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Och på den vägen är det. 97 nummer har skapats 
under dessa 25 år. Vanligtvis fyra nummer per år, 
men ibland fem och i början var det två eller tre. En 
gång sex.

I början hade vi bara tvåfärgstryck, t.ex. blå och 
svart eller grön och svart osv. Det var dåtidens mest 
ekonomiska trycksätt. Från och med nummer 3, 2004 
trycktes hela tidningen i fyrfärg.

Tjugofem år kan tyckas vara en lång tid, men den 
har ändå gått så fort. Kikar man igenom tidningarna 
så får man en tydlig bild av hur mycket som har 
hänt och åstadkommits under de här åren. På sidan 
22 presenteras några axplock ur innehållet .

stort tack alla
Tack till alla mina kollegor som troget bidragit  
med innehåll under åren. Utan ert innehåll, ingen 
tidning. 

Och ett stort tack till de två grafiker som kunnigt 
och engagerat formgivit vår kommuntidning, först 
Gertrud Rydén (1997-nr 1, 2004) och från nr 2, 2004 
och framåt Birgitta Åberg. Jag kan med stolthet 
säga att vi nog har den finaste kommuntidningen i 
Värmland. 

Och tack förstås till alla invånare och företagare 
som tagit del av vår information. Och för alla syn-
punkter och tips som kommit in genom åren.

Det började en gång för 25 år sedan. Torsby Nu föddes då, våren 1997. 
Det var en önskan från dåvarande kommunledning och med en ny- 

inrättad tjänst som informationssekreterare, så ville man ha en  
kommuntidning som skulle informera invånare och företagare om  

aktuellt och smått och stort i den kommunala verksamheten.

Hälsningar och God Jul och Gott Nytt År från 
Annette Lauritzen, kommunikationsstrateg 

och redaktör för Torsby Nu

Annette Lauritzen Gertrud Rydén Birgitta Åberg
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Nu fortsätter ombyggnaden  
av JärnvägsgatanNu går vi vidare med nästa del av ombyggnaden av Järnvägsgatan. Nu är det sträckan mel-

lan Norra Torggatan – Kyrkogatan (utanför biografen Stjärnan) som görs om. Även östra än-

den av Norra Torggatan påverkas.

Det blir en fortsättning i samma stil 

som den tidigare ombyggnaden av 

Järnvägsgatan mellan Norra Torgga-

tan och Tingshusgatan. Norrgående 

cykeltrafik får trampa på i samma 

körfält som biltrafiken och den sö-

dergående cykeltrafiken får ett eget 

körfält i anslutning till den västra 

trottoaren. 

Den östra änden av Norra Torggatan 

(den delen av gatan som är utanför 

pizzerian) blir enkelriktad, så trafi-

ken kommer att gå från Järnvägsga-

tan och västerut. Men för den som 

kommer från Östmarksvägen och 

vill köra in på torget och parkera där 

kommer detta fortfarande att vara 

tillåtet. 

Vi passar på att påminna om att gat-

stensbelagda ytor längs Järnvägsga-

tan inte skall användas som parke-

ringsytor, utan de, tillsammans med 

skyltning, markerar var det är infar-

ter och lastzoner.
Asfaltbelagda ytor på Järnvägsgatan 

och den delen av Norra Torggatan 

som nu byggs om, kommer att ligga i 

samma nivå som de plattbelagda gån-

gytorna. Däremot kommer korsning-

en Järnvägsgatan – Kyrkogatan att 

utföras upphöjd för att få ned farten 

på Kyrkogatan. Arbetet med denna 

etapp beräknas bli påbörjat i juni.  
Mikael löfveNhOlMområdeschef Gva0560-16053

mikael.lofvenholm@torsby.se 

Tanken med trafikomläggningen i 

Torsby tätort var att skapa en bättre 

trafikmiljö och ett större friutymme 

för de oskyddade trafikanterna samt 

att avlasta Järnvägsgatan, för mil-

jöns skull. Men för att det skall bli så 

behöver biltrafikanterna finna nya 

Alla telefonnummer som är anslutna 

till växeln (nummer som börjar på 

16…..) har röstbrevlåda där man får 

meddelande om när personen åter-

kommer om han eller hon inte är på 

plats. Du kan också lämna medde-

lande i röstbrevlådan.

vägar, nya vanor, och åka längs andra 

gator än tidigare. 
En ny vana kan vara att svänga vän-

ster redan vid Björnidet …. men 

bara om man kommer västerifrån 

och skall norrut förstås. Finn din nya vana redan i morgon 
och berätta gärna om den för andra.

