. 

Det kan exempelvis handla om en lokal som idag 
värms till 22 °C på grund av att ytorna tidigare an-
vändes som boende men som numera används till 
förvaring. 

Sänker vi då till 12 °C så kanske inte det ökar ris-
ken för skador på byggnaden eller materialet som 
förvaras men ger en märkbar energianvändning. Då 
flera aktörer påstår att en grads temperaturminsk-
ning reducerar 5 % av den årliga energianvändning-
en så skulle vi grovt uppskattat halvera vår energi-
förbrukning.

Detta tankesätt vill vi ska genomsyra vårt dagliga 
arbete där vi kontinuerligt letar efter möjliga föränd-
ringar som medför att vi i Torsby kommun får ett 
hållbart fastighetsbestånd som varar i generationer.

oScAR ARLESTRAND

projektansvarig, fastighetsenheten tekniska avdelningen
0560-160 61

oscar.arlestrand@torsby.se

Foto: Nattanan Kanchanaprat/pixabay

Energibesparing 
i kommunens 
fastigheter

Vi går nu in i vintermånaderna och har med oss en energimarknad som medför högre 
kostnader för flera olika energislag än vad många troligtvis hade räknat med.

spara energi och få bättre nattsömn
I ett sovrum är rekommendationerna oftast  
att inte hålla mer än 18 °C och om ni idag har 
runt 21 °C så skulle ni vid en temperatursänk-
ning troligtvis uppleva bättre sömn samtidigt 
som ni reducerar er energiförbrukning.



Upphandling 
pågår för 
Torsbyflyget 
Antalet flygresenärer ökar sakta men 
säkert efter pandemipausen. Sedan linje-
flyget återgick till den ordinarie tidtabellen 
använder företag och organisationer 
Torsbyflyget allt mer igen, och tar sig på 
så vis snabbt och smidigt ut i landet och 
ibland vidare ut i världen. 

Torsbyflyget är en nödvändighet för flera företag 
och verksamheter att på ett kostnadseffektivt sätt 
ta sig till sina arbeten, utbildningar och värdefulla 
personliga möten.

Fastighetsmäklarna Åsa Trollåker och Katarina 
Nyberg Grabner på Fastighetsbyråerna i Torsby och 
Arvika tog Torsbyflyget till Arlanda för att delta på 
deras årliga konferens och affärsplaneringsdagar 
tillsammans med övriga Fastighetsbyråer i landet.

– I år var det extra smidigt eftersom konferensen 
är förlagd på ett hotell på Arlanda, där kommer vi 
att både bo och konferera, säger Åsa Trollåker.

– Ja, och för mig som åker från Arvika passar 
avgångstiderna också helt perfekt, jag har ungefär 
en timme hit till Torsby, sen är jag på Arlanda på 
en dryg timme till. Det går inte att jämföra med tåg, 
säger Katarina Nyberg Grabner.

snabbt, smidigt och prisvärt
Även privatresandet med Torsbyflyget tycks ha 
kommit igång igen, kanske tack vare att flygbolaget 
Amapola fortsatt erbjuder ett antal billiga och pris-
värda flygbiljetter varje avgång, från och till Torsby 
för 695 kr enkel resa.

Linjeflyget upphandlas av Trafikverket vart 
fjärde år
Den här fyraåriga flygperioden som pågår nu 
(hösten 2019 - hösten 2023) närmar sig sitt slut och 
Trafikverket arbetar just nu med att upphandla 
nästa fyraårsperiod, hösten 2023 – hösten 2027. Det 
kan betyda att flygbolaget Amapola, som trafikerar 
linjen nu, får fortsätta trafikera sträckan i fyra år till 
efter hösten 2023, det kan också betyda att det blir ett 
nytt flygbolag som vinner upphandlingen hos Trafik-
verket.

– Ja, det är väldigt roligt att se att både affärsresor 
och privatresor är på uppgång igen, efter pandemin. 
Vi vet att Torsbyflyget är superviktigt för lokala  
företag och verksamheter. Att Torsby flygplats  
kommer att fortsätta erbjuda flyglinjetrafik mellan  
Torsby – Hagfors – Arlanda är redan klart, då vi har 
tilldelats trafikplikt även för den kommande perioden. 

