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många olika positiva satsningar
Hej alla kommuninvånare!
Jag är mycket stolt över hur vi i Torsby kommun hanterar 
denna mycket svåra tid med en pandemi som påverkar 
oss alla. Allt från tjänstemän, företagare och politiker med 
säkra digitala möten och inte minst allt hårt arbete som 
utförs ute i kommunen och i regionens verksamheter. 
Vi har varit i topp ibland kommunerna i Sverige när det 
gäller att vaccinera oss och vi har arbetat klokt med att 
minska smittspridningen. 

Det är svårt att förstå norska regeringens coronastrategi 
med en stängd gräns mellan våra länder, när vi som lever 
och verkar på båda sidorna är så beroende av varandra. 
Jag har genom mitt parti försökte att påverka detta kon-
stiga beslut och vi komma att fortsätta med det. 

Det rullar på bra i vår kommun med ett flertal företag  
som går bra och som satsar på att investera i både 
nya lokaler, maskiner och flera anställda. Både Torsby 
kommun, Branäs och föreningslivet har gjort spännande 
satsningar inom cykelsporten med cykelleder och olika 
typer av banor. En ny typ av sommarturism håller på att 
växa fram som innebär flera gästnätter i vår kommun. 

Östmarkskorset börjar ta form och Torsby Bostäder börjar 
snart med att bygga det nya bostadsområdet Björken. 
Utbyggnationen av NOTE-fabriken är klar och företaget 
fortsätter att växa.

Det finns många lite mindre företag i vår avlånga kommun 
som är mycket viktig för sysselsättningen och vi tror att 
satsningen med den nya utbildningen bygg- och anlägg-
ningsprogrammet på Stjerneskolan kan bidra till utveck-
lingen av mindre förtag inom den branschen. 

Det ekonomiska läget för kommunen är stabilt och det 
ger förutsättningen för fortsatta 
satsningar på flera arbetstillfällen 
och fler bostäder.

Torsby kommuns arbete med mål 
och vision 2040 är i skrivande 
stund ute på en remissrunda och 
jag vill tacka alla som har bidragit 
med åsikter för att forma detta 
viktiga styrdokument.  
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demokrati med bamse 
Skolorna engagerade sig i ämnet och eleverna fick 
lära sig mer kring demokrati och mänskliga rättig-
heter. För de yngre användes ett specialnummer av 
Bamse.

– Jag besökte alla klasser 1-3 och vi pratade om 
vad demokrati betyder och att barnen kan påverka 
på skolan genom elevrådet. Det kunde alla relatera 
till. Bamse och hans vänner ger en bra guide till hur 
vi kan prata demokrati med barnen, säger Anki  
Yafele, skolbibliotekarie på Holmesskolan.

tipspromenad
Skolbibliotekarierna arbetade nära eleverna ute 
på skolorna och under veckan fanns det möjlighet 

att gå en tipspromenad för att testa kunskaperna. 
Några som tog chansen att göra detta var Greta 
Bergqvist och Klara Ottosson som går i andra klass 
på Holmesskolan.

– Det var några kluriga frågor, men vi kan svaren, 
säger tjejerna. Demokrati är bra för att man får rättig- 
heter, understryker Klara.

ulla sätereie, landshövdingen och emma frans
Under veckan kunde man på biblioteken lyssna till 
journalisten Ulla Sätereie från Göteborgs universitet, 
lektor Andreas Öjehag, Karlstads universitet, Hen-
rik Svensson, DigidelCenter och landshövdingen 
Georg Andrén förutom samtal om demokrati med 
lokala politiker och allmänhet. Som avslutning med-
verkade demokratiambassadör och epidemiolog 
Emma Frans i samband med kommunfullmäktige, 
där hon talade inför både för politiker och allmänhet.

MARiA iVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161-01

maria.ivansson@torsby.se 

Emma Frans pratade om demokratin under pande-
min för både politiker och allmänhet i samband med 
kommunfullmäktige i Frykenskolans aula i Torsby. 
Foto: Maria ivansson

Demokrati-
veckan i 
Torsby 
kommun 
med Bamse, landshövdingen 
och Emma Frans
Under Demokrativeckan 20-27 september 
2021 var demokratin i centrum för både 
stora och små. På programmet stod före-
drag och samtal av skilda slag, besök av 
demokratiambassadören Emma Frans och 
elevarbeten med hjälp av Bamsetidningen. 
Demokratin firar nämligen 100 år i år.

Ulla Sätereie kom-
mer ursprungligen från 
Sysslebäck och träffade 
många bekanta när hon 
höll föredrag på biblioteken 
i Sysslebäck och Torsby 
Foto: Johan Wingborg

Greta Bergqvist och Klara 
Ottosson, åk 2, Holmes-
skolan, gick tipspromena-
den med demokratifrågor. 
Foto: Anki Yafele
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Stjerneskolan har mångårig erfarenhet som idrotts-
gymnasium. Sedan starten 1973 har idrottsutbild-
ningarna växt kontinuerligt och just nu finns inrikt-
ningarna längd, skidskytte, alpint, skicross, fotboll 
och senaste tillskottet mountainbike, som startade i 
augusti 2021. Totalt går 154 av skolans 460 elever en 
idrottsutbildning. Ungdomarna kommer från Gävle- 
borg i norr till Skåne i söder. 

