
NR 1 - 2020 TORSBY NU  1

Information från 
Torsby kommun

hemvändardagar planeras

närproducerad mat

marit kapla - augustprisvinnare

olympiska medaljer

räddningstjänsten i fokus

håll koll på corona

nr 1 
mars
2020



 2  TORSBY NU NR 1 - 2020

mycket spännande på gång
Det nya numret av Torsby Nu är, som du kommer att märka, 
innehållsrikt och fyllt med viktig information om kommunens olika 
verksamheter.

Den lilla orten Osebol, har tack vare Marit Kapla, blivit känd i hela 
Sverige. Barnen i Stölletskolan fick ett uppskattat möte med henne 
och förhoppningsvis blev de inspirerade till såväl läsande som 
skrivande.

Språket är en stor utmaning även för våra nya svenskar och 
biblioteket har tagit upp den gamla idén med språkcafé - vilket är 
mycket uppskattat. Alla är välkomna att delta.  

Vi står inför stora utmaningar med anledning av pandemin och 
artiklarna om hemberedskap och krisberedskap är dessvärre ak-
tuellare än någonsin. Samtliga kommuner har i uppdrag att arbeta 
fram såväl planer som konkreta förslag till hur vi kan bli bättre 
förberedda för en kris. En kris kan vara allt från strömavbrott till 
översvämningar, bränder och pandemier. Lanthandlarna bildar 
basen när det gäller landsbygdens information och krisberedskap. 
En lösning som utarbetats i projektet ”Servicepunkter i lust och 
nöd” som kommunen fått bidrag till att genomföra. 

Förra året hade vi många och långa diskussioner kring räddnings-
tjänstens roll. I flera artiklar reder vår nye räddningschef Peter 
Bergström (som vi delar med Sunne kommun) ut begreppen och 
passar samtidigt på att presentera sig själv.

För allt arbete i vår kommun är det avgörande att vi klarar av att 
rekrytera nya medarbetare, särskilt som pensionsavgångarna blir 
allt fler. Lärcenter ger våra kommuninvånare möjlighet till distans-
utbildning och där finns just nu en grupp lärarstuderande. Ett  
annat sätt är att utlokalisera yrkesutbildningar. För närvarande 
pågår en utbildning till undersköterska i Stöllet. 

Hållbarhetsarbetet har tagit ett nytt viktigt steg i och med att  
kommunens upphandlare och kostchef ”rott i land” en upphandling 
som innebär att närproducerad mat i allt högre utsträckning kom-
mer att finnas på tallrikarna i förskolor, skolor och äldreboenden. 
En efterfrågad och uppskattad förändring.

Stjerneskolans framgångsrika arbete med idrottsinriktningen 
beskrivs i artikeln om olympiska medaljer i skidskytte. De elever 
som inte satsar på en elitidrottskarriär men ändå vill må bättre har 
fått chansen att testa FMS. Det är ett hjälpmedel i form av en app 
som provas på Stjerneskolan och Kvistbergsskolan. Med hjälp 
av den kan eleverna analysera hur deras 
vardagsliv påverkar deras mående och på så 
sätt komma fram till vad de själva kan göra 
för att förbättra sin hälsa och sina studie-
prestationer.

Svåra beslut har tagits och fler kommer att 
behöva tas utifrån samhällssituationen. Vi 
får dock inte glömma att även om vi ständigt 
lever med utmaningen att anpassa vår 
verksamhet utifrån nya förutsättningar så 
finns det ändå mycket positivt. Jag tänker 
då särskilt på de fina resultaten i förskola 
och skola. Barnen och ungdomarna är vår 
framtid! 
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Lillhem ligger i Oleby, strax utanför Torsby centrum. 
Vi har två avdelningar med 36 barn mellan 1-5 år.

kartongmatchen
Tidigt hösten 2019 fick vi information om Kartong-
matchen. Det är Världsnaturfonden WWF och Tetra 
Paks tävling som riktar sig till barn i förskola och 
skola upp till årkurs 6 både i Sverige och Finland. 

Tävlingen pågår från 12 augusti 2019 till 6 mars 
2020 och är uppdelad i fyra delmoment, ”matcher”. 
Alla förskoleavdelningar och klasser som slutför 
alla moment är med i en utlottning av fina priser 
från Tetra Pak och WWF. 

Första delen var en introuppgift där barnen skulle 
fördjupa sina kunskaper om tre olika djurarter som 
WWF just nu har speciella räddningsprojekt för: 
tigern, havssköldpaddan och isbjörnen. 

matcherna
Match 1 handlade om att återvinna dryckeskar-
tonger, både i hemmen och på förskolan. Alla barn, 
både stora och små, har fått följa med till containern 

för pappersåtervinning utanför skolgården och för-
rådet där vi sorterar övriga sopor. 

Match 2 bestod i att rita en egen ”baksida” till 
mjölkpaket på tema återvinning. Denna deltävling 
lyckades vi vinna!! Bland vinnande bidrag kommer 
det att väljas ut några som ska tryckas på riktiga 
mjölkpaket. Vi håller tummarna för att vår Hildas 
bild ska finnas på förpackningar i affärernas kyldis-
kar framöver. 

I match 3, som fortfarande pågår, gäller det att 
sprida budskapet om vikten av återvinning, till 100 
personer. Genom denna artikel hoppas vi att infor-
mationen ska nå ut till många invånare i kommunen. 

Vi har under arbetets gång sett ett större intresse, 
ökad medvetenhet och kunskap hos barnen kring 
betydelsen av återvinning och att vara rädd om miljön.

Vill du veta mer kan du läsa på www.kartong-
matchen.se eller ringa någon av oss:
Maria Nilsson, förskollärare, 073-271 21 69,  
maria.nilsson@edu.torsby.se eller
Catarina Björklund, rektor, 073-271 21 31,  
catarina.bjorklund@torsby.se

Vi firar tillsammans. 

Barnen på förskolan Lillhem lär om 
hållbar utveckling
Barnen på förskolan Lillhem får tidigt lära sig att värna om natur och miljö. Förskolan 
har under många år deltagit i ”skräpplockardagarna”, som genomförs i maj. Under 
detta läsår ville vi ha ett fördjupat arbete kring hållbar utveckling och bestämde oss 
för att söka till Kartongmatchen.
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Augustprisade 
MArit KAplA 
tillbaka på 
Stölletskolan
Vad är Augustpriset? Hur lång tid tog det 
att skriva boken Osebol? Har du några 
tips om man vill skriva en bok? Eleverna 
i Stölletskolan hade många frågor som 
de ville ha svar på när Marit Kapla be-
sökte i sin gamla skola.
– Det är jättekul för mig att vara här idag, det är 43 
år sedan jag började på Stölletskolan; otroligt länge 
sedan, säger Marit, som har med sig sin gamla skol-
katalog.

I den kan man räkna till 55 elever på högstadiet 
på hennes tid, idag är det 17 elever totalt i hela sko-
lan som har klasserna 0-5. 

trivdes bra
Marit började på lekis som femåring 1975, och hon 
trivdes bra under hela sin skoltid upp till gymna-
siet. Hon lärde sig att läsa tidigt när hon var 3-5 år, 
tack vare grannflickan Monika som var några år 
äldre och tyckte om att leka skola. 

återbesök på skolan
Måndagen den 10 februari var Marit tillbaka på 
Stölletskolan och träffade dagens elever. Många av 
dem har en släkting som är med i Osebolsboken, och 
Marit läste stycken som handlade om någons pappa, 
farmor eller farfar, eller om Anna-Karin Larsson som 
står vid klassrummets fönster och lyssnar.

augustpriset till osebol
–  Att skriva Osebol är det roligaste jag gjort i hela 
mitt liv, så det roligaste började jag göra när jag blev 
45 år, konstaterar Marit som är 49 år idag. 

Det tog nämligen 3,5 år att skriva boken och mycket  
hände under resans gång. Allt fler sidor kom till och 
slutligen var det dryga 800. En bok som ledde till att 
Marit fick Augustpriset 2019 för Årets skönlitterära 
bok. Hon åker runt i hela Sverige och föreläser om 
boken, och har även en föreställning kring boken som 
hon gör tillsammans med musikern Martin Hederos.

fler språk och tips
Vid årsskiftet hade Osebol sålts i 11 000 exemplar 
och den ska översättas till engelska, holländska och 
norska. Slutligen gav hon ett par tips till eleverna om 
de vill skriva en bok:

–  Skriv om något du tycker är väldigt intressant, 
du ska vakna på morgonen och bara vilja fortsätta 
skriva. Och man ska inte ge upp. 

Marit ska skriva en ny bok, om något hon tycker är 
väldigt intressant, något dokumentärt. 

Vi läsare väntar med spänning.

MAriA iVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Foto: Maria ivansson

Många minnen väcktes till liv när Marit Kapla träffade 
eleverna i Stölletskolan för att berätta om boken Osebol.

Marit Kapla läste texter om både Anna-Karin Larsson 
och eleven Alex Olssons farmor och farfar.
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Café utan gränser  
ger mersmak
Serbien, Litauen, Japan, Eritrea, Syrien 
och Tyskland. Det är några av de länder 
som finns representerade på Torsby  
bibliotek när det är Café utan gränser  
på fredagar.
Många länder, men det är det svenska språket som 
gäller. Allt fler har kommit till biblioteket med önske- 
mål om ett språkcafé och i januari kom det igång, 
på fredagar kl. 14-16. Det är en samlingsplats för 
alla som vill träna på det svenska språket, många 
av dem läser på SFI, svenska för invandrare. De 
kommer för att prata och fika med de Torsbybor 
som också kommit till caféet i samma syfte. Och det 
pratas livligt bland borden. Leyla Huseynzade  
jobbar på biblioteket och är själv från Azerbajdzjan, 
det är hon som håller i språkcafét.

efterlängtat språkcafé
Marija Vukanac kommer från Serbien och har bott i 
Torsby i fem månader:

– Vilken bra idé med ett språkcafé. Här pratar vi 
om allting, om våra länder, skola, jobb och familj, 
säger hon.

– Caféet är jättebra för mig och jag är tacksam för 
Torsbyborna som kommer hit, frivilligt, säger Diana 
Hoffmann-Grasme frånTyskland, som numera bor i 
Stöllet med sin man.

Några andra som sitter med och pratar är Ai  
Persson, Japan, Artliras Zinkevicius, Litauen samt 
Tiggsti Kflesus och Yovdanos Okbay från Eritrea.

Som sagt, det är samtal om alla möjliga ting;  
nyfiken i en strut, försöker Wictoria Nilsson förklara 
vad det betyder, inte helt lätt. Vid ett annat bord 
hörs uttrycket: Har du en skruv lös? Och det krävs 
en del förklaringar och många skratt blir det.

Cath Jonsson Granlund och Gerd Persson tycker 
det är både givande och berikande att samtala med 
personer från så många olika länder. De lär sig 
mycket om andra kulturer.

– Ja, vi pratar mycket kultur och jämlikhet, både 
likheter och olikheter, säger Ann Johansson.

MAriA iVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.seBra idé med ett språkcafé tycker Ai Persson 
från Japan och Marija Vukanac från Serbien. 
Leyla Huseynzade syns i bakgrunden.

Foto: Maria ivansson
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”Det som inte syns finns inte” säger 
många. Därför är det angeläget att 
få uppmärksamhet i TV och tid-
ningar kring service på lands- 
bygden. Dels för att visa att det 
finns en levande landsbygd, dels 
för att lyfta att landsbygdsbutiker 
är både servicegivare och viktiga 
mötesplatser på orten.

Men allt syns inte i tidningar. En 
butik drar mycket ström, kyldis-
kar och belysning kräver sitt och 
även kassasystemet är beroende av 
att elen fortsätter att fungera vid 
eventuella strömavbrott. Därför har 
projektet haft en el-konsult som 
gått igenom samtliga butiker och 
kollat deras behov av reservkraft. 
Hur mycket ström de behöver och 
var man skulle kunna koppla in 
reservkraft i butiken är kartlagt och 
dokumenterat. Nu har butikerna en 
plan för vad man bör göra för att 

kunna säkra strömförsörjning vid 
långvariga strömavbrott och slippa 
stänga butiken.

Vid längre strömavbrott är det 
också bra att en krislåda hemma, 
vi har ställt ut en sådan hos varje 
servicepunkt som man kan inspire-
ras av. Oftast finns det mycket man 
kan köpa i landsbygdsbutiken som 
är användbart att ha hemma i sin 
egen krislåda när det kör ihop sig 
av olika orsaker.

Det är som sagt viktigt att visa 
världen vilken fin service det finns 
hos butikerna på landsbygden i 
Torsby. Därför är nu korta filmer 
inspelade om varje serviceort. För-
utom fina bilder över bygden visar 
filmen en filmstjärna i varje butik. 
De berättar hur de tänker om  
service på landsbygden och vad  
butiken kan bistå med vid en even-
tuell händelse. Filmerna är tänkta 

att användas som reklam för byg-
den och butiken i sociala medier. Ni 
kommer att kunna se filmerna både 
i butikerna och på kommunens web 
och Facebook.

Framöver är projektet bland annat 
tänkt att ha fortsatta utbildningar 
för butikerna i sociala medier och vi 
planerar också för ett studiebesök 
hos en nattöppen landsbygdsbutik. 
Fortsättning följer …

vill du veta mer?
Läs på www.torsby.se/projektser-
vicepunkter eller hör gärna av dig 
till någon av de två projektledarna 
Elisabet Olsson, tfn 0560-160 08,  
elisabet.olsson@torsby.se eller  
Ingela Bönström Brusgård  
tfn 076-801 61 75, ingela.bonstrom.
brusgard@torsby.se

Text: ingela Bönström

”Servicepunkter i nöd och lust”  
– vad är det?
Syftet med projektet ”Servicepunkter i nöd och lust” är att säkra tillgången till service  
för boende, företag och besökare på landsbygden i Torsby. Det sker genom en rad  
olika aktiviteter, nu senast hade vi invigningen av två nya servicepunkter i Likenäs  
och Vägsjöfors. 

rapport från ett eu-projekt
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företagsbesök
Alla klasser fick göra minst tre 
företagsbesök där eleverna fick en 
inblick i verksamheten. Bland annat 
var det studiebesök på Moelvens 
sågverk, Note, Vestre och Torsby 
sjukhus.