Du kan också nå kommunen via vår 

stora växel, 0560-16000. Växeln är 

öppen måndag-torsdag kl. 8-12, 13-

16, fredag 8-12, 13-15.
Från februari i år har kommunväxeln 

fått en ”filial” på lokalkontoret i Syss-

Använd  gärna våra  direktnummerAlla Torsby kommuns telefonnummer kan nås via direktnummer. Dessa finns 

på vår webbplats på Internet www.torsby.se (längst upp på varje sida, klicka 

på ”kontakta oss”) och i telefonkatalogen, kommunsidorna.

lebäck. Det betyder att fler personer 

kan hjälpas åt att svara i växeln när 

ordinarie telefonist har andra upp-

gifter att sköta om. 

”Sväng vänster vid Björnidet”
Vanans makt är ganska stark. Det har vi och fler med oss märkt sedan Järnvägsgatan 

byggdes om och blev enkelriktad och fått parkeringsplatser på båda sidorna. Vi är ganska 

många som trots att vi ska norr om Tingshusgatan och egentligen inte ”behöver” åka på 

Järnvägsgatan ändå åker där, av gammal vana. Och då blir det ganska trångt, och det blir 

t.o.m. köer vilket vi i Torsby faktiskt vanligen är förskonade från.

Tips till trafikanterna
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Vänern, ligger idag en bra bit upp 

på land. På den tiden var inte bara 

vattnet och temperaturen högre än 

idag, utan växtligheten och djurlivet 

såg också annorlunda ut. Växtlighe-

ten bestod bland annat av mycket 

hassel, björk och asp och det fanns 

mycket gott om villebråd i skogarna 

och mycket fisk i sjöarna. 

Människorna, som var jägare och sam-

lare, levde sannolikt i små grupper 

och rörde sig mycket i det landskap 

de levde i. Man hade olika platser som 

var bra till olika saker. Vissa platser 

var det bra fiske på och andra kan-

ske medförde bra jaktmöjligheter. Vid 

Västanvik verkar man ha haft gott om 

hasselnötter, som varit en viktig del 

av kosten. Bland alla fynd hittades rätt 

stora mängder brända hasselnötsskal. 

Bilden visar platsen där människorna för nästan 9000 år sedan rostade hasselnötter och be-

arbetade sina verktyg av flinta, kvarts och sandsten. På bilden syns arkeologerna, i förgrunden 

markerar Katherine Bless Karlsen in fynd på en ritning och i bakgrunden sållar Ellinor Forsell. 

9000 år gammal boplats vid 

VästanVik i torsby

Den stenåldersboplats som undersöktes i somras i utkanten av Torsby visade sig vara mellan 8500 och 9000 år 

gammal. Boplatsen har sannolikt använts bara ett par gånger och sedan övergavs den. Resultaten ger nya inblickar 

i hur vår äldsta historia och hur människorna levde och rörde sig i ett landskap som på många sätt skiljde sig åt 

från dagens.

Genom fynden och dateringar av 

hasselnötsskal har vi kommit fram 

till att boplatsen endast utnyttjats ett 

par gånger. Sedan övergavs den men, 

under bronsåldern har någon återi-

gen kommit till platsen. Även vid 

detta tillfälle verkar besöket ha varit 

kortvarigt. Sedan övergavs platsen 

helt för att nästan 3000 år senare, för 

att sedan upptäckas först 2006.

HaNS OlSSON

antikvarie

054-14 31 17

hans.olsson@wermlandsmuseum.se

I juni 2007 undersökte arkeologer 

från Värmlands Museum en stenål-

dersboplats i Västanvik i utkanten 

av Torsby. Undersökningen blev av 

på grund av kommunens vägbygge 

ner till Moelven/Notnäs. Mitt i den 

planerade vägen hittades nämligen 

lämningarna efter en stenåldersbo-

plats hösten 2006. På en ungefär 

30x25 meter stor yta har människor 

under stenåldern nyttjat platsen till 

att rosta hasselnötter och till att be-

arbeta sina redskap av flinta, kvarts 

och sandsten. Bland fynden märks 

en trindyxa, skrapor av flinta och 

så kallade mikrospån. Spånen har 

ingått som en del i de pilar man an-

vände vid jakt. 