140 mästerskapsmedaljer av elever
Många framgångsrika idrottare har startat sina kar-
riärer i Torsby. Under till exempel vinter-OS 2018 
var nio före detta elever representerade i fyra olika 
discipliner: längd, skidskytte, alpin skidåkning och 
skicross. Två före detta elever har funnits med i 
damlandslaget i fotboll.

– Nuvarande och före detta elever har tillsam-
mans tagit omkring 140 medaljer i ungdoms-OS, 
junior-VM, VM och OS, säger Anders Larsson, rek-
tor på Stjerneskolan. 

både idrott och studier prioriterade
Kombinationen elitidrott och studier är viktig i den 
svenska idrottsmodellen. Varje idrottare ska ges 
möjlighet att satsa helhjärtat på sin idrott – men lika 
viktigt är att kunna kombinera satsningen med en 
gymnasieutbildning. 

– På vår skola talar vi om en dubbel målsätt-
ning. Både idrott och studier ska vara prioriterade. 
Idrottsutbildningarna är formade så att eleverna 
kan välja utbildningsprogram utifrån Stjerneskolans 
utbud och kombinera med sin elitidrottssatsning, 
säger Anders Larsson. 

Elever kan söka riksidrottsgymnasium (RIG) och 
nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), se 
faktaruta.

marknadsföringen är viktig
Under den här tiden av året pågår rekryteringen  
för fullt eftersom sökfönstret stängs i december.  
Lägerverksamhet, mässor, sociala medier etcetera  

Idrottsutbildningarna är 
attraktiva på Stjerneskolan 
Varje år flyttar närmare fyrtio idrottare till Torsby för att gå på en av de sex idrotts- 
utbildningarna. 
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är forum för marknadsföring och inte minst elevernas 
egna upplevelser som de sprider om skolan. 

– Vi är konkurrensutsatta och måste ständigt vara 
på tå för att synas. Det handlar också om att ha bra 
kvalitet på vår utbildning, ändamålsenliga arenor 
och möta idrottarnas behov på ett brett sätt, säger 
Anders Larsson.     

stjerneskolan torsby idrottsgymnasium
• 154 idrottselever och 16 specialidrottslärare finns 

på skolan. 
• Samtliga elever läser ett vanligt gymnasiepro-

gram men på fyra år istället för tre. 
• Träningen genomförs i grupperna åk 1-2 och 3-4 

tre halvdagar i veckan. Det sker också periodvis 
morgonträning samt kvällsträning utanför skol-
tid. Dessutom ett antal lägerdagar utifrån idrot-
tens behov.   

• Antagningen till idrottsgymnasiet sker genom två 
ansökningsprocesser: en idrottslig till respektive 
förbund och en skolmässig till skolan.

 
Text: Linda Bengtsson 070-235 02 20.

rig – riksidrottsgymnasium
RiG har som målsättning att utbilda elever mot 
en internationell elit. Riksidrottsförbundet (RF) 
ger specialförbunden ett antal platser att dela 
ut till skolor under en treårsperiod, en så kallad 
dimensioneringsperiod. 

niu – nationell idrottsutbildning
NiU kom i samband med nya gymnasieskolan 
2011 och har som målsättning att utbilda elev-
erna mot en nationell elit. Målet anger inrikt-
ningen på de krav som ställs, men det hindrar 
inte eleven att ha en målsättning att nå interna-
tionell elit. Även NiU har en treårig dimension-
eringsperiod. 

I Torsby finns:                                                                                                                   
RiG inom längdåkning och skidskytte.                                                                             
NiU inom längd, skidskytte, alpint, skicross, 
fotboll och mountainbike. 

Foto: Linda Bengtsson (längdskidor), Per Danielsson/Projekt P.  
(skidskytte), Mårten Ejdervall (fotboll), Victor Maschel (skicross),  
Oliver Lindblom (MTB).
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Här kommer några tips till dig 
som vuxen för att bli mer delaktig 
i barns liv på nätet (surfalugnt).

1. ta en liten stund varje dag 
och prata om internet!
”Hur var det på nätet idag?” lika 
naturligt som du frågar ”Hur var 
det i skolan, på fritids, eller på 
fotbollsträningen idag?”.

2. våga vara vuxen och sätt 
gränser och regler!
Barn kan och vet mycket men 
det är du som ska förstå och veta 
vad ditt barn mår bra av. Var 
inte rädd för att sätta gränser och 
regler och låt inte surfandet gå ut 
över annat viktigt som mat, sömn 
och motion. Var tydlig och för-
klara varför det ska finnas regler 
och gränser och låt gärna barnen 
känna sig delaktiga i besluten.
 
3. Våga vara nyfiken!
Var inte rädd för att ställa dumma 
eller pinsamma frågor om hur 
saker funkar. 

4. Öka din kunskap!
Ta några minuter då och då för att 
lära dig mer, både om hur internet 
fungerar generellt och hur de sidor 
eller spel barnen använder ser ut.