– Budskapet som vi vill att 
14-åringarna ska ha med sig efter 
studiebesöket hos oss, är att det 
finns många olika kategorier av 
spännande jobb på Moelvens såg-
verk i Torsby och Ransby, säger  
Per Bengtsson, produktionschef 
Moelven Notnäs.

– Man kan arbeta i produktionen 
som tekniker, operatör eller elek-
triker. Det finns också arbeten med 
skogsavverkning eller som chaufför,  
med administration eller som säljare.  
Det finns många spännande yrken 
att välja mellan!

föreläsningar
Förutom företagsbesök fick elev-
erna också ta del av föreläsningar. 
Handelskammaren föreläste i ämnet 
”arbetsmarknadskunskap” med syf-
te att skapa en större förståelse hos 
unga hur arbetsmarknaden ser ut 
och fungerar.  De lokala bankerna 
berättade om mobilt bankId, spara/
placera samt lån, riskerna med sms-
lån m.m.

Besök på stjerneskolan
Under framtidsdagarna fick eleverna 
även besöka alla gymnasieprogram 
på Stjerneskolan, både praktiska 
och teoretiska program.

– Vi visade 14-åringarna vilka bra 
möjligheter det finns till studier  
lokalt i Torsby. Även om det åter-
står ett år innan de ska göra sitt 
gymnasieval vill vi gärna att de 
tänker till redan nu kring frågor 
gällande studie- och yrkesval, säger 
rektorerna Anna Renhult, Fryken-
skolan och Anders Larsson, Stjerne-
skolan.

samarbete skola/näringsliv
– En satsning med tydlig kopp-
ling mellan skola/näringsliv ökar 
möjligheterna för en hållbar kom-
petensförsörjning över tid och en 
bättre matchning på framtidens 
arbetsmarknad, sammanfattar Eva 
Larsson, näringslivschef i Torsby 
kommun. Förhoppningen är att vi 
under kommande år kan vidare- 
utveckla samarbetet mellan skola/ 
näringsliv och genomföra fler  
aktiviteter tillsammans. 

EVA LArSSON

näringslivschef
070-212 54 57

eva.larsson@torsby.se

Framtidsdagar där 
skola mötte näringsliv
I december 2019 arrangerades tre ”framtidsdagar” för  
årskurs 8 i Torsby kommun. Totalt 121 elever, tillsammans  
med lärare, var med på tre intensiva och inspirerande  
dagar med företagsbesök m.m. 

Foto: Annette Lauritzen
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led - lots för enkel dialog
Vill du starta eget eller utveckla ditt företag och står 
inför en investering eller har en idé kring en tjänst 
eller produkt som du vill få hjälp med att utveckla? 
Kanske krävs det olika tillstånd för att förverkliga 
och komma vidare i processen? Då erbjuder kom-
munen ett LED-möte (Lots för Enkel Dialog). 

På ett LED-möte träffar företagaren alla i kom-
munen som kan tänkas bli inblandade i ärendet, 
exempelvis de kommunala enheterna miljö, bygg, 
räddning, socialförvaltningen, tekniska avdelning-
en, näringslivs- och besöksnäringsavdelningen och 
Tuab. 

– Oavsett vem entreprenören tar kontakt med 
först på kommunen så arrangeras ett enda möte 
med rätt representanter. Det ska vara enkelt för  
företagen att få kontakt med oss för relevant in-
formation, berättar Eva Larsson, näringslivschef 
Torsby kommun.

e-tjänster ersätter pappersexercis
Förr skulle mycket papper kopieras innan pap-
persblanketterna kunde skickas in. Nu görs allt mer 
digitalt. Genom att koppla ihop olika myndigheters 
system så slipper företaget tänka på att skicka in 
bolagsuppgifter, F-Skattsedel och andra uppgifter 
eftersom kommunen hämtar in de uppgifterna själv 
via digital uppkoppling mot berörda myndigheter. 

– E-tjänsterna gör att ansökningarna är mer 
fullständiga och färre behöver kompletteras. Vår 
förhoppning är att kunna förkorta och effektivisera 
handläggningen på liknande sätt även inom andra 
områden. Det är en utvecklingsfråga för kommu-
nen, säger Annelie Lindberg, digitaliseringsstrateg i 
Torsby kommun.

vill du veta mer?
Hör av dig till näringslivschef Eva Larsson tfn 
070-212 54 57, eva.larsson@torsby.se eller Tuabs VD 
Anna-Lena Carlsson på tfn 076-816 57 42,  
anna-lena.carlsson@torsby.se.
Text: Eva Larsson. Foto: Emelie röjeskog

Delar av LED-gruppen tillsammans med Annelie 
Lindberg. Från vänster: näringslivschef Eva Larsson, 
näringslivsutvecklare Tuab ingela Bönström, miljö-  
och byggchef Malin Jonsson, miljö- och hälsoskydds-
inspektör Maria Hedin, digitaliseringsstrateg Annelie 
Lindberg och brandinspektör Jonny Persson.

Svar på många frågor finns på verksamt.se
Ett mycket bra verktyg för alla företag är 
den digitala tjänsten www.verksamt.se med 
guider där företagare får svara på frågor 
om sin verksamhet. Utifrån svaren skapas en 
checklista som är anpassad efter de specifika 
förutsättningarna och visar vilka statliga och 
kommunala tillstånd som behövs.

Utveckling 
av tjänster 
och digitala 
verktyg för 
näringslivet
Torsby kommun, tillsammans med olika 
myndigheter, arbetar med att förbättra 
och utveckla tjänster och digital infor-
mation. Målet är att det ska bli mindre 
komplicerat att söka tillstånd och göra  
de anmälningar som krävs.
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– Strategin gäller för åren 2020–2028 och anger 
områden där Torsby kommun har potential att 
växa och utvecklas inom. Det är till exempel inom 
besöksnäring och handel, skoglig bioekonomi och 
klimatsmarta företag, säger Eva Larsson, närings-
livschef, Torsby kommun.

Arbetet med att ta fram näringslivstrategin har 
gjorts under 2019 via djupintervjuer och workshops 
tillsammans med företag, politiker, tjänstepersoner 
och olika aktörer som på olika sätt är involverade i 
näringslivsrelaterade frågor.

– Det känns bra med en ny strategi för närings-
livsutvecklingen i Torsby, det gör den enklare för 
oss som arbetar med frågorna att prioritera aktivite-
ter, säger Anna-Lena Carlsson, VD för näringslivs-
bolaget Torsby utveckling AB.

välbesökt näringslivsdag
22 januari 2020 bjöds alla som har deltagit i fram-
tagandet av strategin och övriga intresserade till 
en näringslivsdag på Valbergsängen i Torsby. Vid 
presentationen deltog även entreprenören och 
programledaren Paolo Roberto, som berättade om 
sin resa som entreprenör och de 13 olika bolag som 
han driver. Det blev en uppskattad och intressant 
näringslivsdag med diskussioner kring de fortsatta 

satsningarna som behöver göras för att ytterligare 
förbättra företagsklimatet i kommunen.

Kostnaden att ta fram näringslivsstrategin samt 
föreläsningen med Paolo Roberto bekostas fullt ut 
genom bidrag från Tillväxtverket. 

Under perioden 2018–2020 får Torsby kommun, 
tillsammans med ytterligare 38 gles- och lands-
bygdskommuner med geografiska och demogra-
fiska utmaningar, extra medel från Tillväxtverket 
för att utveckla sitt näringslivsarbete till ett bättre 
företagsklimat. 

några rubriker i näringslivsstrategin
• Torsbys potential
• Vision
• Fokusområden: Näringslivsutveckling, hållbara 

klimatsmarta företag, service till företag
• Horisontella strategier

vill du veta mer?
Du kan läsa strategin i sin helhet på www.torsby.se/ 
naringslivsstrategin. 

Du kan också höra av dig till näringslivschef Eva 
Larsson, tfn 070-212 54 57, eva.larsson@torsby.se  
eller Tuabs VD Anna-Lena Carlsson, tfn 076-816 57 42, 
anna-lena.carlsson@torsby.se.  

Ny näringslivs-
strategi visar 
vägen
 

Vid sitt möte den 16 december 2019 antog kommunfullmäktige  
en ny näringslivsstrategi för Torsby kommun. 
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Lagen om skydd mot olyckor, LSO, styr all utryck-
ningsverksamheten inom räddningstjänsten men 
kommunen kan själv välja att utöka räddnings- 
tjänstens uppdrag. Den huvudsakliga uppgiften är 
att arbeta för att förhindra och begränsa skador på 
människor, egendom och miljö.

Vid fem räddningsstationer, i Torsby, Östmark, 
Vitsand, Stöllet och Sysslebäck, finns utbildad  
personal som är redo dygnet runt. 

– Den kommunala räddningstjänsten ingriper vid 
olyckor och andra akuta nödsituationer i samhället. 
Vi rycker till exempel ut vid bränder, trafikolyckor 
och vid olyckor med kemikalieutsläpp, säger rädd-
ningschef Peter Bergström.

En annan viktig uppgift är att informera och utbilda 
om brandskydd. Räddningstjänsten genomför också 
tillsyn så att verksamheter och fastighetsägare upp- 
fyller kraven inom LSO och har ett skäligt brandskydd. 

Räddningstjänsten -  
din räddare i nöden  
Räddningstjänstens uppdrag är att hjälpa personer i nöd vid olyckor och bränder.  
De arbetar för att bidra till att skapa en trygg och säker miljö för dig som bor och  
vistas i Torsby kommun. 
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Utöver de lagstyrda uppdragen för räddnings-
tjänsten har Torsby kommun tecknat avtal med 
Region Värmland om att bedriva IVPA, I väntan på 
ambulans, som du kan läsa mer om på nästa sida. 
Ansvaret för sjukvården har fortfarande helt och 
hållet Region Värmland. 

Dessutom finns ett så kallat Första hjälpen-larm 
i Torsby kommun. En trygghetsskapande åtgärd 
som du också kan läsa mer om på nästa sida. 

Reglerat i lag är även att räddningstjänsten ska 
ha ett eget handlingsprogram som bland annat be-
skriver mål och arbetssätt för verksamheten. Under 
året ska ett nytt program tas fram som sedan ska 
godkännas av kommunfullmäktige. 

Under i stort sett hela sitt arbetsliv har Peter  
Bergström jobbat inom räddningstjänsten.  
Ursprungligen kommer han från Karlstad och  
arbetade bland annat på brandstationen i Sunne en 
kort period i mitten av 1990-talet – samtidigt som 
han satsade på ishockey. Senaste tjänsten var ut-
vecklingsledare på Stor-Stockholms brandförsvar. 
Han har bland annat drivit utvecklingsprojekt som 
att öka förmågan att hantera pågående dödligt våld 
och terrordåd samt planerat för tillfälliga risk- 
faktorer som stora idrottsevenemang och statsbesök. 

– Ett av de intressantaste uppdragen var att få 
etablera ledningsplats på Södra skolan i Sveg under 
skogsbränderna 2018.

Längtan till naturen är starkt bidragande till valet 
av Fryksdalen.

– Jag är friluftsmänniska och har som ung utövat 
mycket friluftsliv i området mellan Torsby och  
Nyskoga, säger Peter som också har rötter i kom-
munen, hans morfar var nämligen från Östmark.

Vill du nå Peter så har han telefonnummer 0560-
161 25 eller via e-post peter.bergstrom@torsby.se-.

Text och foto: Linda Bengtsson, tfn 070-285 02 20

räddningstjänstens utryckningar 2019
• Totalt 372 utryckningar. Det var 100 färre  

än 2018 då det var många skogsbränder. 
• 67 utryckningar gick under IVPA.
• 46 utryckningar var Första hjälpen-larm 

(räknat från juli då de infördes i kommunen). 

Peter Bergström,   
ny räddningschef  
i Torsby och Sunne

Text och foto: Linda Bengtsson, tfn 070-285 02 20
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på uppdrag av och bekostas av region värmland

IVPA – i väntan på ambulans 
IVPA innebär att personalen på en närbelägen brandstation larmas ut till  
någon som väntar på en ambulans vid ett livshotande tillstånd. 

Räddningstjänstpersonalen kan då starta första 
hjälpen och hjärt-lungräddning. Samtliga rädd-
ningsstationer är utrustade med hjärtstartare  
(defibrillatorer) och syrgas, allt i syfte att rädda liv. 

Region Värmland har ett avtal med Torsby kom-
mun om när räddningstjänsten ska rycka ut på 
akuta sjukvårdslarm. Då gäller kategorierna hjärt-
stopp, andningsstopp (eller misstanke om detta) 
samt svåra trauman. 

Räddningschef Peter Bergström förklarar att de 
tre kriterierna är tillstånd som brandpersonalen 
kan möta på en olycksplats och deras regelbundna 
utbildning är riktad mot detta. 

Vid ett hjärtstopp är tidigt påbörjad hjärt-
lungräddning med bra kvalitet direkt avgörande 
för överlevnad eller vilka bestående men den drab-
bade riskerar som följd.

– Då är vår personal kompetent att kunna göra 
en väsentlig skillnad för den drabbade i väntan på 
ambulans, säger Peter Bergström. 