Platsen, som på stenåldern varit en 

sandbacke nära en långsmal vik av 

En energideklaration ger en beskrivning av energianvändningen för 

ditt hus. Den visar bl.a.  hur ditt hus mår, upplyser om ventilation och 

radon, ger förslag på förbättringsåtgärder mm. 

Varje byggnadsägare har ansvaret att se till att en energide-

klaration finns, när den skall vara klar är olika beroende på 

vilken byggnad du äger. För villaägare skall det från 1 januari 

2009 finnas en energideklaration om huset skall säljas. För 

hyres- och bostadsrättshus (både små och stora) samt speci-

albyggnader och lokaler över 1000 m² som hyrs ut, skall den 

vara klar till årsskiftet 2008/2009. (Med specialbyggnader 

menas bad- och idrottsanläggningar, skolor, vårdbyggnader, 

biografer, allmänna byggnader m.fl.)

Energideklarationen skall göras av en oberoende och certi-

fierad energiexpert.

Ring gärna för ytterligare information om du undrar vad som 

gäller för just dig och din byggnad! Du kan även besöka Tors-

by kommuns webbplats www.torsby.se och klicka dig vidare 

till energirådgivningen under rubriken ”Bo och bygga”.

Nya medarbetare

Jag heter Bodil Esping och 

arbetar som säkerhetssamord-

nare på räddningstjänsten. Det 

är en ny tjänst och jag ska ar-

beta bland annat med risk- och 

sårbarhetsanalyser, utbildning 

och planering. Jag är geograf 

och lärare. Tidigare har jag ar-

betat som lärare i Torsby och 

Sunne och jag har vidareut-

bildat mig i riskhantering och 

samhällssäkerhet på Karlstads 

universitet det senaste året. 

Naturolyckor är ett område 

som intresserar mig mycket.

Jag är född och uppvuxen i 

Bohuslän men har bott i Värm-

land sedan 1979. Jag är gift 

med Jan och vi bor i Gräsmark 

sedan 20 år. Det ska bli väldigt 

roligt och intressant att arbeta 

med riskhantering i Torsby.

Energideklaration – 

nu är det dags!

BOdil ESPiNg

säkerhetssamordnare

0560-16121

bodil.esping@torsby.se MaliN JONSSON

energi- och klimatrådgivare

0560-160 84

malin.jonsson@torsby.se

Här vattensållas jorden för att få fram även de 

allra minsta fynden.

Foto: gunilla Åberg

Torsby Nu 25 år
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specialnummer
I början av Torsby Nu:s tid hade vi oftare ”special-
nummer” då vi fördjupade oss i olika verksamheter. 
Vi har också haft ”politikerspecial” vart fjärde år, 
året efter valet, ända sedan 1999. 2023 blir det sjunde 
gången i ordningen. Våra förtroendevalda och den 
politiska gången och hur saker och ting hänger ihop 
presenteras då. Lite av ett uppslagsverk, och det har 
hänt att pedagoger från skolan hört av sig för att de 
vill använda just den tidningen i samhällskunskapen.

Några axplock från resan 
1997: Visst minns väl en del av oss fortfarande till 
exempel att vi för 25 år sedan (nr 2, 1997) hade ett 
helt nummer som handlade om källsortering och 
avfall? Då började det, nu går vi vidare med matav-
fallsinsamling. Och snart kommer det att bli ännu 
lättare att sortera sitt återvinningsbara avfall. 
1998: Invigning Infocenter. Det året gav vi också en 
present till Kungen som varit på tronen i 25 år. 
2000: TorsbyBadet invigdes och biblioteket  
datoriserades. 
2021: Filmen om Torsby. Folkhälsostrategi. 
2002: Ungdomsmottagning. 
2003: Vuxnas lärande. Asylsökande till Torsby. 
2004: Invigdes nya biblioteket och Inova Park.  
Bredbandsnätet växte fram. 
2005: Allaktivitetshall i Sysslebäck planerades. Torsby 
centrum byggs om. Utbyggd flygplats invigs. 
2006: Fortum Ski Tunnel Torsby invigdes. 
2007: Rekordår för Torsby finnkulturcentrum.  