5. Hjälp till att anmäla!
Om ett barn råkat ut för något 
dåligt på nätet. Beroende på vad 

som hänt kan händelsen behöva 
anmälas, i vissa fall inte bara till 
den aktuella sajten utan också till 
polisen. Skuldbelägg aldrig barnet!

6. var en bra förebild!
Försök att leva som du lär också 
när det gäller internet. Var noga 
med vad du sprider och tänk efter 
innan du skriver!

7. var där!
Det kan räcka med att förstå vad 
de pratar om. Allra viktigast är 
att vara tydlig med att du finns 
till hands och gärna lyssnar – och 
inte blir arg även om barnet brutit 
mot en regel eller överenskom-
melse. Det är en viktig trygghet 
för barn att veta att du finns där 
när de vill prata om sina upple-
velser, positiva som negativa.

lite mer utförlig text runt 
varje tips hittar du på
https://surfalugnt.se/
https://www.raddabarnen.se/rad-
och-kunskap/foralder/natsmart.

Lokala Förebyggande Rådet genom

TOMAS WiNKLER

kurator 
070-262 61 59 

tomas.winkler@torsby.se 

JÖRGEN JOHANSSON

ANDT-BF samordnare 
070-316 60 77

jorgen.johansson@torsby.se 

barn och internet … 

Hur ska vi som viktiga 
vuxna förhålla oss?
Som förälder eller viktig vuxen i barns närhet kan det 
vara svårt att hänga med i barnens liv på nätet och där-
med veta hur man ska hjälpa dem. Men vi har goda möj-
ligheter att stötta och vägleda barnen på nätet och på så 
sätt förebygga att det råkar illa ut, enligt Rädda Barnen.
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fel hanterad kan den vara 
livsfarlig
• Kör säkert – kör lagligt
• Du kan skada dig själv
• Du kan skada andra

Vid upprepade trafikförseel-
ser som …
• Fortkörning
• Olovlig körning

… hamnar man i belastnings-
registret. och då …
• Kan man få spärrtid och vänta 

tre år på vanligt körkort.

Hastighet och trimning
En A-traktor får gå max 30 km/h 
och ska ha LGF-skylt (Långsamt 
Gående Fordon) vid färd på väg. 
A-traktor som inte uppfyller kra-
ven (förändrad utväxling, varvtal 
eller hastighet) som traktor är att 
betrakta som lätt lastbil och krä-
ver behörighet. 

Om fordonet går fortare än till-
låten högsta hastighet, eller är 
modifierat på ett sådant sätt så 

den klassas som personbil/motor-
cykel riskerar föraren att rappor- 
teras och få dagsböter. Även 
Transportsstyrelsen gör en pröv-
ning om man är lämplig att ha 
körkort. Körkort/körkortstillstånd 
kan återkallas.

 
olovlig körning och tillåtande 
av olovlig körning
Även ägare/målsman ansvarar för 
att fordonet är säkert och lämpligt 
för trafik. Är fordonet trimmat 
gäller inte försäkringen och din 
tonåring kan dömas till olovlig 
körning, på samma sätt som om 
som man kört bil utan körkort. 
Vårdnadshavare eller annan 
vuxen som tillåter kan dömas för 
tillåtande av olovlig körning.

buller och buskörning
Fordon får inte orsaka onödigt 
buller eller släppa ut rök eller gas 
i sådan omfattning att olägenhet 
uppstår. I tätort och bostadsbe-
byggelse ska färdväg, hastighet 
och färdsätt anpassas så att inte 

andra blir störda. Visste ni att 
polisen kan utfärda böter om 
man spelar hög och störande 
musik nära bostadsbebyggelse. 
Nu skrivs böter direkt på platsen, 
boten är på 1000 kr.

besiktning
Som A-traktorägare måste man 
själv hålla koll på när fordonet 
måste besiktas.

Tänk också på att dessa fordon 
är stöldbegärliga. Lås och förvara 
på ett säkert ställe när de inte 
används. Se över försäkringarna 
så att de täcker! Provkör gärna 
fordonet ibland så du vet skicket 
och att utrustningen fungerar!

Vill du läsa mer om reglerna, 
kan vi tipsa om följande sidor:
www.polisen.se
www.transportstyrelsen.se

Lokala Förebyggande Rådet genom

CAROLiNE ERiKSSON 

kommunpolis
caroline.a-eriksson@polisen.se 

070-609 18 83 

A-traktor är förstås toppen!  
Men tänk på att …

illustration: Birgitta Brorson
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I barnhälsoteamet ingår BVC-sköt- 
erska, rektor för förskolan, special- 
pedagog och familjecentralens 
socionom. Förutom dig som vård-
nadshavare har vi möjlighet att 
bjuda in personal från förskolan, 
psykolog, logoped, socialtjänst 
eller andra som du anser viktiga 
för ditt barn. Vilka som kommer att 
vara med på själva mötet bestäms 
i samråd med dig.

Samarbete kring enskilda barn 
sker alltid med samtycke från 
vårdnadshavare.

exempel där barnhälsoteamet 
kan bidra
I följande exempel och liknande 
kan föräldrar och förskoleperso-
nal få stöd av barnhälsoteamet 
där vi träffas och pratar igenom 
hur vi bäst kan hjälpa Erik, 
Emma, Lisa och Pelle i hemmet 
och/eller i förskolan.