Förutom IVPA på tre kriterier omfattar avtalet 
med regionen även annan hjälp till ambulans, till 
exempel patienttransport i terräng och lyfthjälp. 
– Det förekommer även att SOS-operatörer med 

sin medicinska kunskap och erfarenhet fattar egna 
beslut om att göra avsteg från avtalet om till exem-
pel ambulans är upptagen med annat, eller befin-
ner sig oskäligt lång tid från händelsen, säger Peter 
Bergström. 

De tre kriterierna för IVPA-larm: 
1. Inträffat hjärtstopp eller att det finns misstanke  

om risk för hjärtstopp.

2. Någon drabbas av ofri luftväg eller andnings 
besvär, till exempel till följd av en allergisk  
reaktion eller av mat som blockerar luftstrupe.

3. Någon drabbas av ett trauma, eller en större  
utvärtes blödning, till exempel ett fall från hög höjd 
som tak eller en svår sårskada med stor blodförlust.

vill du veta mer om ivpa? 
Kontakta räddningschef Peter Bergström  
på tfn 0560-161 25, eller via e-post  
peter.bergstrom@torsby.se

Text: Linda Bengtsson 070-235 02 20

i samband med extra-
ordinära händelser kan 
andra rutiner gälla 
kring IVPA och Första 
hjälpen-larm.  
till exempel som nu  
vid Coronakrisen.
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på uppdrag av och bekostat av kommunstyrelsen i torsby kommun 

Första hjälpen-larm - en extra trygghet
I en nödsituation ska du alltid ringa 112. Det vill säga när någon är allvarligt  
sjuk, svårt skadad eller behöver akut hjälp. 

När du ringer 112 kommer du till SOS Alarm där 
den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda 
på vad som hänt och hur allvarlig situationen är. 

Under tiden ni talar i telefonen gör operatören en 
bedömning om den som är sjuk behöver åka am-
bulans samt hur snabbt ambulansen behöver vara 
framme. Det kan även vara så att man bedömer att 
ambulans inte är nödvändigt. 

Genom beslut i miljö-, bygg och räddningsnämn-
den (MBR) i juni 2019 har räddningstjänsten fått ett 
utökat uppdrag som innebär att man kommer åka 
på uppdrag/larm utöver de som omfattas av de tre 
kriterierna enligt IVPA som utförs på uppdrag av 
regionen. Dessa larm benämns som Första-hjälpen 
och gäller i Östmark, Vitsand, Sysslebäck och  
Stöllet. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom 
MBR:s initiativ och bekostar insatsen enligt beslu-
tad prislista.

Förutsättningen är att det rör sig om ett så kallat  
Prio 1-larm och att inga andra resurser finns till-
gängliga, som ambulans eller annan person med 
lämplig kompetens. En prioritering mellan olika 
samtidiga uppdrag kommer genomföras av ett  
ledningsbefäl. 

Syftet med Första hjälpen-larmen är att skapa 
trygghet för dig som bor eller vistas i Torsby  
kommun. Exempel på sådana tillfällen är miss- 
tanke om stroke, bröstsmärtor, frakturer, kramper 
och liknande. 

– SOS-operatören kommer först avgöra om det 
finns någon annan resurs tillgänglig, som under-
sköterska eller annan hemtjänstpersonal. Finns  
det ej det åker vi, förklarar Peter Bergström och 
fortsätter: 

– Syftet är att kunna stödja invånarna och an-
vända samhällets resurser så effektivt som möjligt. 
Kan vi hjälpa till ska vi göra det.

 
Prioriteringsgraderna hos SOS-alarm vid  
ambulansbeställning som genomförs av  
Region Värmland 
Prio 1: Misstänkt livshotande tillstånd
Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener  
sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen  
snabbt ska komma fram till den som är sjuk.  
Ambulansen larmas iväg redan under samtalet.

Prio 2: Akut, men inte livshotande tillstånd 
Ambulans skickas ut, men utan blåljus och sirener.  
Det tar lite längre tid.

Prio 3: Inte akut, men i behov av ambulans 
Du behöver ambulans, till exempel för att du är sjuk  
och inte klarar av att sitta upp. SOS Alarm talar om  
hur länge du får vänta på ambulansen.   Källa: 1177.se

Text: Linda Bengtsson 070-235 02 20

i samband med extra-
ordinära händelser kan 
andra rutiner gälla 
kring IVPA och Första 
hjälpen-larm.  
till exempel som nu  
vid Coronakrisen.
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Det finns otroligt många föremål i 
våra hem som medför brandrisk. 
Maskiner som vi använder dag-
ligen – men utan att tänka på hur 
pass farliga de faktiskt kan vara. 
Tvättmaskinen, torktumlaren och 
diskmaskinen tillsammans med 
andra elektriska apparater är 
några av dem. Ofta är det då de 
blir överhettade och skadade som 
de är en brandrisk.

Så se till att inte ha dem igång då 
du inte är hemma eller på natten 
då du sover. 

Johan Westh, ställföreträdande 
räddningschef, har nedan listat 
en rad råd för hur du kan minska 
brandrisken. Han påminner också 
om brandvarnare. 

– Vi kan inte nog understryka 
hur viktigt det är med brandvar-
nare i alla hem. Det är också en 
säkerhet att ha en brandsläckare. 

Bränder är ofta svåra att upp-
täcka i tid eftersom de är ljudlösa 
från början och växer fort. 

– Dra ut kontakter i apparater 
som inte används, till exempel 
kaffekokaren, säger Johan Westh.  

Skulle det börja brinna ska 
du alltid dra ur kontakten eller 
stänga av strömmen först – sedan 
släcka med pulversläckare. Har 
du ingen går det bra med vatten. 
Skulle branden bli så omfattande 
att du inte kan släcka den själv 

ska du stänga dörren till rummet 
och ringa 112. 

Ytterligare anledning till att inte 
köra diskmaskin och tvättmaskin 
då du inte är hemma är att det 
finns risk att få en vattenläcka ut 
ur maskinen som förstör fastighe-
ten. Det händer mer ofta än brand 
och kan bli dyrt.

så här undviker du bränder i 
elektriska apparater:
•  Använd inte grenuttag på  

apparater över 1000 watt.
•  Tvättmaskinen, torktumlare 

och diskmaskin ska endast 
användas då du är hemma och 
vaken.

•  Töm luddfiltret i torktumlaren.
•  Använd inte dator i sängen. 

Den kan bli överhettad och om 
du råkar somna från den mär-
ker du inget förrän det even- 
tuellt är för sent.

•  Mobiltelefon ska inte laddas 
under natten.

•  Elektriska värmeelement och 
andra elektriska värmeagg- 
regat ska inte vara täckta med 
kläder eller stå för nära möbler.

•  Installera brandvarnare i 
närheten av diskmaskinen, 
tvättmaskinen och i rum med 
kamin/spis.

Text och foto: Linda Bengtsson,  
tfn 070-285 02 20

Se upp för 
DOLDA 
brandrisker
Hushållsmaskiner, vitvaror och laddare till elektroniska 
produkter kan börja att brinna. Minska risken för sådana 
bränder genom att underhålla varorna och använda dem 
på rätt sätt. 

Dra alltid ur laddaren ur  
väggen då du använt den

Elektriska apparater som blir 
överhettade eller skadade medför 
brandrisk

Använd inte skadade sladdar
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Under sommaren och hösten 
2019 blev vi i Torsby kommun 
lite prövade med både elavbrott 
och problem med internet. Det 
kanske inte var en kris, men det 
gjorde definitivt livet lite besvär-
ligare de dagarna. Många av oss 
blev snabbt varse hur beroende 
vi är av både el och internet. Utan 
internet får vi svårt att göra var-
dagliga saker som bankärenden, 
swisha pengar och i vissa fall se 
på tv, och utan el fungerar inte 
våra butiker och det blir till och 
med svårt att laga den mat vi redan 
har hemma. Så hur står det till 
med krisberedskapen egentligen?

Vid en kris i samhället kommer 
hjälpen i första hand att gå till de 
som bäst behöver den.  

Kommunen ansvarar bland annat 
för att räddningstjänst, vattenför-
sörjning, skola och omsorgsverk-
samheter ska fungera. Varje kom-
muninvånare ansvarar själva för 
sin egen beredskap, och ju mer 
beredda vi är desto bättre klarar 
vi besvärliga situationer. 

Vid en kris är det mat, vatten, 
värme och kommunikation det vi 
främst behöver. En enkel förbe-
redelse som kan få stor effekt är 
att bygga upp ett litet krisför-
råd hemma. Det kan till exempel 
bestå av torrvaror, konserver och 
ett spritkök, fyllda vattenflaskor i 
frysen, filtar och sovsäckar samt 
en vevradio och en lista över 
viktiga telefonnummer. Det finns 
färdiga krislådor att köpa som 

innehåller en bra grund till kris-
förrådet, sedan kan vi bygga på 
med det som passar oss och vår 
familj bäst utifrån våra förutsätt-
ningar.

För den som är intresserad 
finns det mer information att 
hämta på www.dinsakerhet.se 
som Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) står 
bakom och Civilförsvarsförbun-
dets hemsida www.civil.se.  
Mellan den 11-17 maj pågår Kris-
beredskapsveckan i hela landet 
och den som är intresserad kan ta 
del av mycket information då. 

KicKi LEcH

säkerhetssamordnare
073-275 57 76

christina.lech@torsby.se 

Klarar du krisen?
Hur står det egentligen till med krisberedskapen i våra hushåll? Vad gör vi om  
strömmen försvinner och internet inte längre fungerar? Vi behöver tänka lite mer på 
hur vi ska klara oss några dagar utan hjälp från samhället. Och det behöver inte vara 
svårt, de enkla förberedelser vi kan göra kan visa sig ha stor effekt vid en kris.

Krisberedskapslådan på bilden kommer 
från Civilförsvarsförbundet. Prepperkatten 
ingår tyvärr inte, även om det alltid är skönt 
att ha en katt hemma om det blir kris.  
Foto: Kicki Lech
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Säsongsinledningen för Stjerneskolans skidskyttar 
och de uttagningstävlingar som gick för UOS resul-
terade i att eleverna på Stjerneskolan tog 6 av de 8 
platserna till UOS (inklusive 2 reserver).

Tävlingarna som genomfördes var: Distans, 
Sprint, Single-Mixed Stafett och Mixstafett, där 
skidskyttarna hade fina insatser som bland annat 
gav ett UOS-Brons till Oscar Andersson på Stjerne-
skolan i Single-Mixed Stafett.

Gratulerar till bronset i UOS Oscar! Går det att 
beskriva känslan när man står där på sista skyttet 
och skjuter för en bronsmedalj? 

– Stå och skjuta för en OS-medalj, det var verkli-
gen något nytt för mig, säger Oscar. Det var något 
jag aldrig varit med om, men samtidigt kände jag 
mig ändå bekväm, efter-
som jag försökt föreställt 
mig liknande situation 
under träningspass.

– Jag kände mig trygg 
för stunden och försökte 
genomföra samma rutiner 
som vanligt, men det blir 
ändå speciellt när man 
verkligen står där och 
skjuter om medaljer. Allt 
gick så snabbt, plötsligt 
var jag i mål och kände 
mig lite besviken att det 

inte blev en guldmedalj, men jag är ändå väldigt 
glad över att ha tagit ett OS brons! Nästa gång vid 
liknande tillfälle så är ju chanserna större att man 
är ännu bättre förberedd. Den mentala och fysiska 
spänningen vid ett avgörande skytte är speciell 
men samtidigt är det egentligen det som är kul att 
få uppleva.

Säsongsinledningen resulterade i att hela sex av 
de åtta platserna till UOS (inklusive två reservplat-
ser) togs av skidskyttar på Stjerneskolan. Vad tror 
du gjorde att ni lyckades ta så många platser?

– Jag är inte förvånad att vi på Stjerneskolan 
lyckades ta sex av åtta platser. Vi har en sådan bra 
gemenskap i gruppen och med bra träning med 
tränare som hjälper oss är det självklart att resulta-
ten kommer. Man ser alltid fram emot en skoldag 
oavsett om det är träning eller inte. Alla är glada 
och trevliga mot varandra, det tror jag är nyckeln 
till den breda framgången.

Har du några tips för våra yngre skidskyttar som 
kanske drömmer om att nå UOS och ta en medalj?

– Ha kul och ta vara på tiden! Träna och häng 
med vänner så mycket som möjligt, det blir både 
roligare och bättre träningspass då, avslutar Oscar.

Mer information om skidskytteverksamheten 
finns på Stjerneskolans hemsida www.stjerneskolan.se

TOBiAS ArwiDSON

specialidrottslärare
tobias.arwidson@edu.torsby.se

några av stjerneskolans uos-skidskyttar svarar på fem snabba: 

oscar Wilma klara alice

roligaste 
träningen?

Fristilsintervaller Löpintervaller i 
skogen

Styrketräning & 
Löpning

Långpass utomhus 

favoritmat? Pasta Bolognese Sushi Tacos chicken Nuggets

Bästa film? The change Up A Star is Born Harry Potter 
filmerna

Avangers filmerna

det bästa med 
stjerneskolan?

Gemenskapen Träningsmöjlighe-
terna & tränarna

Allt finns så nära & 
bra möjligheter till 
att kombinera stu-
dier med skidskytte

Kombinationen 
träning + studier & 
kunniga tränare

tips för att nå 
sina drömmar?

Ha kul! Ge aldrig upp! Ge aldrig upp, tro 
på dig själv!

Positiva perspektiv, 
acceptera om saker 
inte går som planerat!

Medalj på UOS 
i skidskytte för 
Stjerneskolan
Ett av vinterns stora mål för skidskyttarna 
på Stjerneskolan var Ungdoms-OS i 
Lausanne, Schweiz (9–22 januari). Där 
79 länder fanns representerade och  
Sverige skickade en trupp på 51 aktiva i 
10 olika idrotter till spelen i Lausanne. 