Flodpärlmusslor hittade. Radio Fryksdalen på G.  
Karins tvättstuga öppnar. 
2008: Första spadtaget till nya Frykenskolan.  
Vargnatta 25 år. Omlastningscentralen. 
2009: Samverkanskontoret i Sysslebäck. 
2010: Solrosen. Tillgänglighetsguide. Medaljregn  
till Stjerneskolan. 
2011: Cykelleder i Valberget. Byggstart för Mejeristen. 
2012: Fixartjänst. Torsby pilotkommun för service-
utveckling. 
2013: Stadsvandring i Torsby centrum.  
Glädjespridare anställs. 
2014: Möbelretur. Trygghetsboende på Valbergs-
gården. Finnskogens natur- och kulturpark. 
2015: Servicepunkter. Freden 70 år. Betalbokbussen. 
2016: Giftfri miljö i förskolor. Fritidsbanken. 40 år 
som sommarskidskola. The Wood Region.  
Skidtunneln 10 år. 
2017: Gatukonstfestival. Bokbussen 50 år.  
Syssleträffen. Sirileden. Nappatag i Sirsjön. 
2018: Startskott för kvarteret Björken. Hundlekgård. 
Torsby Lärcenter. 
2019: Digidelcenter. Skräpplockardag. Duvan.  
Årets mobila bibliotek. 
2020: Café utan gränser. Herrgårdshöjden.  
Vision 2040. Räddningsregion Bergslagen.  
Hemestersommaren. 
2021: Stjerneskolan 50 år. Klimatklivet.  
Demokrativecka. Förstudie om elflyg. 
2022: Kontaktcenter startar. Meröppet på biblioteket. 
Fjärilspark byggs. Matavfallsinsamling startar.

 

TorsbyBadet har några nya regler som handlar 

om säkerhet i badet. Den kanske viktigaste regeln 

är att barn måste vara 10 år och kunna simma 200 

meter för att få bada utan någon vuxen (18 år eller 

över) med sig. – Vi har satt en mycket tydlig regel för att höja säkerhe-

ten och för att alla barn ska känna sig trygga på Torsby- 

Badet, säger Peter Jonsson som är platsansvarig på  

TorsbyBadet. – Flera simhallar i länet har just 10 år och simkunnig 

som krav för att få bada utan en vuxen, så det känns bra 

att även TorsbyBadet numera har denna regel, Har du 

frågor om säkerhet eller annat som rör  

TorsbyBadet, hör gärna av dig till mig eller till någon  

i personalen på badet.

TorsByBaDeTs 
säkerhetsregler

•	 Badvakta varandra•	 Barn	under	tio	år	måste	alltid	 

 bada i vuxet sällskap 18 år eller  

 över. För att barn ska få bada  

 utan en ansvarig vuxen (18 år   

 eller över) måste barnet vara 10 år  

 och kunna simma 200 meter.
•	 Glas eller porslin är förbjudet att  

 ta med sig in i simhallen.
•	 Åk	en	och	en	och	endast	på	grönt  

 ljus i vattenrutschbanan.
• Inga simdynor i stora bassängen.  

 använd armpuffar.•	 Spring	inte	i	simhallen.	Det	finns  

 en stor halkrisk.•	 Det är inte tillåtet att knuffas i   

 simhallen eller hålla fast någon  

 under vattnet.•	 Dyk	endast	vid	stora	bassängens  

 djupa del. respektera badets   

 skyltar.
•	 Följs	inte	TorsbyBadets	regler	  

 kan man bli avvisad från  

 anläggningen.

Det ska vara båDe och tryggt att bada på TorsbybaDeT
ku

l

PeTer Jonssonplatsansvarig0560-166 92  073-097 66 92
peter.jonsson@torsby.se
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Syftet med klagomålshanteringen är 

att öka den enskildes möjligheter till 

inflytande, snabbare kunna åtgärda 

eventuella brister och stärka barns 

och elevers rättsäkerhet.