– Nu inväntar vi Trafikverkets besked om vilket 
flygbolag som kommer att trafikera linjen nästkom-
mande period, jag tippar på att vi får besked om det 
i mars/april 2023, säger Martin Berglund, flygplats-
chef Torsby Flygplats.
Text och foto: ulrika Andersson, marknadsföringsstrateg, 070-659 60 06

Åsa Trollåker på Fastighetsbyrån 
i Torsby och Katarina Nyberg 
grabner på Fastighetsbyrån i  
Arvika tar Torsbyflyget till Arlanda.
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tre områden får nya master
I förra numret av Torsby Nu skrev jag om att vi har 
fått prioritera områden med bristande mobiltäck-
ning för täckningskrav i samband med PTS tilldel-
ning av tillstånd inom 900MHz-bandet. Den utbygg-
naden kommer att inledas först om några år. Men 
för några år sedan auktionerade Post och Telesty-
relsen (PTS) ut tillstånd inom 700MHz-bandet, som 
också är lämpligt för yttäckande mobilnät i lands- 
och glesbygd. Till dessa tillstånd följde också krav 
på att bygga nytt yttäckande mobilnät. Detta har 
resulterat i att det nu blir tre nya master i vår kom-
mun, på Kampfallsberget söder om Torsbysjöarna,  
Hundberg sydväst om Lekvattnet och Böhönen 
nordväst om Svenshöjden. 

3g fasas ut
Som du säkert hört talas om så arbetar mobiloperatö-
rerna med att fasa ut nätlägena 3G och framöver även 
2G. 3G ska vara helt utfasat till årsskiftet 2023/2024 
medan vi får ha 2G kvar till 2025. Samtidigt byggs 
4G ut för att täcka de områden som tidigare  
bara hade 3G. I vår kommun så är 3G nästan helt 

borta nu och då är det viktigt att du har rätt inställ-
ning på din mobiltelefon. Den ska vara inställd på 
mobilnätverk som innehåller nätläge 4G och 2G 
eftersom det är de som är aktiva. I nyare telefoner 
kan det vara automatisk inställning men i lite äldre 
kan man behöva ställa in det manuellt. Ta hjälp av 
Henrik på Digidelcenter eller din radiohandlare om 
du behöver.

anmäl dålig täckning till telia
Har du dålig täckning där du vistas kan du anmäla 
din adress till Telia. Det gör du genom att gå in på 
Telia.se och söka på Täckning, klicka på Täckning och 
utbyggnad och följ anvisningarna. Du får då informa-
tion från de via e-post om vad som är planerat och 
om/när det är utfört i det området. Ju mer informa-
tion Telia får desto bättre kan de planera utbyggnad. 

Med det avslutar jag 2022 och önskar dig en  
God Jul och ett Gott Nytt År! 

Cecilia Sjödén, administrativ chef/bredbands- 
samordnare, 0560-160 03, cecilia.sjoden@torsby.se

Förbättrad mobiltäckning  
i vår kommun
Under året har mobilnäten i kommunen moderniserats och förstärkts, 3G är ersatt 
med 4G och tre nya master etableras.

Foto: Birgitta Åberg
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besöksadress
Kontaktcenter, Västra Torggatan 26, Karlstad

postadress och telefon
Konsumentrådgivningen KöpRätt
Kontaktcenter 651 84 Karlstad  
Tfn. 054-540 46 90

e-post och webb
konsument@karlstad.se, www.karlstad.se/konsument

Torsby kommun köper tjänsten av Karlstads kommun för 
våra invånares räkning, så du som bor i Torsby kommun 
kan kostnadsfritt få hjälp från KöpRätt (konsumentråd-
givningen i Karlstad).