Från vänster: Oscar Andersson älvdalens SKG, Wilma Björn SK Bore, 
Fabian Hermansson Finnskoga iF, Erik Larsson (reserv) Mora Biathlon, 
Klara Andersson Dala-Järna IK, Alice Pettersson (reserv) Kimstad GoIF
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Hälsa och 
prestation 
i testcentret 
Motionär eller elit? Lagidrottare eller  
individualist? Oavsett vad kan du för-
bättra din fysik efter ett test i Stjerne-
skolans testcenter. 
Maria Steen sitter redo på motionscykeln. Om några 
minuter kommer hon få ett grundläggande svar 
på sin fysiska status. Först ska hon trampa på en 
allt högre belastning. Samtidigt som Råland Strid, 
ansvarig testledare, mäter puls och halten laktat 
(förenklat: mjölksyra) i blodet var fjärde minut. 
Med detta så kallade laktattest får Maria veta vilken 
puls hon ska hålla för att få ut mest av sin träning 
då hon använder pulsklocka. 

– Träningen växlar en hel del för mig. I perioder 
blir det inte mycket alls, ibland kör jag lite mer. 
Motivationen går i vågor så jag är nog en typisk 
motionär, säger Maria som varierar mellan cykling, 
gym, promenader och skidor. 

Stjerneskolans testcenter ligger i anslutning till 
Torsby skidtunnel. Tre rullband finns för tester på 
rullskidor, gång och löpning. Dessutom stakergo-
meter och cyklar. Stora speglar ger förutsättningar 
för bra teknikträning. 

Här finns något för alla. Allt från enkla cykel-  
eller gångtester för den som vill förbättra sin hälsa 
och få grundläggande konditionsvärden till mät-
ning av maximalt syreupptag för elit som vill veta 
sin prestationsförmåga.

Råland Strid, ansvarig för testlabbet och special- 
idrottslärare på Stjerneskolan, har hjälpt många  
aktiva att gå framåt i olika idrotter. Majoriteten 
mätningar som utförs är på skolans idrottselever 
inom inriktningarna längd, skidskytte och fotboll. 

– Efter pulsstyrd träning kan vi se utvecklingen 
över tid vid upprepade tester. Möjligheterna här 
är oändliga, säger Råland Strid, som också märker 
ett ökat intresse av att utveckla träningen bland 
motionärer.

– Folk vill ha siffror på sin fysik. Med testet i  
ryggen kan man få ut mer av träningen.  

Vill du veta mer om Stjerneskolans testcenter och 
vilken hjälp just du kan få där? Kontakta verksam-
hetsansvarig Råland Strid raland.strid@edu.torsby.se.
Text och foto: Linda Bengtsson, tfn 070-285 02 20

SK Bore cykelsektion använder 
Stjerneskolans testlabb för att få 
fram vilken pulsträning som ger 
bäst utveckling. Ordförande Morgan 
Einarsson och Maria Steen har båda 
testats av råland Strid. 

Testlabbet är en stor tillgång för 
idrottsgymnasiet. Utan den resursen 
skulle tester behöva genomföras 
på annan ort, vilket medför både 
resor och kostnader. Längdeleven 
Hjalmar Berg mäter här maximal 
syreupptagningsförmåga. 
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FMS-modellen är ett digitalt verktyg där eleven 
kan få en överblick över sina levnadsvanor. Genom 
att ta mer ansvar för sin fysiska kapacitet, mentala 
balans och sociala förmåga kommer de både må bra 
och arbeta bättre i skolan. Grundare till modellen 
är Acki Wästlund, beteendevetare och idrottslärare 
från Karlstad.  

Inledningsvis har samtliga elever i åk 1 på Stjerne- 
skolan samt högstadiet på Kvistbergsskolan i Syss-
lebäck testat kondition, rörlighet, styrka, balans, 
motorik och hållning. Samtidigt har de gjort en 
gedigen livsstilsanalys genom att svara på frågor 
inom en rad kategorier, allt från sömn och matva-
nor till skärmtid och känsla av samhörighet. 

Allt registreras i en digital webbapp. Utifrån  
resultatet har eleverna satt upp tre individuella mål 
för hur de vill utvecklas. Under vårterminen väntar 
en utvärdering.  

Anders Knoph, legitimerad lärare i idrott och 
hälsa på Stjerneskolan, är initiativtagare till att  
metoden införts i Torsby. 

– Modellen är den enda kända som resulterar i en 
personlig livsstilsplan som varje elev själv tar ansvar 
för att genomföra och följa upp. Utöver målen 

eleverna själva sätter upp identifierar de vilka  
aktiviteter som krävs för att de ska nå dit, säger han.    

Från 2018 finns statistik inom FMS databas med 
drygt 16 000 elever som visar att 50 procent av 
skoleleverna på gymnasienivå i landet känner sig 
stressade, 90 procent har för mycket skärmtid (en 
tredubbling sedan 2010) och 50 procent av eleverna 
får för lite sömn (en fördubbling sedan 2010).

Enligt Anders Knoph speglar dessa siffor också 
situationen i Torsby. Många känner sig inte utvi-
lade, har för mycket skärmtid och är stillasittande. 

– Då är det här arbetssättet ett viktigt steg på 
vägen. Det öppnar också upp för värdefulla diskus-
sioner med eleverna kring vikten av en god livsstil 
med mycket fysisk aktivitet, säger han. 

I arbetsteamet kring FMS-modellen ingår ock-
så skolsköterska och kurator samt mentorer om 
eleverna önskar det. Tanken är att arbetssättet ska 
fortsätta framöver med nya elever som börjar på 
skolorna. 

– Kostnaden på hundra kronor per elev är väl- 
investerade pengar, säger Anders Knoph. 

Text och foto: Linda Bengtsson, tfn 070-235 02 20

Hälsa och välmående  
Ökad fysisk, mental och social kapacitet. Det är målet med den så kallade  
FMS-modellen som införts på Stjerneskolan och Kvistbergsskolan. 

Anders Knoph, legitimerad lärare i 
idrott och hälsa på Stjerneskolan, är 
initiativtagare till att FMS-modellen 
har införts i Torsby. 
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Studier ger 
framtidstro
Möjligheterna till studier via Torsby  
Lärcenter blir allt fler. Nu har även för-
skollärarprogrammet startat i Torsby, 
dessutom pågår en undersköterskeut-
bildning i Stöllet. 

Nio studenter är på plats i Torsby bibliotek för att ta 
del av distansutbildningen mot Karlstad universitet. 

Emelie Olsson är en av dem som börjat förskol-
lärarprogrammet som innebär tre och ett halvt års 
studier. Hon har länge funderat på att plugga men 
inte velat flytta från orten. 

– Det är väldigt bra att den hör möjligheten finns 
och det känns helt rätt. Utbildningen är intressant 
och tekniken fungerar bra, säger hon. 

Vuxenutbildningen rektor, Rose-Marie Johnsdotter, 
ser ett stort behov av att ha utbildningar på hem-
maplan i kommunen. Efterfrågan är stor – både hos 
potentiella studenter och arbetsgivare. 

Sedan mitten av januari utbildas närmare tio bli-
vande undersköterskor i Stölletskolan inom vård- 
och omsorgsutbildningen på tre terminer. Det gör 
att många slipper långa resor och har lättare att få 
ihop livspusslet med deltidsjobb och familj samti-
digt som de studerar.

Detta betyder också mycket för omsorgen i norra 
Klarälvdalen där det idag råder brist på arbetskraft.  

Fler möjligheter till studier är också på gång. 
Grundlärarprogrammet åk 4-6 startar hösten 2020 
och en ansökan pågår om förskollärarprogrammet, 
med start i januari 2021. Grundlärarprogrammet, 
förskoleklass till årskurs 3, började i höstas.

– Hösten 2020 har vi tre lärarutbildningar på dis-
tans i Torsby. Det är en väldigt positiv utveckling 
för kommunen, säger Rose-Marie Johnsdotter. 

Vill du veta mer om Torsby Lärcenter? Har du 
frågor eller önskemål om dina studier? Kontakta 
studie-och yrkesvägledare Kristina Sandberg, 0560-
163 07, kristina.sandberg@torsby.se.

Du kan också läsa på www.stjerneskolan.se/ 
vuxenutbildning.

Text: Linda Bengtsson tfn 070-235 02 20

i Stölletskolan pågår just nu vård- och omsorgs-
utbildningen som omfattar tre terminer studier.
Foto: Maj-Gun Larsson

Fler väljer att utbilda sig på distans via Torsby Lärcenter. 
Emelie Olsson har tidigare vikarierat som förskollärare 
och testat jobb inom både restaurang- och elektronikbran-
schen. Nu läser hon för att bli examinerad förskollärare.   
Foto: Linda Bengtsson 
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Det är Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kom-
muner som gått samman och ska köpa grönsaker 
från bland annat Torfolk Gård, potatis från Värm-
landspotatis AB och färskt kött från värmländska 
gårdar via företaget Skafferi Värmland AB.

glada i torsby
– Jätteroligt, det är vår största önskan, säger Linda 
Bodén som är köksbiträde i Stjerneskolans kök.

Råland Strid, tränare på idrottsgymnasiet, håller med:
– Vi har ett bra salladsbord idag men nu kommer 

det att bli ännu bättre. Vi har 160 idrottselever på 
skolan och de behöver bra mat för att orka träna, så 
det är jättepositivt, säger han. 

givande samarbete
De inblandade, som under ett års tid diskuterat och 
arbetat fram avtalet för att få lokala råvaror i de 
kommunala köken, är givetvis nöjda och glada.

– Det känns verkligen bra att vi ska köpa råvaror 
från Värmland, säger inköpschef Mats Ågren.

– När vi upphandlar kan vi inte ställa krav på 
att vi ska ha råvaror som är producerade lokalt, 
enligt den upphandlingslag som gäller. Däremot 
kan vi kräva att producenten inte ska ligga längre 
bort än att vi kan göra pedagogiska besök under 
en dag. Samtidigt har vi varit tydliga med vad som 
krävs när det gäller volymer och att leveranser ska 
komma hela året, säger han.

råvaror från värmland
Man enades om att råvaror från Värmland ska räk-
nas som lokalproducerat, eftersom producenterna i 
de egna kommunerna inte klarar så stora volymer. 
Slutligen blev det ett tvåårigt avtal med Skafferi 
Värmland som ska leverera färska grönsaker från 
bland annat Torfolk Gård AB, potatis från Värm-
landspotatis AB och färskt kött från värmländska 
gårdar. De förbereder sig nu genom att både odla 
mer och skaffa fler djur. Avtalet kan sedan förlängas 
med två år.

studiebesök för elever
Ett krav var att producenterna inte skulle ligga 
längre bort än att skolbarn och kostpersonal kan 
göra pedagogiska besök för att se hur de odlar sina 
grönsaker och föder upp djuren. På så sätt blir det 
en naturlig del i skolbarnens utbildning och ger 
samtidigt inspiration till kommunernas kostpersonal.

Vill du veta mer om kommunens upphandlingar, 
hör av dig till inköpschef Mats Ågren på tfn 0560-
160 67 eller mats.agren@torsby.se. 

Text och foto: Maria ivansson tfn 070-300 19 82

lokal upphandling 
ger värmländska 
grönsaker och kött 
på faten
Från hösten 2020 får skolor, äldreboenden 
och Bergåsens centralkök (”sjukhusköket”) 
mat som lagats på värmländska råvaror. 
Det gäller grönsaker, potatis och kött en-
ligt ett avtal med Skafferi Värmland AB.

Det blir säkert stor skillnad på maten men synd 
att vi missar det när vi inte är kvar nästa år, 
säger eleverna Moa Karlstam, Elsa Lövkvist, 
Maja Näsman och Nora Glavå Nilsson.

i höst blir det lokala råvaror i de kommunala 
köken och det gläder köksbiträdet Linda  
Bodén, kostchefen Ninni Boss och inköps-
chef Mats Ågren.
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lär sig svenska
En viktig del är även att deltagarna får träna på 
svenska språket, alla går nämligen samtidigt och 
läser på SFI, Svenska för invandrare. Utbildningen 
utgår från ett fast material men det handlar mycket 
om dialog och diskussioner i grupper.

från stockholm till värmland
Stockholm stad och länsstyrelsen i Stockholm har 
utvecklat konceptet som heter Föräldraskap i  
Sverige. Det är baserat på forskning om föräldra-
skapsstöd och undersökningar om vad utrikes-
födda föräldrar önskar veta mer om när det gäller 
föräldraskap och det svenska samhället.

meningen med projektet.
Syftet är bl.a. att stärka människors känsla av sam-
manhang och minska utsatthet.

Målet är bl.a. att stärka föräldrar och jämställt 
föräldraskap, att alla barn ska få förutsättningar 
att växa upp i en trygg miljö, bättre skolresultat 
för barnen och ökade möjligheter att ta del av det 
svenska samhället.

Projektet har nått Värmland där tio kommuner 
deltar. Länsstyrelsen i Värmland finansierar och 
Sunne är projektägare. Pia Lidén och Khadija Nas-
san har gått handledarutbildningen och höll den 
första kursen i slutet av 2019. En ny kurs har nu 
börjat med 13 anmälda och i fortsättningen kommer 
det att anordnas en kurs varje termin.

Vill du veta mer om föräldrautbildningen hör av 
dig till Pia Lidén tfn 070-257 67 13.
Text och foto: Maria ivansson tfn 070-300 19 82

Khadija Nassan och Pia Lidén på Familjecentralen är gruppledare 
för Föräldraskap i Sverige och har föräldrautbildning med Ahmad 
Ghabbour, Abdulrazak wanli samt sittande Leyla Mohamed, Fatima 
Alswilmi, Nibal Zaitoun, Ahlam Abdo och Sara Khalaf.