Vem framför jag mina klagomål 

och synpunkter till och hur bär 

jag mig åt?

Vänd dig i första hand till den per-

son, enhet eller avdelning där kla-

gomålet hör hemma. I förskolan och 

skolan handlar det i första hand om 

att framföra synpunkter till berörd 

personal. Detta kan ske via direkta 

samtal, telefon, brev eller e-post. 

Om det inte löser problemen, eller 

om kontakten upplevs för känslig, 

är nästa instans att vända sig till 

förskolechef eller rektor. Då är det 

bäst om du formulerar ditt klago-

mål skriftligt. Enklast för du det på 

blanketten ”Blankett för klagomål 

– Barn- och utbildningsnämnden”, 

som du kan skicka in elektroniskt 

eller skriva ut, fylla i och skicka 

med vanlig post. 

Hur lång tid tar det innan jag får 

svar?
Vår ambition är att du ska få ett 

snabbt svar. Ibland kan ett klagomål 

vara komplicerat eller av annat skäl 

kräva längre tid för oss att undersöka. 

Rutin för synpunkts- och 

klagomålshantering inom 

barn- och utbildningsområdet

• Inkommen synpunkt, förslag 

eller klagomål registreras/diarie-

förs och blir därmed en offentlig 

handling och hanteras i enlighet 

med bestämmelserna i Person-

uppgiftslagen (PUL). 

• Bedömning sker av vem 

som ska hantera ärendet. 

• Skriftligt svar ges inom 

en månad till den som 

lämnat in synpunkten, 

förslaget eller klagomålet.

Vem kan läsa mina klagomål?

I princip vem som helst. Det är vik-

tigt att känna till att allt som du skri-

ver till kommunen är allmän hand-

ling och nästan allt blir offentligt. I 

undantagsfall kan handlingen eller 

delar av den sekretessbeläggas. 

Du kan läsa mer om klago-

målshanteringen på kommu-

nens webbplats torsby.se/

barnoutbildning eller vända 

dig till barn- och utbild-

ningsförvaltningen på  

telefon 0560-162 92.

Klagomålshantering 

inom skola och förskola

Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011 och enligt 

den ställs krav på att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta 

emot och utreda klagomål mot den verksamhet som bedrivs. 

Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till  

ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande lednings- 

funktion. Torsby kommun ska erbjuda alla barn, elever och  

studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet.  

Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet kontinuerligt  

och därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss.

Helena WestH

förvaltningssekreterare

0560-162 92

helena.westh@torsby.se Illustration: Birgitta Brorson
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Projektet Friska Brandmän handlar 
om att ändra rutinerna vid utryck-
ning och allt övrigt arbete brand-
männen utför, så att brandmän 
undviker kontakt med sot och an-
dra farliga partiklar från bränder så 
mycket som möjligt. Det gäller att 
få av sig skyddskläder (larmställ) 
och annan smutsig utrustning så 
fort som möjligt efter en insats och 
rengöra allt – även fordonen.Nya rutiner för det dagliga arbetet

På Skellefteå Räddningstjänst har 
ett antal brandmän i relativt ung 
ålder insjuknat i olika cancersjukdo-
mar. Samstämmiga undersökningar 
visar på att det finns ett samband 
mellan brandmännens arbete och 
olika cancerformer. Detta blev star-
ten på ett systematiskt miljöarbete 
för att motverka kontakt med rök, 

sot och andra skadliga ämnen.Projektet Friska Brandmän fick 
Europakommissionens arbetsmil-
jöpris 2011 och Stefan Magnusson, 
brandman i Skellefteå och huvud-
skyddsombud för Kommunal har 
bland annat presenterat det i de 
nordiska länderna och ett antal EU-
länder.

UtryckningNär larmet går är det bråttom 
för brandmännen att byta om till 
sina arbetskläder (larmställen). På 
brandplatsen ska de stå emot både 
hetta, vatten och sotpartiklar. Det är 
inte bara inandningsluften som är 
farlig för oss. Huden fungerar som 
en svamp och det är därför viktigt 
att vår skyddsutrustning täcker hela 
kroppen. 