Tips och trix 
inför jul-
handeln
Du kanske redan har inhandlat årets 
julklappar och fått dem hemlevererade? 
Om inte så kan du läsa om vad som kan 
vara bra att tänka på när du näthandlar.

beställ i tid!
Det kan vara en god idé att ta reda på hur lång leve-
ranstid företaget uppger på sin hemsida, så att du 
kan få en uppfattning om varan hinner levereras i 
rätt tid eller inte. Om inget annat anges har företaget  
30 dagar på sig att leverera din vara. Skulle det ändå  
vara så att varan levereras senare än vad ni har kom-
mit överens om, så kan du ha rätt att få skicka tillbaka 
varan kostnadsfritt för då rör det sig om dröjsmål.

betala på kredit
Om du har betalat varan på kredit, alltså med ett 
kreditkort eller på faktura, så har du som konsument 
ett starkare skydd än om du betalat med vanligt 
bankkort. Då kan du vända dig till både företaget  
du handlade varan av och banken/kreditgivaren om 
något skulle bli fel med leveransen eller med varan 
i sig. Dessutom skyddar det dig om företaget skulle 
gå i konkurs.

Julklappar på extrapris?
Har du hittat den perfekta julklappen till ett extra 
bra pris? Då kan det vara bra att hålla koll på hur 
prisutvecklingen av varan har varit, så att du kan se 
om företaget har höjt priset på varan för att sedan 
sänka priset så att det ser ut som att prissänkningen 
är större än vad den egentligen är. Detta kan du 
göra med hjälp av olika prisjämförelseverktyg, till 
exempel Prisjakt eller Pricerunner. Dessutom har 
det skett en förändring i prisinformationslagen som 
innebär att företag behöver skriva ut vad det lägsta 

priset för varan har varit under de senaste 30 dagarna,  
vilket gör det lättare för dig som konsument att 
kunna jämföra priser.

När vi ändå är inne på priser så kan jag inte låta 
bli att tjata om det gamla vanliga, låter det för billigt 
för att vara sant så är det nog tyvärr så. Det finns 
flertalet hemsidor som ser ut att vara från svenska 
företag, eftersom domänen är .se, men som i själva 
verket är företag belägna utanför EU.

Kolla upp om företaget verkar seriöst. Detta kan 
du göra genom att exempelvis söka upp recensioner 
av andra konsumenter, kolla på om de har kontakt-
uppgifter och hur deras villkor ser ut.

Med detta sagt önskar vi på konsumentrådgiv-
ningen er alla en riktigt god jul och gott nytt år!
Text och foto: Julia Ramberg, KöpRätt
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Tack vare kommunens goda resultat de senaste åren 
och det förväntade positiva resultat även för 2022 
ser det ut att vi kan lägga en budget i balans också 
för 2023. Den snabba uppgången i ekonomin efter 
pandemin gav oss dessa förutsättningar. 

De närmaste åren kommer dock att bli utmanan-
de. Fortsatta kostnadsökningar och en lågkonjunk-
tur kommer att sätta inte bara vår ekonomi på prov. 

Hur långvarig denna ekonomiska svacka kommer 
att bli är beroende på många faktorer, inte minst det 
geo-politiska läget i världen och hur energiomställ-
ningen och klimatarbetet fortskrider. 

ekonomichefen informerar

De närmaste åren  
blir utmanande
Nu är det allvar och alla har nog märkt det. Det blir kallt ute, då skjuter elpriserna  
genom taket. Dessutom når inflationen 10 %-märket och räntorna stiger. 

Om ekonomin inte återhämtar sig mycket snabbt 
kommer det att bli nödvändigt för alla kommuner 
och regioner att vidta åtgärder. Det gäller att stå 
på tå för att ha god beredskap för att möta snabba 
förändringar. Annars kan vintern komma att bli en 
istid.

ANgELA BiRNSTEiN 
ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

Illustration: Birgitta Åberg
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 Nyanställd

Martina Ulle
nius

verksamhetsc
hef inom soc

ialtjänsten

Den frasen och en medkänsla till mig själv och min 
nästa var något som min mamma skickade med 
mig. Att ge varje barn och vuxen hopp om att få ett 
bra liv och att det finns möjlighet till förändring är 
något som drivit mig genom livet. 

Som barn växte jag upp i ett behandlingskollektiv 
som min mamma drev och som vuxen valde jag att 
bli socionom. Sedan 1 augusti har jag förmånen att 
vara verksamhetschef för individ- och familjeom-
sorgen, LSS och socialpsykiatrin i Torsby kommun. 
Det är en stor omställning för mig att inte vara så 
nära de människor som socialtjänsten är till för, men 
jag har otroligt kompetenta medarbetare som är 
områdeschefer och som i sin tur leder all fantastisk 
personal ute i verksamheterna. 