Föräldrautbildning 
på arabiska
Nyttig information om skolan, hälsa och 
sjukvård och hur man gör för att må bra 
som familj. 
Detta får deltagarna i Föräldrautbildningen för ut-
landsfödda föräldrar som pågår på familjecentralen 
i Torsby.

Utbildningen är på både svenska och arabiska 
och leds av Pia Lidén och Khadija Nassan. Runt 
bordet på familjecentralen sitter både mammor och 
pappor till barn 0–18 år, men det kan även vara en 
mormor eller annan viktig person, eller en blivande 
förälder, som deltar.  Idag är dags för den tredje 
träffen av fem. Att utbildningen är viktig intygar de 
allihop.

– De får mycket samhällsinformation, om skolan 
där pojkar och flickor har samma ämnen ihop säger 
Pia Lidén.

– Vi pratar även om hälsa och sjukvård och vi 
utgår hela tiden från Barnkonventionen om barns 
rättigheter, fortsätter hon.

Sara Khalaf går kursen tillsammans med sin man 
Abdulrazak Wanli och hon tycker det är väldigt bra 
att få lära sig mer om skolan och alla ämnen. Nibal 
Zaitoun tycker det är bra att få lära sig om regler i 
Sverige och vad hennes barn gör på förskolan, där 
de trivs väldigt bra. Inte att förglömma att de får 
information om vilka aktiviteter som finns i Torsby 
och som barnen kan delta i, som fotboll, innebandy 
och handboll med mera.
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Vi på Tingshuset
Sedan 1 november 2019 är det nya verk-
samheter på Tingshuset i Torsby centrum. 
Visit Torsby har flyttat in tillsammans med 
och näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB 
och näringslivsföreningen iTorsby.  
Välkommen in och besök oss! 

vilka är vi?
Visit Torsby – är en kommunal 
enhet som arbetar med besöksnä-
ringen i Torsby kommun. Vi vill 
att fler ska resa hit och upptäcka 
vilken fantastisk plats som vi bor 
och lever på! Visit Torsby ansva-
rar för turistbyrån och webbplat-
sen visittorsby.se. På turistbyrån 
kan du även köpa fiskekort till 
alla sjöar runt om i kommunen 
och hämta informationsmaterial 
om besöksmål i hela Sverige. Du 
kan läsa mer om allt fint som 
finns runt om i Torsby kommun 
på vår webb visittorsby.se eller 
ringa oss på tfn 0560-160 50 eller 
sänd e-post till turist@torsby.se.

Torsby Utveckling AB (TUAB) 
– är ett näringslivsbolag som ägs 
till 51% av det lokala näringslivet 
och resterade del ägs av Torsby 
kommun. Bolaget erbjuder råd-
givning, service och information 
till nya och befintliga företag. Har 
du en affärsidé och har frågor 
kring att starta och driva ett eget 
företag? Behöver du investera 
eller anställa? Har du kommit till 
ett vägskäl i din verksamhet eller 
vill du öka din eller anställdas 
kompetens? TUAB kan hjälpa dig 
att komma vidare! 

 Du finner alla våra kontakt-
uppgifter på torsby.se/tuab.

iTorsby – är en näringslivsförening 
som arbetar med att stimulera 
handel och service inom kom-
munen. Föreningen arbetar för 
att öka samverkan mellan olika 
företag i Torsby kommun. Genom 
event och olika arrangemang vill 
föreningen öka attraktiviteten och 
upplevelsen i området. Fören-
ingen bygger på medlemskap 
från företag. Vill ditt företag vara 
med och arbeta för att Torsby 
kommun ska vara en bra plats 
att bo och leva på? Hör av dig 
till iTorsbys projektledare André 
Liljemark, tfn 073-097 39 37, andre.
liljemark@torsby.se. 

Text: Emelie röjeskog. Foto: Annette Lauritzen

Vi i Tingshuset, Längst fram Anna-Lena carlsson (Tuab),  
raden i mitten från vänster Emelie röjeskog (Visit Torsby),  
ingela Bönström (Tuab), Lena Henriksson (Visit Torsby),  
André Liljemark (iTorsby), Ann-cathrin carlsson (Tuab). 
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Vem längtar du efter?
Har du någon utflyttad kompis eller familjemedlem som åker ”hem till 
Torsby” för att besöka Mârten, Torsbykalaset eller Våryran? Visst vore 
det trevligt om den personen sedan också stannar kvar i Torsby?

Kanske är det så att Torsby är annorlunda nu mot 
förr och att mixen av företag på platsen gör att det 
finns spännande jobbmöjligheter att kombinera 
med ett ”gött liv”.

Torsby kommun vill gärna ta tillfället i akt att 
berätta om möjligheterna med vår kommun, från 
Torsby i söder till Långflon i norr. Vi bjuder in till 
tre Torsbymingel på Tingshuset! På plats finns re-
presentanter från kommunen för att svara på frågor 
och berätta mer.

 

datum för torsbymingel
Fredag 22 maj kl. 11-14 (Våryran)
Fredag 10 juli kl. 11-14 (Torsbykalaset)
Fredagar 11 september kl. 11-14 (Torsbymârten)
Adress: Tingshuset, Järnvägsgatan 9 Torsby 

vill du veta mer? hör av dig till 
Emelie Röjeskog, destinations- och turismutvecklare
070-237 94 31, emelie.rojeskog@torsby.se
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Vill du 

SynAS 
med ditt  
evenemang?
Planerar din verksamhet 
eller förening för ett eve-
nemang under våren eller 
sommaren? Berätta gärna 
om evenemanget för oss! 
Vi lägger löpande in evenemang 
på vår webbplats visittorsby.se och 
det är helt kostnadsfritt att vara 
med. Webbplatsen besöks årligen 
av ca 85 000 personer. De evene-
mang som läggs in visas även på 
Visit Värmlands webbplats. Hör av 
dig, vi vill veta allt som händer i 
vår vidsträckta kommun, stort som 
smått!

Skicka ditt evenemangstips till  
turist@torsby.se, ring oss 0560-160 50 
eller kom in till oss på Turistbyrån, 
vi finns nu på Tingshuset, järnvägs-
gatan 9. 

LENA HENriKSSON

turistbyråföreståndare
0560-160 51

lena.henriksson@torsby.se

toppensäsong 
för skidtunneln!
Skidtunneln har haft en bra säsong rakt 
igenom och det milda vädret bidrog till 
dundersuccé i besöksantalet. Här sum-
merar vi säsongens olika ”säsonger” 
vi brukar nämligen säga att vi har flera 
under året.
säsongen som varit
Säsongen 2019/2020 är den bästa sedan 2007/2008. 
Att vara i närheten av besökssiffrorna från när 
skidtunneln invigdes 2006, som då Sveriges första 
inomhusarena för längdskidor, är helt fantastiskt.

Överlag har hela säsongen sett väldigt bra ut och 
den snöfattiga vintern gav även januari och februari 
höga siffror. Skridskobanan har varit populärare än 
någonsin bland stora som små.

Massor av aktiviteter, bra snökvalité, förlängda 
öppettider, allt för att tillgodose gästens önskemål

vår- och sommarsäsong
Vi försöker locka hit fler besökare under sommaren 
och vi ser att besöksantalet ökar successivt.

Vi vill visa upp helheten, vilket fantastiskt kom-
plett träningscentra vi har. Givetvis vår stolthet 
skidtunneln, att kunna åka skidor redan från 1 maj. 
Men också allt som finns precis utanför husknuten, 
så som boende, motionsspår, cykelleder, rullskid-
bana, gym och restaurang.

Vi strävar efter att utveckla området på utsidan, 
vi vill att sportcentret ska vara ett ställe för motion, 
träning och rekreation året om och att det ska finnas 
något för alla.

Många landslag är hos oss och tränar under som-
maren och vi är en Offical Resort för svenska längd-
landslaget. Vi uppfyller deras höga krav på boende, 
mat och träningsförhållanden vilket vi är väldigt 
stolta över. De kommer till oss flera gånger under 
sommaren och svetsar samman hela teamet. 

Vallarna är hos oss i princip hela sommaren för 
att testa ut skidor och valla inför vintern.

I år har vi även haft bland annat Norges längd-, 
junior- och skidskyttelandslag, svenska längdlands-
laget, Parasport, Team Bauhaus och svenska skid-
skyttelandslaget samt Estlands skidskyttelandslag, 
Storbritanniens och Kinas landslag.
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Många elitåkare är hos oss under sommaren, men 
oavsett så är skidtunneln öppen för alla, här samsas 
både elit och motionär i spåren och det fungerar ut-
märkt - den som vill åka snabbt tar sig smidigt förbi 
den som åker långsammare.

höstsäsong
Skidtunneln har som mest besökare under septem-
ber-november. Den perioden som andra turisman-
läggningar och näringsliv vanligtvis brukar ha som 
lågsäsong har vi som högsäsong. Under hösten 
kommer många klubbar och motionärer hit, främst 
från Sverige och Norge, för att träna inför vinterns 
alla utmaningar. Hösten bjuder också på besök från 
både svenska och norska sportbutiker från olika 

kedjor. De kommer hit för att utbilda personalen 
som ansvarar för skidförsäljning så att kunden ska 
få rätt produkt när de handlar - här kan säljarna 
själva testa nya produkter på snö innan försäljning-
en drar igång. 

vintersäsong
Under vintern, när det förhoppningsvis finns snö 
utomhus, kan det fortfarande vara skönt att åka i 
skidtunneln istället. Du vet vad du får och att du 
kan genomföra ditt träningspass på snö även om 
det är -20 grader ute, blåser, regnar eller töar. Förra 
året investerades det i ett nytt konstsnösystem, men 
tyvärr var inte kylan med oss i vinter. Vi har höga 
förhoppningar inför nästa år.

Skidtunneln öppnar i maj
Torsdag-fredag kl. 9.00-19.00
Lördag-söndag kl. 9.00-17.00
Måndag-onsdag finns det möjlighet för  
grupper att abonnera skidtunneln. 
Från 1 juni till sista februari håller vi öppet  
för alla, alla dagar som vanligt.

Kontakta oss
Torsby Skidtunnel & Sportcenter 
0560–270 00
info@skidtunnel.se, www.skidtunnel.se
www.facebook.com/skidtunnel
Receptionen 0560–270 00
Anna Lindqvist, 073-812 70 04,  
anna@skidtunnel.se

Text: Anna Lindqvist, tfn 073-812 70 04 

Foto: Theréz Söderberg
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koncentrerade rallyförare vinkade glatt
Ett uppskattat inslag under eventet var att för-
skolorna runt om i kommunen blev inbjudna av 
Torsby utveckling AB (Tuab) att besöka service-
platsen på torsdagsmorgonen, som dagen till ära 
bjöd på en strålande förmiddagssol. Totalt 143 
vetgiriga och nyfikna förskolebarn, tillsammans 
med sina pedagoger, fascinerades av rallyförarna, 
bilarna, utrustningarna, tälten och hela stämningen. 
I Torsbysonen Dennis Rådströms tält fick barnen 
träffa rallyföraren och kartläsaren Johan Johansson, 
och alla som ville fick autografer. Toyota bjöd in 
förskolorna till sitt tält och delade ut flaggor till alla 
barn. Något barn uttryckte glatt att det var som att 
gå på mârten! Efter rundvandringen bjöd Tuab på 
saft och bullar. 

– Självklart kommer vi även i fortsättningen att 
bjuda in förskolorna. Det är roligt att också de små 
invånarna vill se och ta del av eventet, som faktiskt 
riktar hela rallyvärldens blickar på Torsby de här  
dagarna. Och jag kan säga, att när barnen spatserade 

gatan fram på serviceplatsen, i samlad tropp och 
i sina reflexvästar, såg jag många koncentrerade 
rallyförare titta upp, och både dra på munnen och 
vinka glatt till barnen.

skogsinramad prisutdelning i likenässkogen
Ett annat inslag, en aning oplanerat på grund av 
förändrade sträckor, men som blev väldigt fint och 
trivsamt, var den extrainsatta prisutdelningen som 
arrangerades vid målgången i Likenäs på söndagen, 
eftersom sista sträckan (powerstage) blev flyttad 
från Torsby till Likenäs. Fint inbäddat i Likenäs- 
skogen och med skydd för blåst och regn byggdes 
det, med gemensamma krafter, ett fint podie till 
pristagarna. Vid podiet fanns naturligtvis plats för 
press och media från när och fjärran, för direkt-
sändning, produktion och dokumentation. 

ULriKA ANDErSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.s

Förväntansfulla förskole-
barn på solig serviceplats
Årets rallyevent pågick 13-16 februari och även i år hade Rally Sweden sin service-
plats på Torsby flygplats. På serviceplatsen samlas alla rallyförare med sina bilar, 
kartläsare och mekaniker mellan tävlingarna. Hit kan alla som har rallypass eller  
biljett komma och se när teamen jobbar med bilarna, besöka deras depåer och känna 
rallystämningen. På serviceplatsen finns också utställare av olika slag och möjlighet 
att köpa mat och fika.

Förskolan Skogsbacken hos Dennis rådström och hans kartläsare.    Prisutdelning, applåder och mediasändning vid målgången i Likenässkogen. Foto: Ulrika Andersson
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Torsby kommun och näringslivsbolaget Torsby 
Utveckling AB (Tuab) har jobbat med att utveckla 
skogsnäringen under de senaste femton åren med 
fokus på skoglig bioekonomi. Det vill säga hur man 
kan skapa bästa möjliga värde av skogen på ett håll-
bart sätt. 