Erik 4,5 år, har ett förändrat  
beteende på förskolan
Eriks föräldrar har nyligen sepa-
rerat och Erik bor varannan vecka 
hos mamma och varannan vecka 
hos pappa. På några veckor har 
Erik blivit som en annan person på 
förskolan. Han smiter iväg varje 
gång han ska hämtas och det tar 
lång tid innan mamma eller pap-

pa får honom med sig till bilen. 
På förskolan har han börjat slå de 
andra barnen och det har även 
hänt att han slagit personalen. 

Emma snart 5 år, är lite sen i sitt 
språk
Emma känner sig mest trygg med 
de vuxna på förskolan och leker 
sällan med de jämnåriga barnen. 
Emma har svårt i relationen med 
andra barn. Hennes sätt att ta 
kontakt med andra barn är att 
retas och knuffas.

Lisa 4,5 år, har svårt med kon-
centration och att förstå instruk-
tioner
Föräldrarna beskriver att hon inte 
klarar av att sitta still några längre 
stunder, de skulle gärna vilja 
kunna läsa en bok tillsammans. 
BVC-sköterskan beskriver att Lisa 
inte vet vad hon ska göra när ska 
kontrollera hennes syn. Förskole- 
personalen har också märkt att 
Lisa har svårt med koncentratio-
nen och att förstå uppmaningar 
och instruktioner.

Pelle 2,5 år, får ofta aggressions- 
utbrott i samband med gräns-
sättning
Föräldrarna beskriver att det ofta 
blir konflikter hemma, speciellt 

när det gäller att sätta gränser. 
Även förskolan har märkt av Pelles 
utbrott i liknande situationer. 

vill du veta mer?
Du kan prata med eller ringa 
personalen på din förskola och på 
familjecentralen.

vill du ansöka?
Använd blanketten ”Ansökan 
till barnhälsoteamet” som du 
kan ladda ner på Torsby kom-
muns webbplats www.torsby.se/
barnhalsoteam. Den finns också 
att hämta på förskolan och på 
familjecentralen. Om du vill kan 
du få hjälp av personalen att fylla 
i blanketten. 

ansökan skickas till:
Torsby kommun 
33. Barnhälsoteamet 
685 80 Torsby

När vi fått in din ansökan ringer 
vi till dig för att få veta mer. Vi 
berättar också om hur ett barn- 
hälsoteamsmöte fungerar och  
bokar tid för detta.

När du behöver råd och stöd

Välkommen att 
kontakta vårt 
barnhälsoteam
När du behöver råd och stöd kring ditt barn 0–6 år  
eller i din föräldraroll kan du vända dig till oss i barn- 
hälsoteamet. Barnhälsoteamet sker i samverkan  
mellan förskola, barnhälsovården (BVC) och den  
förebyggande socialtjänsten.

Barnhälsoteamet är en samverkan mellan Torsby kommun och Region Värmland

illustration:  
Birgitta Brorson
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Vi kommer att ha begränsade  
öppettider och ett maxantal besö-
kare på både babycafé och öppna 
förskolan. Vi kommer därför att 
använda oss av föranmälan  
(dagen innan).

babycafé 
Den 14 september öppnade vi 
upp för babycaféet inomhus.  

Till vårt babycafé är föräldrar  
med barn 0-1 år välkomna. Baby-
caféet ger dig som förälder möj-
lighet att knyta kontakter, utbyta 
erfarenheter och känna gemen-
skap med andra föräldrar och 
barn. Här finns också möjlighet 
att dela föräldraskapets glädje-
ämnen men också att tala om det 
som ibland är svårt. Öppettider: 
Torsby tisdagar och torsdagar 
9.30-11.30.

Öppen förskola
Till öppna förskolan är föräldrar 
eller andra vuxna med barn 0-6 
år välkomna. På öppna förskolan 
erbjuds en utvecklande lekmiljö 

med möjlighet till såväl fri lek, 
pyssel och sångsamling. Öppna 
förskolan ger ett stort utrymme 
till barn och vuxnas kreativitet 
och möjlighet till gemenskap med 
andra föräldrar och barn. 

Öppettider: Torsby tisdagar 
13.30-15.30 och fredagar 9.30-
11.30. Likenäs onsdagar ojämn 
vecka 9.30-11.30.

anmäl dig dagen innan till 
babycafé och öppen förskola
Om ni är friska och symtomfria så 
är ni välkomna att anmäla er via 
SMS dagen innan till vår pedagog 
Lollo Solberg på tfn 070-257 67 13.

följ oss på facebook
Kom ihåg att följa oss på Face-

book för aktuell information om 
vad som gäller för våra verksam-
heter www.facebook.com/familje-
centralentorsby

EvA LENA UELTzHÖFER

samordnare/socionom Familjecentralen 
070-254 87 56

eva-lena.ueltzhofer@torsby.s

NySTART  
för babycafé och 
öppen förskola på 
familjecentralen
Efter att familjecentralens öppna verksamheter haft 
stängt under ett och ett halvt år så har vi nu öppnat  
upp för verksamhet inomhus igen. Vi följer verksam-
hetens risk- och handlingsplan samt Folkhälsomyndig-
hetens allmänna råd. 