Numera tar vi av oss smutsiga 
larmställ direkt på brandplatsen och 

byter om till rena, torra kläder. De 
smutsiga kläderna och övrig utrust-
ning transporteras avskilt under 
färden tillbaks till brandstationen, 
för att sedan tvättas och saneras i 
för ändamålet särskilda tvätt- och 
diskmaskiner. På detta vis hålls for-
don och materiel rent och fritt från 
sotpartiklar, samt att det inte längre 
hänger kläder som luktar brandres-
ter i flera veckor inne på brandsta-
tionen.

Vi känner stor tillfredsställelse 
i arbetet med metoden för Friska 
Brandmän i Torsby kommun.Källa: Journalist Jan Vejstad  jan.vejstad@gmail.com

Pär Maltesson
räddningschef0560-161 25par.maltesson@torsby.se

Arbetsmiljö för

Eld frigör tusentals partiklar i luften. Brandmän blir utsatta för rökgaser och sotpartiklar som kan leda 

till cancer. Nu används en metod som kommer från Skellefteå brandförsvar som minskar riskerna.

brandmän

susanne thellberg tvättar larmställ

Johan Westh diskar andningsskydd

Foto: Pär Maltesson
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Eller söka pengar ur ungdomspotten? Kontakta  

ungdomssekreterare Elin Pedersen via telefon, sms  

eller e-post. Torsby ungdomsråd är för dig mellan  

13-25 år i Torsby kommun.

Vad gör vi?
•	Vi	träffas	och	har	styrelsem

öten

•	Det	är	vi	som	beslutar	om	a
nsökningarna	till	ungdomspo

tten

•	Vi	är	ett	nätverk	av	ungdom
ar	i	kommunen

•	Vi	hjälper	till	vid	olika	ungd
omsarrangemang		

				(UKM,	disco	56,	vargnatta	m
.m.)

•	Har	träffar	med	Värmlands
	ungdomsråd.

Ungdomspotten
Vi	delar	ut	75	000	kronor	till	o

lika	ungdomsprojekt	i	

Torsby	kommun	varje	år.	

•	Har	du	en	idé	som	du	vill	f
örverkliga?

•	Sitter	du	i	en	förening	med	
sträng	ekonomi?

•	Vill	du	starta	en	förening?

•	Vill	du	starta	något	kul	för	
dig	och	dina		

				kompisar?

Ta chansen och sök pengar ur  

ungdomspotten!

Nu är jag tillbaka!
Efter	ett	års	mamma	ledighet

	är	jag	tillbaka	

som	ungdomssekreterare	igen
.	Jag	vill	passa	

på	att	tacka	min	vikarie	Ann-
Sophie	Rogne	

som	skötte	jobbet	briljant	med
an	jag	var	

borta.	Tack!

     

Sedan drygt 10 år gäller att  

det inom skolans område ska 

vara rökfritt. Detta regleras i  

tobakslagen och gäller under 

alla dygnets timmar och alla 

dagar under året. På Stjer-

neskolan där majoriteten av 

eleverna är myndiga och får 

enligt lagen köpa cigaretter 

och tobaksvaror ställer detta 

stora krav på god information 

och dialog med eleverna kring 

rökningens och tobakens  

skadeverkningar.

Som	ett	led	i	skolans	förebygg
ande	

arbete	mot	användning	av	tob
ak	

gästades	skolan	i	oktober	av	C
arl-

Oskar	Östman	från	Non	Smo
king	

Generation.	Arrangemanget	v
ar	ett	

samarbete	med	Torsby	komm
uns	

drogsamordnare	Jörgen	Johan
sson.	

Jörgen	arbetar	inom	kommun
ens	

satsning	”Tobaksfri.nu”.

För att inte börja
A	Non	Smoking	Generation	ä

r	

en	icke	vinstdrivande	organis
a-

tion	som	arbetar	för	att	ungdo
mar	

aldrig	ska	börja	använda	toba
k.	