– Arbetet har lett till en unik testanläggning inne-
hållande en av världens största 3D-skrivare och ett 
nätverk som sträcker sig till Norge och Dalarna, 
berättar Hans Nilsson, senior advisor på Torsby 
kommun.

förnybart och återvinningsbart för framtiden
The Wood Regions resa började 2012 när Byggelit 
aviserade att lägga ner sin industrianläggning i  
Ambjörby. Hans Nilsson och hans kollegor ville 
göra något av lokalerna som gynnade området 
och skogen och började undersöka vad som skulle 
kunna vara en bra och långsiktig satsning.

– Vi såg att WPC, wood plastic composite, var ett 
riktigt framtidsmaterial som är både miljövänligt 
och användbart till mycket. Det görs av sågspån och 
sockerstärkelse och passade perfekt eftersom vi ville 
satsa på förnybart och återvinningsbart.

fantasin sätter gränserna
Projektet The Wood Region skapades, finansierat 
av Torsby kommun, Tillväxtverket, Region Värm-
land och lokala företag. Projektet medförde att man 
kunde investera i den utrustning som behövdes för 
att komma igång med utvecklingsmiljön för små 
och mellanstora företag. 

Tills idag har bortemot 200 företag varit i Syss-
lebäck för framtagning av prototyper och färdiga 

produkter av biokomposit. Den största skrivaren 
klarar av dimensioner på över sex meter i ett stycke. 
I lokalerna ryms också kringutrustning för teknik- 
och materialutveckling.

– Vi såg tidigt att anläggningen passade bra för 
större produkter och kajaktillverkaren Melker of 
Sweden var tidigt inne i projektet och skrev ut nästa 
generations skräddarsydda kajaker, berättar Hans 
Nilsson.

Andra idéer som förverkligats här är återvinnings- 
bara designmöbler, skosulor, monterdelar, skyltar 
och båtdelar. Tekniken klarar av alla tänkbara former. 
Allt som behövs är en idé, utvecklingstid och viljan 
att testa nya material.

står på egna ben 2022
Idag drivs The Wood Region ihop med bland andra 
Paper Province genom projektet Bioinno, som finan-
sieras av Tillväxtverket, Torsby kommun, Region 
Värmland och Region Dalarna. Målsättningen är att 
fortsätta förverkliga innovationer och utveckla pro-
cesser och material. 

– Succesivt ska The Wood Region kunna stå på egna 
ekonomiska ben, vilket vi påbörjar under 2020 för att 
under början 2022 ha en egen budget och ekonomi. 
Tuab har under hela projektperioden varit en viktig 
aktör med sina breda nätverk, avslutar Hans Nilsson.

hör av dig om du vill du veta mer om tWr
Roger Andersson, utvecklingsingenjör 073-204 81 79
Alexander Nordvall, designer 073-271 24 16
Hans Nilsson, senior advisor 070-299 60 12
Text: Annica åman, The Paper Province tfn 070-250 94 43  
Foto: roger Borgelid

Maskinen på bilden är en av värdens största 3D-
skrivare som kan skriva ut detaljer med en längd 
på 6400 mm. Mannen på bilden är Alexander 
Nordvall som arbetar som designer på Twr.

the Wood region  
på väg att stå  
på egna ben
The Wood Region (TWR) i Sysslebäck 
specialiserar sig på additiv tillverkning 
med biokomposit, ett hållbart material 
som görs på rester från skogsindustrin. 
Lokalerna är utrustade med teknik som 
3D-skrivare för att skapa all världens  
former, från det lilla till det stora. Här 
printas framtidens båtar, inredning,  
bildelar och mycket mer.
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Torsby flygplats miljö-
arbete sparar många 
kilowattimmar
Torsby flygplats har det senaste året 
gjort en rad miljöförbättringar. Den 
största investeringen är installationen 
av bergvärmeanläggningen, som förser 
samtliga flygplatsbyggnader med värme 
och kyla.
projekt grön flygplats
Flygplatsen ingår sedan 1 juli 2019, tillsammans 
med 24 andra regionala flygplatser, i det då ny- 
startade projektet Grön Flygplats. Projektet ägs  
av Svenska Regionala Flygplatser (SRF) och är ett 
EU-finansierat treårigt samarbete. Projektet Grön 
Flygplats syftar till att stötta och främja flygplatsernas  
arbete med hållbarhets- och klimatfrågor, till  
exempel att reducera koldioxidutsläpp och energi-
användningen genom att energieffektivisera och i 
möjligaste mån ersätta fossilt bränsle med fossil-

fria alternativ, i takt med utvecklingens framfart. 
Projektet gör det också möjligt att på ett struktu-
rerat sätt bygga upp metoder för miljörelaterad 
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan 
flygplatserna. 

– Vi har nyss gjort en kartläggning på våra CO2-
utsläpp och på våra cirkulära flöden. Kartläggningen 
ligger nu till grund för miljöförbättringsarbetet här 
på flygplatsen och utöver bergvärmeanläggningen, 
som är den största energibesparingen, har vi bland 
annat bytt ut alla hinderljus till LED, installerat när-
varostyrd belysning i verkstad och teknikrum och 
smart styrning till alla motorvärmare. Dessutom har 
vi sett över och reparerat samtliga dörrar och portar 
på alla flygplatsbyggnader och bytt ut en äldre kyl. 
Tillsammans sparar detta cirka 200 000 kilowattimmar 
per år, säger Martin Berglund, flygplatschef. 

Martin berättar vidare att Torsby flygplats just nu 
undersöker möjligheten att bygga en solcellspark 
i området, som i fall det blir verklighet beräknas 
spara ytterligare 255 000 kilowattimmar per år.

ULriKA ANDErSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Så här bokar du flygbiljetter på linjen 
torsby-hagfors-arlanda eller kommer 
i kontakt med biljettbokningens kund-
tjänst
Sedan den senaste upphandlingsperiodens start 
(hösten -19) sköter flygbolaget Amapola Torsby-
flygets bokningar och kundtjänst under varumär-
ket Direktflyg. Det är flygbolaget Amapola som 
har avtalet med Trafikverket att trafikera linjen. 

Boka online 
När du går in på www.direktflyg.com eller om 
du klickar på en digital länk (från till exempel en 
webbsida eller Facebook) för att boka din flyg-
biljett kommer du därför att bli omdirigerad till 
www.amapola.nu där du kan göra din bokning. 

kundtjänst & telefon
Vill du hellre boka dina biljetter över telefon eller 
om du har frågor om flyget kan du ringa till  
Amapolas callcenter 0770-790 700.
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var med och påverka 

Vision 2040
Nu är kommunen i full 
gång med att ta fram en 
ny vision, den kallas för  
Vision 2040, för tanken 
är att den ska sträcka sig 
ända till år 2040. I detta 
arbete kommer man rent 
fysiskt ”att ge sig ut på 
gator och torg” och fråga 
invånarna vad som är vik-
tigt att ha med i visionen.
Under mars och april och kanske 
ändå längre kommer en grupp 
politiker att vara ute på olika 
orter i kommunen och samla in 
åsikter från invånare. Vi kommer 
att annonsera i TorsbyBladet och 
på webben och Facebook vilka 
datum det är och vilka orter det 
är. Så håll utkik där! (Det kom-
mer också att vara möjligt att  
lämna in sina åsikter via vår 
webb, torsby.se/vision2040.

Utöver detta kommer det att bli 
workshops med politiker, tjänste-
personer på kommunen, närings-
livet, föreningar med flera. 

Det är kommunfullmäktiges 
presidium (ordförande och de 
tre vice ordförandena) som har 
tagit initiativ till att ta fram en ny 
vision för Torsby. Till visionen 
ska det även finnas prioriterade 
områden och mätbara mål. Nuva-
rande mål och vision sträcker sig 
fram till 2020 och därför behöver 
nya tas fram som ska gälla för 
framtiden. 

Arbetet med att samla in syn-
punkter kommer att pågå under 
våren 2020 för att sedan samman-
ställas. Beslut om ny vision och 
nya mål kommer att tas i kom-
munfullmäktige i december 2020.

SArA JOHANSSON

samhällsplanerare
0560-160 18

sara.johansson@torsby.se

Regeringen har beslutat att Post- 
och telestyrelsen (PTS) ska fördela 
stöd till bredbandsutbyggnad  
under de närmaste tre åren. Totalt 
rör det sig om 650 miljoner som 
ska fördelas i enlighet med den 
modell som PTS lämnade in till 
regeringen i mitten av januari.

I början av februari meddelade 
PTS att Värmland är en av de fyra 
regioner som får dela på 136 miljo-
ner kronor i bredbandsstöd under 
2020. Vid en jämn fördelning blir 
det 34 miljoner kronor/region.

vilka kan söka stöd?
Stödet är avsett för sådana nät-
byggare som bygger infrastruk-
tur för utbyggnad av bredband. 
Stödet gäller från närmaste nod 
i befintligt nät fram till avläm-
ningspunkt intill tomtgräns, alltså 
inte för utbyggnad ända fram till 
husknuten. 

Stödmottagaren har sedan krav 
på sig att ansluta hushåll som 
önskar det mot en avgift (för år 
2020 mellan 20 000-40 000 kr inkl. 

nya bredbandspengar 
TIll VäRmlAnd
Post och telestyrelsen (PTS) ska under 2020 fördela 
136 miljoner kronor till bredbandsstöd i Västernorrland, 
Värmland, Västra Götaland och Blekinge.

moms) inom två år. Ett krav är 
också att stödmottagaren följer 
PTS driftsäkerhetsföreskrifter.

regionerna prioriterar  
stödbara områden
Respektive region prioriterar 
områden som bedöms särskilt 
viktiga att bygga till genom 
samverkan med länsstyrelser och 
kommuner. Prioriteringarna ska 
göras utifrån underlag från PTS. 
Hur dessa prioriteringar kommer 
att se ut är ännu inte klart. Det 
är också upp till regionerna att 
avgöra om fritidshus ska ingå i 
utlysningen. I juni 2020 gör PTS 
utlysningen för år 2020 på de  
områden som prioriterats av  
regionerna. 

Du kan läsa mer om PTS bred-
bandsstöd på deras hemsida, 
www.pts.se, sök på bredbands-
stöd.

CECILIA SJöDéN

bredbandssamordnare/administrativ chef
0560-160 10

cecilia.sjoden@torsby.se

Foto: cecilia Sjödén
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reducering av fossila  
bränslen i fokus
Torsby kommuns fastighetsavdel-
ning arbetar aktivt med att redu-
cera mängden fossil eldningsolja 
som används till uppvärmning i 
kommunens fastighetsbestånd. 
År 1999 låg andelen fossila bräns-
len till uppvärmning på 42 %, år 
2012 var siffran 20 % och sedan 
började EPC-projektet och sum-
man reducerades till 12-13 % 
under perioden 2013-2017. Under 
2018 hade vi installerat värme-
pumpar som primär uppvärm-
ningskälla i Finnskogscentrum i 
Lekvattnet och Apoteket i Likenäs. 
Vi hade även konverterat till pel-
lets i Transtrands skola och sålt 
några fastigheter som eldades med 
olja. Detta resulterade i att vi sänkte 
den fossila oljenivån till 7 %. 

Under 2019 har vi sålt en till 
oljeeldad fastighet samt att vi haft 
tidigare nämnda åtgärder ovan 
igång under hela året och detta 
resulterade i att vi nu är nere i 
3 % fossil oljeanvändning i vår 
uppvärmning. Skillnaden mellan 
1999 och 2019 är nästan 850 m³ 
olja per år och detta motsvarar 

koldioxidutsläppen från drygt 
520 människors flygresor tur och 
retur till Sydostasien. 

Biobaserad fjärrvärme
I Östmark och Sysslebäck driver 
kommunen två fjärrvärmeverk 
som primärt eldas med flis. Det 
behöver dock finnas backup för 
värmeproduktionen om något 
händer med flispannorna, det 
blir väldigt kallt eller om det är 
planerade stopp på flispannorna 
som exempelvis vid service, 
besiktning eller sotning. Under 
2018 installerades en ny flispanna 
vid värmeverket i Östmark och i 
samband med detta konverterade 
vi den fossila oljan till bioolja 
(RME = rapsmetylester). Denna 
olja klarar inte kyla lika bra som 
fossil eldningsolja så därför fick vi 
bygga in oljecisternen och värma 
den med överskottsvärmen från 
pannrummet. 

Vi avvaktade sedan drygt ett 
år och utvärderade hur det hade 
fungerat jämfört med fossilba-
serad eldningsolja och resultatet 
visade inte någon märkbar skill-
nad. Detta medförde att vi valde 

att konvertera till bioolja även vid 
värmeverket i Sysslebäck. Genom 
att byta ut den fossila eldnings 
oljan mot RME istället så reducerar 
vi utsläppen med nästan sju invå-
nares årsutsläpp av koldioxid. 

Det ska också nämnas att drift-
kostnaden för anläggningarna 
efter biooljekonverteringen inte 
ökat nämnvärt. RME har varit 
dyrare i inköpspris än fossil eld-
ningsolja men då vi i dagsläget 
kan få tillbaka på energi- och kol-
dioxidskatten så blir det i slutän-
dan likvärdigt.

Så summerar vi ihop behovet 
av att köpa fossil eldningsolja i 
Torsby kommun så bör vi klara 
oss med en tankbil under hela 
år 2020. Och blir en inskickad 
klimatklivetansökan beviljad så 
kommer vi troligtvis att reducera 
behovet med ytterligare 20 m³ olja 
per år.