Clara pontinder  
10 månader

Vilmer Grundin 
8 månader

Laila Mohammadi med sonen 
Abas Amiri 1 månad



 10  TORSBY NU NR 3 - 2021

skapa konst utifrån färg och form
Konst och form stod på programmet då Maja 
Bergström bjöd in barnen till sitt hem i Brönäs. Där 
fick de ströva i hennes konstnärliga trädgård och 
bli inspirerade av former. Sen drog de igång med 
att skapa fantastiska bilder utifrån form och färg. 
Vi lärde oss att måla fritt och att inte sitta fast i en 
färdig bild. Vi lekte fram konsten. Det blev färgspra-
kande och kreativt.

Konsthantverk i vackra lokaler
På Utmarksmuseet i Ransby mötte barnen Helene 
Balkåsen. Hon förvandlade museets fantastiska lo-
kaler till en lika fantastisk keramikverkstad. Under 
dagen förvandlades leran till vackra föremål och 
spännande masker. Hur det till slut blev vet vi fort-
farande inte eftersom lera ska torka och brännas. Vi 
väntar med spänning på att få se resultatet.

Kultur på sätern
Sista dagen drog kollot vidare till Ransbysätern. Här 
fick barnen testa tovning och det bjöds på kolbulle. 
Den vackra naturen bjöd in till fortsatt målning för 
de som kände sig hugade. Helene hade tagit med 
kol och papper och visst är det fantastiskt att sitta på 
en sten på en säter, insupa atmosfären och måla ner 
det man ser och känner.

utställning i höstglödsveckan
Under höstglödsvecka var det vernissage och ut-
ställning på Utmarksmuseet i Ransby av den konst 
som skapats under kulturkollot. 

vill du veta mer om kulturkollo?
Hör gärna av dig till Malin Jansson, verksamhets-
chef för Torsby bibliotek, 0560–16317,  
malin.jansson@torsby.se.

Keramik, målning och säterkultur stod på programmet då Utmarksmuseet och Torsby 
kommun arrangerade kulturkollo. Detta skedde under tre dagar i slutet av juli. Tolv 
barn och ungdomar mötte upp och det blev dagar fyllda av färg, kreativitet och mas-
sor av glädje.

- ett kul kollo för barn och  
ungdomar som gillar kultur 

Här visar barnen ett stort gemensamt konstverk som de målat i konstnären Maja Bergströms trädgård.Från vänster:  
Elly Alvarsson, viola Alvarsson, Linnea Hylt, Ella Schullström, Elin Appel och Maja Bergström. Foto: Malin Jansson



NR 3 - 2021 TORSBY NU  11

inspirerande att sitta på en 
sten på sätern och måla.

Barnen fick lära sig tova  
in tvålar på Ransbysätern

Det bjöds på kolbullar till 
lunch på Ransbysätern

Barnen träffar Helene Balkåsen uppe i den nya ”konstnärsateljén” på 
Utmarksmuseet. Här är förutom Helene, också barnen Signe Lodin, 
Linnea Mattsson, Mina Jansson, isobel Nydahl, Ebbot Nydahl och  
Olle Karlstam Hansson.

Foton på denna sida: Berith Codner
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Röstningsperioden på årets finalister till Skillnadpriset pågår och allmänhetens röster 
strömmar in. Vi vill påminna om att alla är välkomna att rösta senast den 31 oktober. 
Dessutom är vi är glada meddela att prisutdelningen återigen går av stapeln under 
festliga former lördag den 6 november på Syssleträffen, på kvällen i GA-hallen.

Rösta på  
din Skillnad-
prisfavorit
senast 31 oktober

Mer info om priset finns på www.torsby.se/skillnadpriset

allmänheten avgör – vi behöver din röst  
senast söndag 31 oktober
Det finns fler sätt att rösta:
•  Röstningsformulär på: torsby.se/skillnadpriset 
•  E-post till: skillnadpriset@torsby.se 
•  Brevpost till: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet,
 685 80 Torsby. Märk kuvertet med ”Skillnadpriset”.
•  Lägg en lapp i röstningslådan vid receptionerna: 

Kommunhuset i Torsby och Samverkanskontoret 
i Sysslebäck samt på Bokbussen (vid alla stopp).

Festlig prisutdelning på Syssleträffen  
6 november
Skillnadpriset består av, förutom äran, ett present-
kort på 5000 kr, giltigt hos butiker anslutna till 
näringslivsföreningen iTorsby, och en statyett till-
verkad på The Wood Region i Sysslebäck. Prisutdel-
ningen sker under festliga former på kvällen,  
lördagen den 6 november, på Syssleträffen. På 
www.visittorsby.se kan du läsa mer om Syssle- 
träffen och eventets program, där det uppdateras 
allt eftersom.

Kort fakta om skillnadpriset 
Priset är framtaget av Torsby kommun, Tuab och 
näringslivsföreningen iTorsby i syfte att synliggöra 
och hylla det goda och viktiga i att göra positiv  
skillnad, i området Torsby kommun. Juryn består  
av representanter från de tre organisationerna.  
Skillnadpriset delades ut första gången på Syssle-
träffen i november 2019. 