Som verksamhetschef ska jag tillsammans med 
områdeschefer och deras medarbetare utveckla 
verksamheterna inom IFO/LSS/Socialpsykiatri med 
utgångspunkt att bevara det vi gör bra och att sikta 
på förbättringar som gör vardagen enklare och mer 
värdefull för dem vi är till för. 

Jag har nog alltid tyckt att jag har världens bästa 
jobb, oavsett vad inom socialt arbete jag arbetat 
med. 

Det har genom åren blivit en del olika arbetsplat-
ser och arbetsuppgifter, jag har bland annat jobbat 
som socialsekreterare, skolkurator och familje-hem-
skonsulent. Närmast innan jag började här i Torsby 
har jag varit enhetschef inom individ- och familje-
omsorgen i en grannkommun.

För att ta mig till Torsby pendlar jag den vackra 
vägen från Sunne där jag bor med man och katt. Jag 
har två vuxna döttrar, och än så länge två barnbarn. 
Min ena dotter och ett barnbarn bor i Torsby och 
närheten till dem i och med jobbet blir ju en extra 
bonus.

Jag är tacksam för att jag har fått chansen att jobba 
för att alla innevånare i Torsby kommun ska känna 
sig trygga om och när de behöver vända sig till  
socialtjänsten.

Mitt kontor ligger på Björkarna, du når mig på  
0560-162 06 eller via e-post martina.ullenius@torsby.se.

”Jag klagade på att min vän hade finare skor än jag, då mötte jag en man utan fötter.”

Foto: Annette Lauritzen
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fyll i och vinn! sänd in det ifyllda korsordet i sin helhet.
Kopiera av korsordet eller klipp ut det ur tidningen. Sänd in det så det är inne senast 1 februari 2023, till:
Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, Annette Lauritzen, 685 80 Torsby eller via e-post:  
annette.lauritzen@torsby.se. Bland de rätta svaren drar vi tre vinnare.

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

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

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

E-post:   ..............................................................................................................................................................

KorSorD
DUGER VÄV FÖRR SATSAR GANSKA
INTE EN ELLER MED TORSBY KORS LESS

Bilden måste beskäras så den blir 7 cm x 5 cm ENDA SA- HELIUM BUSE KOM- ORD BLIR
Viktigast är att en grön och en brun tunna syns BEL TILL MUN PÅ GUDOM
Skriver Anders som gjort korsordet KAN FÅ MARSCH-

PASSIVA RIKTNING
ATT LIK-

HANDLA GILTIG
MED
FÖR-

MANING
FÖRLÅT

KAN JUL- YTA
MAT- FÅ MÅL KLAPP I STOCK-

AVFALL I MUN MAT- HOLMS
BLI PORTION STIFT

SLITA KAN
PÅ MAN

GÖR MAN AN-
I DANS SÖKAN

VITT- ANGER LEK- SÄGS BRÅK I IBLAND
RING TID FULL GILLA KLASS- ANDRA MED FÄ
SIST I BITER SIM- MAT- RUM FÖRR ROBERT
SKALA LÄTT MARE AVFALL LIND

HAN DRES-
MED SIN

DRAKEN HON-
DJUR

HIT KÖRS DIVER-
MATAV- LITEN I GENS
FALLET MATEN ÖPPEN

SÄLJARE OM SJÖ
BE- INGÅR

MALVA- KYM- ALLTID
VÄXT RAD I SAL-

PUB LADER
MATE- LAX- BORG- FÖRE- BOLL- JÄMNAR

RIAL FISK MÄSTAR- KOM- PLATS ÄR VÄL MED
SMAL ÄR FLÅ- KAMP MER PÅ PÅ TEE MYROR MAR-
SEKT BUSE TÄTTING POSTEN KEN
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FRANSK SA   