Det	gör	de	bland	annat	genom
	att	

besöka	skolor,	utbilda	politik
er	och	

skolpersonal,	stötta	föräldrar	
och	

bilda	opinion	genom	att	driva
	kam-

panjer	och	delta	i	debatter.	Bl
and	

dem	som	stöttar	organisation
en	

ekonomiskt	finns	företag,	lan
ds-

ting,	kommuner,	staten,	organ
isa-

tioner,	fonder	och	andra	stifte
lser.	

Intresserade elever
Carl-Oskar	Östman	arbetar	som

	in-

formatör	höll	under	de	två	dag
arna	

föreläsningar	för	alla	elever	i	år
skurs	

1.	Eleverna	var	indelade	i	lämp
liga	

grupper	om	25-30	elever	per	gr
upp	

för	att	det	skulle	gå	att	ha	en	di
alog	i	

samband	med	föreläsningen.		

Förutom	de	direkta	skadever
k-

ningarna	som	tobaksanvändn
ing	

medför,	fokuserade	han	också
	på	

de	enorma	ekonomiska	intres
sen	

som	finns	i	tobaksindustrin,	h
ur	

man	medvetet	marknadsför	t
obak	

till	ungdomar	och	de	stora	m
iljö-

problem	som	finns	i	samband
	med	

tobaksodlingar.	Eleverna	var	
intres-

serade	och	Carl-Oskar	upplev
de	att	

han	fick	mycket	positiva	reak
tioner	

på	sin	föreläsning,	men	som	v
anligt	

kände	sig	en	del	provocerade
	av	

det	han	sa	och	många	elever	fi
ck	

säkert	en	och	annan	tankestäl
lare.	

Man	kan	läsa	mer	om	Non	Sm
oking	

Vill du vara med i

Välkommen med i ungdomsrådet hälsar Elin Pedersen.

Foto: Morgan Bäckvall.  

Elin PEdErsEn

ungdomssekreterare
070-226 66 90

elin.pedersen@torsby.se

A Non Smoking Generation 

på Stjerneskolan

Generation	på	
www.nonsmoking.se.

Stjerneskolan	planerar	att		

fortsätta	samarbetet	med	A	N
on	

Smoking	Generation	och	varj
e	år	

arrangera	föreläsningar	för	el
everna	

som	börjar	i	åk	1.

ronniE PalMquist

rektor
0560-163 02

ronnie.palmquist@torsby.se

Carl-oscar Östman inspirerade 

stjerneskola. Foto: Elin ramfalk

illustration: Birgitta Brorson
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Erbjudandet idag är förutom idrott- 

erna ovan även fotboll, friidrott, 

alpint, skicross och ishockey. Elit-

satsningen kan kombineras med 

skolans högskoleförberedande eller 

yrkes program, i allt åtta yrkes- och 

fyra högskoleförberedande.

Stjerneskolan är först i landet med 

att bli godkänd av skolverket att 

anordna en nationell utbildning i 

Skicross (NIU).

Riksidrottsgymnasiet finns för 

längd och skidskytte, dessutom 

finns nationellt godkända utbild-

ningar (NIU) för skidskytte, alpint, 

fotboll och friidrott.

Ishockeyprofilen är ett samarbete 

med Sunne IK där eleverna spelar i 

elitserien för juniorer. 

Skolan har ett 4-årigt upplägg så 

att den aktive ska få ut maximalt av 

sin idrottssatsning i kombination 

med studierna.

Bra med idrottsgymnasiet

• Fantastisk träningskultur och 

mångfald på idrottsgymnasiet 

• Närheten till allt (skola - träning - 

boende) 

• Lärare/tränare, i de olika idrotterna, 

med olika spetskompetenser som 

kommer alla idrottselever till gagn. 

• "Tänket" med mat (frukost, lunch, 

middag på skolan) samt bussar 

för olika resemål/träningsläger

Helmut Grassl, instruktör Alpint

Vi som tränare har som målsätt-

ning att våra utövare efter 4 år skall 

tillhöra Sverigeelit med allt vad det 

innebär av fysträning och engage-

mang. Eleverna skall även ha möj-

lighet att söka vidare till antingen 

en yrkesutgång eller högskola i 

Sverige samt universitet i USA.

Vi har många fina träningsmöj-

ligheter och nyttjar Valberget, Ski 

Sunne, Hovfjället, Branäs och Trysil. 