OScAr ArLESTrAND

fastighetsingenjör energi
0560-160 61

oscar.arlestrand@torsby.se

Fastighetsavdelningens  

mIljöARBeTe
Torsby kommun är nu nere i 3 % fossilbaserad  
uppvärmning av fastigheterna och planen är att  
sänka den ytterligare under året.
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Bygglov krävs t.ex. för att bygga nytt, bygga om 
eller göra tillbyggnader. Om du bor inom detalj-
plan krävs ofta bygglov, alternativt en anmälan om 
det kan klassas som ”Attefallsåtgärd”. De lättna-
der i lovplikten som finns när det gäller exempel-
vis friggebodar gäller bara om du har ett en- och 
tvåbostadshus. En anmälan krävs även t.ex. för att 
installera eldstad, om du vill riva en byggnad el-
ler om du vill ändra i bärande konstruktion. Tänk 
också på att höra av dig till miljökontoret i god tid 
för tillstånd eller anmälan när det gäller avlopp, 
värmepump m.m.

era ärenden är olika
Alla ärenden är olika beroende på var i kommunen 
din fastighet finns och vilka projekt du planerar. 
Lite mer komplicerade ärenden tar lite längre tid att 
gå igenom, och för vissa ärenden måste besluten tas 
på miljö-, bygg- och räddningsnämndens samman-
träden. Dessa sammanträden hålls sista onsdagen 
varje månad, bortsett från juli då nämnden har 
semesteruppehåll. Blanketter och mer information 
om bygglovsansökan och anmälningsärenden hittar 
du dels på kommunens webbplats www.torsby.se/
bygglov, men även på kontoret i Torsby och i Syss-
lebäck. Använd gärna vår e-tjänst när du ansöker!

välkommen med din fråga så ska vi guida  
dig rätt! 
Karin Ekbro-Wendel, byggnadsinspektör 0560-160 58, 
070-297 60 58, karin.ekbro-wendel@torsby.se, 
Hans Tjäder, vik. byggnadsinspektör 0560-160 48, 
070-242 70 17, hans.tjader@torsby.se

lite lägre bemanning just nu
Just nu vill vi på byggkontoret uppmärksamma dig 
lite extra på att vi har något lägre bemanning och 
därför är det extra viktigt att kontakta oss i god tid.

Under våren och sommaren jobbar Hans som 
vikarie på halvtid, därför kan du behöva räkna 
med något längre handläggningstid än vanligt. Det 
pågår även rekrytering av ny byggnadsinspektör 
till kontoret vilket också kan komma att påverka 
handläggningstiderna under hösten. Naturligtvis 
kommer vi hantera din ansökan så snabbt vi kan. 
Boka gärna tid för rådgivning och ha bygglovs-
handlingar klara i god tid, så ska vi göra allt vi kan 
för att snabba på hanteringen av din ansökan.

Vi kommer också, speciellt under sommaren, ha 
mindre möjlighet till spontana besök och i viss mån 
kommer telefon- och besökstider att införas. 

Mer information om hur du för tillfället lättast når 
kontorets handläggare kan du få via kommunens 
växel 0560-160 00, eller på kommunens webbplats 
www.torsby.se/bygglov.

Har du planer på att bygga något under 
våren eller sommaren? Det du tänker 
bygga kan kräva bygglov eller anmälan, 
så kom ihåg att kontakta oss snarast så 
att vi kan hjälpa dig få ditt startbesked i 
tid. Fråga gärna en gång för mycket än en 
gång för lite, och fråga innan du börjar!

Snart är sommaren här 
och många vill förverkliga 
sina byggplaner

Foto: Karin Ekbro-wendel
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Besöksadress
Bibliotekshuset, plan 3, Västra Torggatan 26, Karlstad

postadress och telefon
Konsumentrådgivningen Köprätt
Bibliotekshuset, plan 3
Karlstads kommun, 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  
(konsumentrådgivningen i Karlstad).

Det finns företag som använder telefonförsäljning för 
att marknadsföra tjänster som i princip inte har någon 
nytta för kunden. Sedan vidhåller företagen avtal fast 
de inte stämmer och skickar dagliga sms till konsumen-
ten som påtryckningsmedel för att få betalt. Många hör 
av sig för att de känner sig lurade och vilseledda in i 
avtal. 

Vid telefonförsäljning kom ett skriftlighetskrav 2018. 
För att ett giltigt avtal ska ha kommit till stånd krävs 
det att kunden skriftligt har godkänt avtalet, till exem-
pel via sms. Ett muntligt avtal är alltså inte längre gil-
tigt vid telefonförsäljning. Tyvärr förekommer det ändå 
otydliga avtal kring detta. 

några tips vid telefonförsäljning:
• Låt dig aldrig stressas att signera ett avtal, du ska 

alltid ges tid att gå igenom villkoren i lugn och ro
• Du ska aldrig pressas att signera ett avtal under på-

gående samtal, i så fall är avtalet ogiltigt
• Lita inte på muntliga löften utan se till att de finns 

med i det skriftliga avtalet innan du signerar
• Logga aldrig in med ditt BankId på uppmaning av 

en telefonförsäljare eller någon annan
• Tänk på att du har 14 dagar på dig att ångra avtalet 

och gör det i så fall skriftligt
Källa: Telekområdgivarna

konsumentrådgivningen – numera köprätt
Numera huserar konsumentrådgivningen i biblioteks-
huset i Karlstad, med nya namnet KöpRätt. Både pri-
vatpersoner och företag kan höra av sig för att få hjälp. 
Oftast sker det när det blivit ett problem men man kan 
även kan höra av sig innan ett köp. Om du inte har 
lyckats komma överens med ett företag kan vi ta kon-
takt och i de flesta fall komma fram till en lösning. 

Text: Ina Johansson 
Foto: Elisabeth Eklo

Tuffare att vara konsument 
– få råd hos köprätt
En trend är att det blivit tuffare att vara konsument. Ärenden som handlar om bluffar och  
bedrägerier ökar samtidigt som vissa företag är allt mer aggressiva. 
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Alla matsedlar finns på www.torsby.se/
matsedel. Skolmatsedeln finns också som 
en kostnadsfri app till din Androidtelefon, 
iPhone och vissa Nokiatelefoner.

Varje dag serveras råkost, 
mjölk, knäckebröd och smör.

ULLA BODéN

kökschef Bergåsen
0560-160 89

ulla.boden@torsby.se

v 14 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Korv Stroganoff (kyckling), ris Veg. Stroganoff
Tis Potatisbullar / blodpudding Potatisbullar
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Selleristicks
Tors Köttfärssås, spaghetti Veg. sås
Fre Mexicanasoppa Mexicanasoppa

v 15 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Quorngryta, ris Quorngryta, ris
Tis Påsklunch Påsklunch
Ons Vad köket bjuder Vad köket bjuder
Tors Lov 
Fre Långfredagen
 
v 16 påsklov lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Annandag påsk ---
Tis Köttbullar, stuvade makaroner Falafel
Ons Pocherad fisk, äggsås, potatis Grönsaksbiff
Tors Ugnsfalukorv, potatismos Ugnsgratinerad veg. korv
Fre Fläskköttgryta, ris Grönsaksgryta

v 17 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Veg. lasagnettegratäng Veg. lasagnettegratäng
Tis Nötskavsgryta, ris Veg.gryta
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Broccolimedaljong
Tors Kycklingburgare, dressing, bröd Greenburger
Fre Potatis & purjosoppa Potatis & purjosoppa

v 18  lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Tacorulle, salsa, ris Tacorulle, salsa, ris
Tis Köttfärssås, spaghetti Veg. färssås
Ons Fiskgratäng, potatis Gratinerade grönsaker
Tors Lov 
Fre Lov 1 maj 

v 19 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Korv, potatismos Veg. korv
Tis chicken nuggets, currysås, ris Grönsaksnuggets
Ons Fiskbullar, potatis Böngryta
Tors Lillschnitzel, sås, potatis Veg. schnitzel
Fre Solgul soppa Solgul soppa

v 20 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån chili con carne, ris chili sin carne
Tis Gör din egen sallad, dressing Gör din egen sallad
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Morotsbiff
Tors Färsmedaljong, potatisgratäng Broccolimedaljong
Fre Pannkaka Pannkaka

v 21 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Kycklinggryta, ris Quorngryta, ris
Tis Himmelsk köttfärsröra, pasta Veg. färsröra
Ons Potatisbullar Potatisbullar
Tors Lov Kristi himmelsfärdsdagen 
Fre Lov

v 22 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, stuvade makaroner Falafel
Tis Kycklingpytt, currydressing rotsakspytt
Ons Fiskburgare, bröd, dressing, mos Veg. burgare
Tors Kebabgryta, ris Grönsaksgryta
Fre Pastasoppa Pastasoppa

v 23 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Quorngryta, ris Quorngryta, ris
Tis Tacobuffé Veg. tacobuffé
Ons Husets fiskgratäng, potatis Gratinerade grönsaker
Tors Köttfärsrätt, sås, potatis Veg. schnitzel
Fre Pannkaka Pannkaka

v 24 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Grillkorv, potatismos Veg. korv
Tis Gör din egen sallad, dressing Gör din egen sallad
Ons Fiskbullar, potatis Kikärtsgryta
Tors Examen  
Fre Examen Stjerneskolan
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Vad gör vi på våra träffpunkter?
Vi bjuder in gäster som tar upp angelägna ämnen 
som exempelvis kommunpolis Caroline Eriksson. 
Ibland kommer någon och sjunger med oss, andra 
gånger kan det vara någon som berättar för oss om 
sin förening, sin bok eller något annat intressant.  

Det finns tre träffpunkter
• Träffpunkt Gömmanberg i Östmark,  

Långbacksvägen 19.
• Träffpunkt Finnskoga-Dalby i Sysslebäck,  

oftast i Pilzsalen eller på biblioteket.
• Träffpunkt Sysslebäck i GA-hallen,  

Sysslebäcksbadet.

hör gärna av dig till oss
Vi vill gärna utvecklas och jobbar för att vi ska kunna  
erbjuda träffpunkter på fler orter i kommunen. 

Har du några idéer eller önskemål får du gärna 
ringa till oss.

vi som håller i detta
Gömmanberg: Ingela Omberg, tfn 073-842 14 85.
Finnskoga-Dalby: Gun-Britt Moden, tfn 0560-166 44 
och Ann-Sofi Sätherberg, tfn 0560-166 36.
Sysslebäck: Ann-Sofi Sätherberg, tfn 0560-166 36.
Aktivitetssamordnare: Anna Larsson, tfn 0560-166 94. 

TRäFFpUnKt
mötesplatser för alla
Har du upptäckt våra träffpunkter än? Träffpunkterna är öppna för alla seniorer och dag- 
lediga. Träffpunkten kostar ingenting att vara med på och efteråt, för den som vill, dricker  
vi kaffe med dopp och det brukar kosta 20 kr. Du behöver inte anmäla dig innan, bara  
kom och var med!

träffpunkt Gömmanberg
Fredagar kl. 10.30
3 april: Kom och få idéer till ditt påskarrangemang 
med Florist Kristina Andersson. 8 maj: ”Vårat Gäng” 
sjunger och spelar.

5 juni: Berit Juhl berättar om sina böcker, bland  
annat om Kröskongen.

på grund av risken för 
spridning av coronaviruset 
har vi tyvärr fått ställa in 
alla vårens träffpunkter!

Träffpunkt Finnskoga-Dalby
Onsdagar kl. 11.30
8 april: Vi uppmärksamma 80 årsminnet av  
Tysklands invasion av Norge med en fotoutställning 
och en film från förra minnesdagen 2010 i Pilzsalen

6 maj: Vägen hit – Broderiprojekt i Klarälvdalen, 
Ingegärd de Maré, på biblioteket.

3 juni: Allsång med Britta Norberg, i Pilzsalen.

Träffpunkt Sysslebäck, GA-Hallen 
Måndagar kl. 11 och tisdagar kl. 14
Håll dig rörlig med träning. Här tränar vi balans, 
styrka och kondition. Det kostar 45 kr och det är 
två olika nivåer, lättare på tisdagar kl. 14 och lite 
tuffare på måndagar kl. 11.

Träffpunkt Sysslebäck. Foto: Ann-Sofi Sätherberg
Besök av kommunpolis Caroline  
Eriksson. Foto: Ann-Sofi Sätherberg



NR 1 - 2020 TORSBY NU  35

Syfte: kommunens pensionärsråd 
är inrättat för:
•  att rådet ska förstärka inflytan-

det i alla frågor som gäller äldre
•  att medverka vid förberedelser 

för upphandling av vårdgivare
•  att rådet ska verka för att pen-

sionärernas synpunkter beaktas 
i styrelser, nämnder och förvalt-
ningens verksamhetsplanering

•  att rådet kan initiera nya pen-
sionärsfrågor i nämnder och 
förvaltningar

•  att rådet ska vara remissorgan i 
frågor som är av större principi-
ell betydelse inom pensionärs- 
rådets verksamhetsområde samt 
vara ett forum för opinionsbild-
ning och kunskapsspridning.

arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska infor-
mera rådet om planer och för-
ändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som 
berör pensionärerna och därmed 
inhämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede att rådets synpunkter 

och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd och 
styrelse. Därigenom ges pensionä-
rerna genom rådet en större delak-
tighet i samhällets insatser.

Pensionärernas representanter  
har i rådet möjlighet att aktivt arbeta  
för förändringar i kommunens 
verksamhet. De kan informera om  
och ge förslag till lämpliga anpass-
ningar av det verksamhetsutbud 
som berör de äldres förhållanden i 
kommunen. Således ska kommunens 
pensionärsråd vara ett referens- 
organ med överläggningsrätt i  
frågor som berör pensionärerna.

ordförande 
Tommy Olsson (S) Socialnämnden  
Torsby 072-275 89 10
ledamöter
Ann-Katrin Järåsen (S) Kommunstyrelsen 
Sysslebäck 073-271 22 03
claes widell (c) Socialnämnden  
Sysslebäck 070-533 37 13 
Eva Nylin (PrO) östmark 073-180 14 78 
Anna-Lena Arnrup (PrO) Torsby  
073-891 20 20 
Gun öfver (PrO) Stöllet 073-021 21 75

kontakta pensionärsrådet
postadress: torsby kommun,  
31. pensionärsrådet, 685 80 torsby
tfn socialchef: 0560-161 76
tfn sekreterare: 0560-161 42
e-post: kpr@torsby.se
Webbplats: www.torsby.se/kpr 

Kommunala pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.  
Rådet har nio ledamöter och nio ersättare. Sex utses av pensionärsorganisationer och  
tre är politiker (en från kommunstyrelsen och två från socialnämnden).