FLOD RUL-
LAR 

NÅGOT HUN- GRIPA KLOS-
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PACKA TOM- TILL KAN
I TEN IBLAND MAN UR

KAN HAR BLI- VANLIG TAR RE- BLIR
Torsby MAN VIT LAG ÅSYN SOLUT MAT-

NU KANSKE ÄVEN KORT GICK I AVFALL
KAKAO HOS OSS SVENSK ITALIEN FISK

GILLAR STORA
INTE & LILLA

LIRET? FIRAS
I MAJ

VARTAN- MUS-
NAT ÅR LIMSK

MÅNGA I FURSTE
I MARA- TENN

FÖR NATA HIT
RÖRLIGA SKREV KÖRS
BILDER BACH MATAV-

RAPACE FALLET
JÄMRA GRÅ

SIG SÅ-

VIOLA

FINT DANA
FINNS Konstruktör: Anders Perstrand



 40  TORSBY NU NR 4 - 2022I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är  
MK Ratten, som här presenterar sig.

mk ratten – full fart på  
nästan alltid fyra hjul! 
MK Ratten är motorklubben i Torsby som bil-
dades 1959. Vår klubblokal ligger vid Vassjön, 
nordöst om Torsbys flygfält och vår motorbana, 
där vi bland annat anordnar våra folkracetäv-
lingar, ligger i Reitoskogen mellan Torsby och 
Gräsmark. 
Klubben har idag ca 200 medlemmar. Många är aktivt tävlande 
inom främst rally, folkrace, rallycross och crosskart. Men många 
av våra medlemmar har även enbart ett motorintresse, och 
några har tävlat tidigare i livet. 

Våra medlemmar är i spridda åldrar och en stor blandning mel-
lan tjejer och killar, kvinnor och män. Motorklubben är en ideell 
förening och att bli medlem i vår motorklubb kostar 200 kr för 
senior och 50 kr för junior. Som licensierad medlem (tävlande 
för vår motorklubb) får man reducerat pris för träning på vår 
motorbana. Vi försöker årligen arrangera klubbdagar med olika 
aktiviteter ute på vår motorbana. 

Våra duktiga aktiva medlemmar tävlar i allt från nationella cuper 
till stora internationella tävlingar i diverse bil- och tävlingsklasser. 

Sedan starten 1959 så har klubben arrangerat och varit med-
arrangörer till många stora tävlingar i och runtom kommunen. 
Klubben har sedan mitten av 60-talet anordnat den populära 
vintertävlingen “Finnskogsvalsen”, en rallytävling som går i  
skogarna runt om i Torsby kommun i början av januari. 2023 
planeras tävlingen att köras lördag 14 januari. Vi kommer likt 
många år tidigare vara värd för en av Sveriges största täv-
lingsklasser, Voc Mekonomen Rally, en tävlingsklass där de 
tävlande åker i ”standardbilar” i modell Volvo 240, 740 och 940. 
(Tävlingen är även öppen andra bilklasser.)

MK Ratten fick 2021 äran att ta över trampbilsrallyt som tradi-
tionsenligt körs varje midsommarafton i Torsby centrum, rallyt 
som tidigare anordnats av Torsby Rotary. Midsommarafton 2022 
arrangerades rallyt för första gången i MK Rattens regi och vi 
hoppas kunna anordna rallyt i många år till! 

Är du sugen på att börja med motorsport? Eller vill du veta mer 
om oss i MK Ratten? Kontakta oss gärna på info@mkratten.se 
eller besök vår hemsida www.mkratten.se för fler kontaktuppgif-
ter. Vi finns även på Facebook, där heter vi MK Ratten. 

planerade tävlingar 2023 
14 jan.  Finnskogsvalsen (rallytävling) 
15 april  Snösprinten (rallytävling) 
6-7 maj  Vårracet (folkracetävling på Niwabanan) 
23 juni  Trampbilsrally i Torsby centrum 
16 sept. guldratten (folkracetävling på Niwabanan)

Vinnaren i trampbilsrallyt 2022, Melvin Karlsson från Rinn. Foto: Mikaela Renhult.

patrik Barth, kartläsare från MK Ratten, tillsammans 

med föraren Mads östberg, vinnare i ungerska  

mästerskapet 2022 (rally). Foto: Luis Barra

Eivind Walfridsson Dahl, Svensk juniormästare 2022 i crosskart 125 cc. Foto: Annemo Friberg

ida Bood, kartläsare från MK Ratten, tillsam-

mans med föraren Robert Blomberg i Rally 

portugal 2021. Foto: Josef petru