– Det är roligt att antalet nomineringsbidrag har 
ökat till nästan dubbel så många som förra året, i år 
hade juryn hela 30 nomineringar att ta ställning till. 
Det är så fint och bra att vi hjälps åt att uppmärk-
samma sådant vi tycker känns positivt och gör skill-
nad, säger Anna-Lena Carlsson, vd, Tuab.

för mer info skillnadpriset
Anna-Lena Carlsson, vd, Torsby utveckling AB 
anna-lena.carlsson@torsby.se
076-816 57 42

Text och foto: Ulrika Andersson, 070-659 60 06.
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tempo nordvärmland livs & restaurang,  
med torbjörn persson i spetsen
Tempo Nordvärmland, med Torbjörn Persson i 
spetsen, är lanthandeln i Ambjörby som drivs av 
föreningen Nordvärmlands FF. Torbjörn är ansvarig 
för lanthandeln och ”allt i allo” på plats. Lanthandeln 
har på ett fantastiskt sätt organiserats för att hjälpa 
äldre från norr till söder i kommunen, under  
pandemin. Torbjörn har tagit ett stort samhälls-
ansvar i och med lanthandelns hemkörning av mat 
och medicin till människor i åldern 70+, oavsett  
avstånd och utan kostnad för tjänsten. Torbjörns 
driv, personlighet och positiva inställning har  
berört och gjort stor skillnad för många under  
en besvärlig tid. 

andré liljemark & anders danielsson,  
fotbollstränare, p-06, torsby if
Fotbollstränarna André och Anders har med stort 
engagemang följt pojklaget P-06 i Torsby IF sedan 
pojkarna var i 6-årsåldern. De två tränarna ställer 
upp för pojkarna i vått och torrt och ur och skur, 
de fixar, ordnar och finns där och peppar, stöttar 
och hjälper pojkarna, såväl i laget som individuellt. 
Andrés och Anders insatser som tränare har positiv 
inverkan på pojkarnas utveckling, på och utanför 
fotbollsplanen. Träningarna och samarbetet har 
svetsat samman laget till en omtänksam grupp  
ungdomar. Pojklaget består av ett gäng fina före- 
bilder för yngre killar och tjejer, såväl idrottsligt 
som i övriga livet.

tjej- & Kvinnojouren nordvärmland,  
med Kristin bergkvist i spetsen
Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland, med Kristin 
Bergkvist i spetsen, är en ideell organisation med 
kontor och möteslokaler i Torsby. De finns för 
kvinnor och barn, varje dag året runt, om och när 
de behövs som mest. Det kan handla om att få hjälp 
och stöttning vid våld i nära relationer, eller i andra 
situationer, exempelvis om och när kvinnor och tjejer 
är i behov av någon utomstående att prata med, 
självklart anonymt om så önskas. Tjej- & Kvinno-
jouren arbetar med små medel, stor kunskap och 
stort hjärta. Det stöd och den fristad de erbjuder gör 
stor skillnad för utsatta kvinnors och barns välbefin-
nande och liv, på kort och lång sikt. 

De tre finalisterna med respektive motivering är:
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Konstprojekt 
Förr i tiden
I många år har elever i åk 3 på Holmes-
skolan, Oleby skola och Östmarks skola 
samarbetat med Sahlströmsgårdens vän-
ner i ett konstprojekt. I år var temat Förr i 
tiden. Resultatet blev en konstutställning 
med högtidlig vernissage på Sahlströms-
gården i Utterbyn, Torsby.
Eleverna har under några veckor haft diverse upp-
gifter för att få en inblick i hur det var förr i tiden. 

– De har intervjuat personer, pratat om skolan förr 
i tiden, tillverkat egna griffeltavlor och gjort kaffe-
målningar. De har även skrivit brev till Anna, Ida 
och Otto, som bodde på Sahlströmsgården en gång  
i tiden, berättar läraren Anita Edkvist.

besök på sahlströmsgården
Under en halvdag på Sahlströmsgården fick barnen 
måla i Annas ateljé tillsammans med konstnären 
Ludmila Kompaniets. De fick även prova på väv-
ning och att skulptera i lera tillsammans med några 
hantverkare. Här stortrivdes barnen, när de fick 
vara kreativa och använda sin fantasi.

utställning med vernissage
Som avslutning på konstprojektet var det dags att 
visa upp alla fina alster på Sahlströmsgården, som 
de unga konstnärerna hade gjort. 