Tore ryen (PrO) Bograngen 070-557 76 47
Anders Wiss (SPF) Torsby 070-557 02 32 
rolf Nilsson (SKPF) 0560-500 20 
ersättare
Anna-Lena carlsson (c) Kommunstyrelsen 
Sysslebäck 076-816 57 42
Birgit Dahlgren (S) Socialnämnden  
Likenäs 073-048 76 79
Monica Olsson (c) Socialnämnden  
Stöllet 0563-814 56
Sture Persson (S) Kommunstyrelsen  
Sysslebäck 070-571 02 31
Sigrid Skogsman (PrO) 072 067 48 68
Agneta Nygren (PrO) Ambjörby  
073-040 65 95
roger Westin (PrO) Torsby 070-242 07 72
Elsie Gertling (SKPF) Torsby 070-692 11 27
Vakant (SPF)
PrO = Pensionärernas riksorganisation
SPF = Sveriges Pensionärsförbund
SKPF = Svenska Kommunala  
Pensionärernas förbund

övre raden från vänster: Claes Widell, 
Anders wiss, Tore ryen, rolf Nilsson 
Nedre raden från vänster: Gun öfver,  
Eva Nylin, Anna-Lena Arnrup. infällda i 
bild: Tommy Olsson, Ann-Katrin Järåsen

Foto: Yderstigs Bild, Torsby
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illustration:  
Birgitta Brorson

De som är nyvalda valdes i full-
mäktige 16 december 2019 eller 17 
februari 2020. Nya ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige 
meddelades löpande från läns- 
styrelsen under hösten 2019.

En nyhet är att tre nämnder bara 
har ett års mandatperiod istället 
för fyra som det brukar vara. Det 
är barn- och utbildningsnämnden, 
miljö-, bygg- och räddningsnämn-
den och socialnämnden. Deras leda-
möter och ersättare valdes därför i 
sin helhet i december 2019. Men de 
flesta personer var samma som de 
som valdes efter valet 2018, och där-
för är det bara de som är nya som 
du ser här nere.

Alla politiker i alla nämnder fin-
ner du på www.torsby.se/politiker. 

Här finner du de nyvalda med 
namn, parti, hemort och telefon-
nummer. I vissa fall anges bara ett 
eller två streck. Det är i de fall då 
personen inte vill att den uppgiften 
(ort och/eller telefonnummer) ska 
publiceras. I något fall står e-post-
adress, det är för att kommunen 
ännu inte fått någon medgivande-
blankett till kommunen.

kommunfullmäktige
2:e vice ordförande: Yvonne  
Broberg (S) Torsby 070-311 51 87.
Ledamot: Sture Persson (S)  
Sysslebäck 070-571 02 31.

Ersättare: Peo Brodén (S) - - 
Ersättare: Ronnie Walfridsson (M) 
Torsby 070-569 23 22
Ersättare: Håkan Eles (L) Stöllet  
070-687 35 14.
Ersättare: Anna Karin Gustafson (S) 
anna-karin.gustafson@torsby.se
 
kommunstyrelsen
Ledamot: Sven Täppers (C) Torsby 
070-652 09 22

Barn- och utbildningsnämnden
Ersättare: Resat Cosar (V) Torsby -

miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden
Ordförande: Lars-Håkan Karlsson (S) 
Likenäs 070-345 24 77
Vice ordförande: Anna Melin- 
Nyström (C) Likenäs 070-660 57 83
Ledamot: Sven-Erik Engström (S) 
Torsby 070-540 30 02
Ledamot: Jörgen Blomberg (S) 
Torsby, 072-204 46 83 
Ledamot: John Johansson (KD) 
Torsby 070-547 32 12
Ersättare: Kent Vestberg (S)  
Torsby 070-576 36 87
Ersättare: John-Olof Ryberg (SD) 
Torsby 070-624 73 73

torsby Bostäder aB
Ersättare: Nils-Olov Stålhammar (S) 
Torsby 070-846 76 36

socialnämnden
Ordförande: Tommy Olsson (S) 
Torsby 072-275 89 10
Vice ordförande: Monica Olsson (C) 
Stöllet 070-608 14 56
Ledamot: Valeska Hartmann (S) - 
076-338 75 80
Ersättare: Per-Olov Holmberg (S), 
Vitsand, 070-623 63 67
Ersättare: Inga-Britt Keck-Karlsson 
(C) - - 
Ersättare: Birgitta Sundberg (C) - -  
Ersättare: Eva Forsgren (KD) - -

valnämnden
Ersättare: Sören Staaf (M) Torsby 
070-204 04 91
Ersättare: AnnKatrin Uppvall (L) - 
070-322 10 03
Ersättare: Jörgen Blomberg (S) 
Torsby, 072-204 46 82

Troint på torsby.se/politiker
Du finner vårt förtroendemanna- 
register Troint på www.torsby.se/ 
politiker. Där finns alla politiker  
med namn och kontaktuppgifter.

Du kan även ringa till kommun- 
sekreterare Johanna Lundkvist på 
tfn 0560-160 66 så får du en lista av 
henne. På www.torsby.se/torsbynu 
kan du finna Torsby Nu också. 
Väljer du nummer 2, 2019 så finner  
du ”politikerspecialen”. 

Här finner du de politiker som är nyvalda sedan senast vi redovisade detta i Torsby Nu nr 3, 2019. 

nyvalda 
politiker
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det finns mycket 
information att få
om coronaviruset
Alla har ju vid det här laget hört talas 
om corona och om hur den sprider sig. 
Många myndigheter och kommuner 
arbetar intensivt med att med hjälp av 
bland annat information och många andra 
åtgärder bidra till att smittan inte sprids. 
Det nya coronaviruset som under 2020 har spritt 
sig över världen har fått namnet covid -19 (corona-
virusdisease -19). Viruset är en droppsmitta som 
sprids via nära kontakt mellan människor och ge-
nom ytor där smittan fastnat. 

Coronaviruset slår hårdast mot de som är äldre 
och har en underliggande sjukdom. Många andra 
kan bära på smittan utan att känna sig särskilt sjuka. 
För att undvika att bli smittad är handhygien ett 
viktigt vapen. För att undvika att sprida smittan  
vidare ska alla som känner sig sjuka stanna hemma.

 
kloka kameler går till källorna
Om du vill läsa om coronaviruset är Folhälsomyndig-
hetens webbplats den bästa källan för information. 
Du hittar den på www.folkhalsomyndigheten.se.

På kommunens webbplats www.torsby.se/corona 
samlar vi nyttiga länkar och information som gäller 
för våra invånare i Torsby kommun.

om du tror att du blivit smittad eller har  
frågor om corona
Om du misstänker att du blivit smittad med coro-
naviruset ska du inte åka till ett sjukhus eller vård-
central. Du ska istället ringa 1177 (det behövs inget 
riktnummer) för att få råd om vad du ska göra. 

Om du är frisk och har frågor om coronaviruset 
kan du ringa det nationella informationsnumret 
113 13 (det behövs inget riktnummer). Tjänsten är 
tillgänglig dygnet runt. 

KicKi LEcH

säkerhetssamordnare
0560-161 88

christina.lech@torsby.se 

Henrik johansson, 
nyanställd gatuchef
Hej, jag heter Henrik Johansson och är 
ny gatuchef sedan 1 oktober 2019. 
Utöver gata kommer jag ha övergripande ansvar 
för park, belysning, omlastningsterminalen, Torsby 
Skidtunnel & Sportcenter samt kommunens övriga 
fritidsanläggningar. Jag ser fram emot en varierande 
vardag med många bollar i luften.

Som gatuchef kommer jag även att ansvara för 
övergripande drift och underhåll av gator, gång- 
och cykelvägar, lokala trafikföreskrifter och diverse 
tillstånd i vår kommun.

Innan tjänsten på Torsby kommun har jag drivit 
regionala flygplatser i Värmland och Dalarna, men 
senast kommer jag från en tjänst som ansvarig för 
helikopterbaser och säkerhet på Svensk luftambulans.

Jag är född och uppväxt i Torsby där jag läste 
samhällsekonomisk linje i kombination med skid-
gymnasium på Stjerneskolan. Jag bor i en villa i 
centrala Torsby med min dotter och sambo. På fri-
tiden är det utöver familjen cykel och längdskidor 
som fångar mitt intresse.

Vill du komma i kontakt med mig finns jag  
på kommunhuset och på 0560-160 53,   
henrik.johansson@torsby.se  
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Vad i allsin 
dar är 
BankId?
Det pratas mycket om BankID. I tidningar 
och nyheter kan man höra varningar om 
äldre som lurats på sitt BankID.  
Samtidigt så vill fler och fler myndigheter 
och företag att man använder BankID.  
Men vad är då ett BankID?

Ett BankID är en giltig identifikationshandling.  
Ungefär som ett körkort eller ett pass. Det är ett  
giltigt ID som utfärdas av din bank. Därav BankID. 

vad är då meningen med ett Bankid? vad ska 
man ha det till? 
Ett BankID finns i din smarttelefon och används när 
du behöver identifiera dig på internet hos myndig-
heter, banker eller vissa företag. Tillexempel om du 
vill ha kontakt med skatteverket, pensionsmyndig-
heten, lantmäteriet eller sjukvården.

Hur skaffar man ett BankID? 
BankID skaffar du från din personliga bank. Du 
kan besöka ditt lokala bankkontor eller beställa ett 
genom din banks hemsida.

lämna aldrig ut ditt Bankid!
Då BankID är en giltig identifikationshandling så 
betyder det att någon annan kan utgöra sig för att 
vara du om de har tillgång till ditt BankID. De har 
då full tillgång till dina bankkonton och kan kon-
takta myndigheter i ditt namn. Det är därför ytterst 
viktigt att man aldrig uppger sitt personliga BankID 
för någon annan. Kom ihåg att din bank aldrig 
kommer att ringa dig och be dig använda BankID 
för att rätta till något fel. Banken ringer dig inte för 
att du ska hjälpa dem göra deras jobb. Det är bluff!

hör av dig till digidelcenter
Frågor som dessa och mycket mer som rör mobil-
telefoner eller datorer kan man få svar på hos kom-
munens DigidelCenter.

Här finns DigidelCenter 
Sysslebäcks bibliotek: Måndagar jämna veckor  
kl. 13-18. Onsdagar varje vecka kl. 13-18. 
Torsby bibliotek: Tisdagar ojämna veckor kl. 13-17. 
Torsdagar varje vecka kl. 13-17. 

Vid frågor kontakta Henrik Svensson på tfn  
073-072 78 95, e-post henrik.svensson@torsby.se
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fyll i och vinn! sänd in det ifyllda korsordet i sin helhet.
Kopiera av det eller klipp ut korsordet ur tidningen. Sänd in det så det är inne senast 4 maj 2020, 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:   .................................................................................................................................

Torsby NU 1-2020 kryssoriginal 2020-02-24
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Konstruktör: Anders Perstrand
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Torsby teaterförening, som här presenterar sig.

torsby teaterförening
torsby teaterförening arrangerar teaterföre-
ställningar med levande teater. vår inriktning 
är en vuxen publik.
varför ska man se teater? 
Konstnärliga uttryck har olika förutsättningar. Teaterns förmåga 
är att vara på plats och ge nerv till ögonblicket när orden sägs 
eller när tystnaden inträder. Den direkta kontakten mellan publik 
och scen ger ett liv till berättelsen.

Torsby teaterförening har anor från 60-talet och har i perioder 
också sysslat med att göra egna pjäser - spelat teater. idag är  
vi en arrangörsförening.

Vi arbetar med riksteaterns föreställningar och bevakar också 
annat utbud som kommer. Vi har ett mycket bra samarbete med 
Oleby Folketshusförening som hjälper till med lokal, servering m.m.

Bli medlem 
Gå med i Torsby teaterförening. Du kan påverka utbudet och får 
möjlighet att hjälpa till med planering och utförande av föreställ-
ningar och även att se dessa.

Medlemsavgiften är 160 kronor för ett år och 80 kronor för 
familjemedlem. Medlem blir du genom att fylla i en anmälan på 
riksteatern.se. Där finns också alla andra uppgifter du behöver 
för medlemskapet. Medlemskapet ger rabatt på priset i Torsby, 
för närvarande med 40 kr/föreställning. Det ger också rabatt 
på Västanå, Dramaten, Operan i Stockholm, Stadsteatern i 
Göteborg m.m.

exempel på föreställningar vi haft och som kommer: 
15 april 2018: Drottningsylt 
En pjäs om våra bortglömda drottningar.  
Fotograf Hans Lave Angviken.

10 mars 2019: Fröken  
En pjäs om en av personerna i Sara Lidmans Hjortronlandet. 
Skådespelare/musiker Alva Granström Magdalena Eriksson. 
Fotograf Elvira Glänte.

(Pga. rådande risk för spridning av coronaviruset är Som ett 
jävla solsken och Flaksommar framflyttade.)

23 september 2020: Som ett jävla solsken  
Om Ester Blenda Nordström med Anna-Lena Hemström.  
Fotograf okänd/Mulle Holmqvist.

Hösten 2020: Flaksommar  
Göran Samuelsson och Bengt Bygren berättar om  
Packmopedsturnéerna.

undrar du över något kring torsby teaterförening?  
Gå då in på www.riksteatern.se/torsby