På försäsongen har vi flera lägerre-

sor till Österrike och Norge så att vi 

är väl förberedda inför säsongen. 

Tomas Bäcklund, instruktör 

ishockey

Stjerneskolan har i samarbete med 

Sunne IK framgångsrikt fostrat 

spelare sedan starten 2001. Eleverna 

spelar i J18 elit och J20 elit. Man 

har träningspass dag och kvällstid i 

Sunne där även eleverna är inack-

orderade. Skolan samarbetar även 

med IFK Munkfors så att alla får en 

möjlighet att utvecklas till elitspela-

re. J20 laget är seriemästare och DM 

mästare flera gånger och J18 laget 

har dom två senaste säsongerna 

spelat SM slutspel och i Juniorall-

svenskan. Flera spelare har slussats 

vidare till klubbar som Färjestad, 

Linköping, Malmö och några har 

även axlat juniorlandslagets tröja.

Krister Engström, instruktör 

fotboll
Fotboll på Stjerneskolan startade 

1997, som ett tillval inom det indi-

viduella valet. Utbildningen fotboll 

har idag utvecklats till att vara en 

del av Torsby idrottsgymnasium 

och nationellt godkänt idrottsgym-

nasium (NIU). Stjerneskolan är idag 

ett Elitfotbollsgymnasium. Vår mål-

sättning från starten liksom nu är att 

bidra till att utbilda blivande lands-

lagsspelare i fotboll. Flera elever 

från Stjerneskolan har representerat 

landslaget inom sin åldersgrupp.

Mårten Ejdervall, friidrotts- och 

fystränare

Höstterminen 2004 började en sats-

ning på att låta elever med intresse 

för friidrott att studera och träna på 

samma villkor, som skolans  

skidelever. Det betyder att du kan 

studera och träna din idrottsgren 

under fyra år på Stjerneskolan. Fri- 

idrott på Stjerneskolan är från läs-

året 2011/2012 nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU).

Skolan har idag en inriktning mot 

kastgrenar, men andra friidrottsgre-

nar finns också. Under de få år, in-

riktningen funnits, har skolan redan 

haft stora framgångar. Totalt har 

skolan haft 11 elever, som tagits ut 

till olika landslagsuppdrag. 77 med-

aljer i SM har erövrats och skolan 

blev tredje bästa gymnasieskolan på 

Skol-SM åren 2007, 2008 och 2010.

Längdåkning/Skidskytte

Inriktningen för längdskidor och 

skidskytte startade redan 1973. 

Stjerneskolan är både riksidrotts-

gymnasium (RIG) och nationellt 

godkänd idrottsutbildning (NIU). 

Under denna tid har nuvarande 

och före detta elever hunnit erövra 

drygt 100 medaljer vid JVM, UOS, 

VM, eller OS.

Råland Stridh, instruktör längd 

Torsby är den optimala tränings-

orten för uthållighetsidrotter. 

Här finns allt för att utvecklas 

till en elitidrottare och samtidigt 

få en bra utbildning. Våra an-

läggningar är helt i världsklass 

med skidtunnel och testcenter 

som sticker ut lite extra. Vi har 

nära till allt; rullskidbanor, leder, 

skidspår,styrkerum hallar, bad 

och tuff terräng.

Linn Adolfsson, instruktör  

skidskytte

Varje dag är inspirerande eftersom 

våra förutsättningar för träning är 

unika. Om vi önskar kan vi ha sä-

song året runt!

Stjerneskolans 

idrottsgymnasium

– en verksamhet som ständigt växer sig starkare

Sedan starten 1973 då skolan hade riksidrottsgymnasium för 

längd och skidskytte erbjuder idag skolan elitsatsning inom sju 

idrotter i kombination med gymnasiestudier. Skolan har högutbil-

dade instruktörer inom varje idrott med erfarenheter från interna-

tionell nivå som alla jobbar för att utveckla utövarna på bästa  

möjliga sätt. En viktig del i hela arbetet är den ”dubbla målsätt-

ningen” vilket betyder att det läggs stor vikt vid att  

eleverna har en fullständig gymnasieutbildning  

med sig vidare.

Anders Knoph

lärare

0560-163 72

anders.knoph@edu.torsby.se

Torsby Nu 25 år