MARiA iVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se 

Foto: Anna-Lena Olsson

Foto: Cecilia Wåhlen

Foto: Cecilia Wåhlen

Foto: Eva-Karin Larsson

Projektet finansieras av Torsby kommun, kulturavdelningen.
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Om man sparar en bild i molnet sparas en kopia av 
bilden hos företaget som tillhandahåller molntjäns-
ten. Bilden kan du sedan hämta igen från valfri dator 
eller telefon. I dagsläget så finns det få metoder 
som är så felsäkra att spara filer och bilder på som 
molntjänster. De flesta molntjänster erbjuder även 
kostnadsfri återställning om man skulle råka radera 
material utan att mena det. Den riktiga styrkan i 
molntjänster är att din dator eller telefon kan gå sön-
der, kan dränkas och explodera utan att du förlorar 
det som du har sparat i molnet. 

vilka är molnen?
De vanligaste molntjänsterna är Microsoft 
OneDrive, Google Drive, Apple iCloud och Drop-
box. Molntjänsterna går hand i hand med företagens 
egna e-postkonton. Om du använder en @gmail.com 
så kan du använda Google Drive utan att göra ett 
nytt extra konto. Likaså, om du använder en @hot-
mail.com, @live.se eller @outlook.com så kan du an-
vända Microsoft OneDrive utan att behöva göra nya 
konton. Appleprodukter och molntjänsten iCloud 
går hand i hand med e-postadresser som @icloud.

com, men det är inget krav. Den fjärde molntjänsten 
Dropbox är inte beroende av någon särskild e-post 
utan fungerar lika bra oavsett e-postleverantör. 

Om du har en Android-telefon (alla mobiler förut-
om iPhone) så kan hela mobilens innehåll automa-
tiskt säkerhetskopieras genom Google Drive. Något 
som underlättar bytet till en ny telefon när behovet 
uppstår. 

Samtliga alternativ har olika prismodeller där 
man kan välja det erbjudande som bäst passar ens 
behov. iCloud, Dropbox och Google Drive fokuserar 
på minneshantering och erbjuder inga särskilda ex-
tratjänster. Men med Microsoft OneDrive finns även 
möjligheten att få med andra program och hjälpme-
del. Som exempel finns det abonnemang som även 
innehåller ordbehandlingsprogrammet Word och 
Excel med flera. 

Samtliga fyra molntjänster finns även i kostnadsfria 
grundversioner som kan prövas på obegränsad tid.

 
Har du frågor?
Hör av dig till Henrik Svensson på tfn 073-072 78 95 
eller e-post till digidel@torsby.se.

Vad är molnet?
Nästan varje dag hör vi pratet om moln och molntjänster – och även om vi förstår att 
det inte handlar om regnmoln så kan betydelsen fortfarande vara höjd i stort dunkel. I 
grund och botten så är en molntjänst ett sätt att spara bilder, dokument och musik på 
ett säkert sätt.
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motion, träning eller bara ett rent nöje
I höst drar mycket kul igång och många aktiviteter 
riktar sig till just dig som vill få in mer motion i 
din vardag, men vill att träningen ska vara ett rent 
nöje. I området finns discgolf, padel, massage och 
gymmet erbjuder dagligen fartfyllda träningspass. 
Bosse kör tisdagsträningar i skidtunneln och både 
instruktioner privat och i grupp erbjuds varje vecka 
under hösten. Känslan som infinner sig efter dagens 
träning, då man med en kaffe i handen kan slappna 
av, är den skönaste. Oavsett om du söker rullskid-
bana utan trafik, eller avslappnande turer i skog och 
mark, skidspår eller fria vikter så kan du alltid ta 
dig till Valbergets fot för att starta ditt nöje. 

Kickstart och hjälp på vägen
Men visst kan det ändå var lite svårt att komma 
igång, så känner nog de flesta någon gång. Men även  
det finns det bot för. Ett sådant startskott skulle 
kunna vara ett test i Torsby testlabb. Oavsett om du 
är van löpning, stavgång, cykeln eller kanske rent av 
bemästrar rullskidåkningens ädla konst, så kan ett 
sådant test köras på dina villkor. Ett laktattest visar 
bland annat graden av mjölksyra du producerar  
så att du får ut dina pulszoner. Efter ett sådant test 
får du riktig användning av din pulsklocka och 
bättre förutsättningar för att din träning ska ge  
önskat resultat.

Sen är det bara att cykla iväg på böljande grusvägar 
genom Torsbys skogar, stava sig upp för slalom-
backens mäktiga brant eller knata runt ”5:an” och 
utforska övningarna som sitter längst efter banan.  

Och när andan faller på så glider du in i skidtunneln 
och njuter av att dag för dag kunna välja vilken års-
tid och motionsform som passar dig för stunden. 

aktiviteter i skidtunneln
• Skidinstruktioner
• Skidinstruktion i grupp
• Fri skidåkning för barn och ungdom
• Bli vän med nedförsbackarna
• Tisdagsträning (Nybörjare & Fortsättning)
• Skidläger 12–14 november
• Tjejläger 26–28 november
• Skidträning i grupp - Stakning!

På skidtunnel.se/torsbybo hittar du erbjudande för 
just dig som är boende i Torsby kommun. 

skidtunnelns öppettider t.o.m. 31 december -21
Måndag kl. 10-20 Tisdag kl. 9-20
Onsdag kl. 9-20 Torsdag kl. 9-21
Fredag kl. 7-20 Lördag-söndag kl. 9-18

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

THERéz SÖDERBERG

vik. platsansvarig
073-812 70 04

therez@skidtunnel.se

Söker du ny energi, naturlig terräng, gemenskap och samanhållning? Kanske är det 
just nu du vill komma igång med något nytt? Torsby Skidtunnel & Sportcenter har 
mycket att erbjuda. Vad blir din nästa utmaning?

välkommen till torsby skidtunnel & sportcenter

MoT NyA  
utmaningar!
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Utmaningen gick ut på att mellan 
1 juni - 30 september besöka fem 
utvalda toppar runt om i Torsby 
kommun, notera vilket datum 
besöket gjordes och ta ett foto 
som ”bevis” att man varit där för 
att vara med och vinna priser från 
besöksnäringen.

– Vi hade kanske trott att fler 
skulle lämna in tävlingstalongen 
för att kunna vinna priser, men 
och andra sidan så ser vi bland 
annat i sociala medier att det är 
många som varit ute och rört på 

Succé för 
utmaningen 
fem toppar
Är du en av alla som besökt fem toppar i Torsby kommun under sommaren/hösten? 
Då är du inte ensam, turistbyrån startade utmaningen 1 juni och det gick inte många 
dagar innan första personen hade besökt en topp! 

sig ändå och upptäckt naturen 
och det är ju det viktiga, säger 
Lena Henriksson, turistbyråföre-
ståndare.

Totalt har 40 talonger lämnats 
in och vinnarna har meddelats.

fem toppar även nästa år?
Det har varit en inspirerande 
aktivitet och turistbyrån har fått 
många glada tillrop på att det var 
en rolig utmaning – så utmaningen 
kommer att fortsätta i någon form 
även nästa år. 

brattåsens höjd
granberget

valbergstoppen
Hovfjällstoppen

rännberg

– Om det är en återkommande 
aktivitet kanske våra besöks-
näringsföretag kan ha det som 
en del i något paketerbjudande 
eller liknade framöver, en trevlig 
aktivitet för besökare utifrån, 
såväl som för kommuninvånare 
som vill upptäcka sin bygd, säger 
Emelie Röjeskog, destinations- 
utvecklare.

EMELiE RÖJESKOG

destinationsutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se
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Torsby kommun och näringslivs-
föreningen iTorsby tackar alla 
medverkande, såväl artister som 
publik och medarbetare, för trev-
liga och välarbetade arrangemang. 

En härlig sommar 
med sommarkonsert 
och utomhusbio 
Under juli månad genomfördes en sommarkonsert och utomhusbio på Torsby flygplats. 
Båda arrangemangen genomfördes utifrån gällande smittskyddsrekommendationer. 
Flygplatsen fylldes av en förväntansfull publik i alla åldrar som verkligen njöt av den 
härliga stämningen. 

vad vill du ha nästa år?
Vi hoppas att både sommarkon-
serten och utomhusbion kan bli 
återkommande arrangemang. 
Vilka artister och vilken film 

skulle du vilja se nästa år?  
Hör gärna av dig med förslag  
till André Liljemark på  
andre.liljemark@torsby.se  
eller tfn 073-097 39 37.

Foto: Andre Liljemark
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Femton ungdomar valde att delta i Ung Företag-
samhets ”Sommarentreprenörer”, där de i tre veckor 
i juni fick prova att starta och driva eget företag som 
sommarjobb.  

– Det är roligt att så många unga redan är intres-
serade av företagande, säger Eva Larsson, närings-
livschef i Torsby kommun, som tillsammans med 
Torsby Utveckling AB, Tuab, var initiativtagare till 
satsningen.

Första veckan var teori och övningar. Föreläsning-
ar om företagande, sälj och ekonomi, ihop med fun-
deringar på affärsidén, räkna på kostnader, planera 
marknadsföring, fixa prislistor och affischer, med 
mera. Sedan blev det skarpt läge i två veckor, då de 
sålde sina varor och tjänster runt om i Torsby. De 
flesta stod utomhus och det var varierande väder, 
men det gick bra ändå.

Hiie-Mari Uibo sålde bland annat skrädmjöls-
drömmar och handstickade vantar och Carl Bodén 
ställde upp en loppmarknad hemma på gräsmattan,  

både med saft och begagnade leksaker. Huseyn 
Huseynzade erbjöd grillade bananer med choklad i 
och Caroline Pell målade på glas och gjorde väskor. 
Engla Lindh stöpte ljus och hade handdukar med 
tryck, Dalaa Barkawi och Miranda Fredholm sålde 
våfflor och kakor, Kim Hjertqvist hyrde ut sig själv 
till ladugårdsarbete och Isabelle Israelsson Svedlund 
bakade tårtor.

Några hade försäljning av godis, kakor och dricka 
på olika badplatser. Ellen Olsson gjorde crêpes med 
olika fyllning vid Kollsberg och i Oleby stod Marlene 
Claussen och Linnea Vennlund, som varvade med 
tipspromenad och sålde olika tjänster som att måla 
staket. Simon Nilsson, Tor Pell och Olle Hallstens-
son satsade på Sirsjön och var överens om att affä-
rerna gick bättre när det var fint väder.

Petra Carlsson, projektledare från Ung Företag-
samhet som höll i det hela, säger att hon är impone-
rad av de ambitiösa ungdomarna i Torsby. 

– Alla var aktiva varje dag, hade bra planer och 
fina affärsidéer, de var jätteduktiga!

vill du veta mer, hör av dig till
Petra Carlsson, projektledare, tfn 070- 611 12 11, 
petra.carlsson@ungforetagsamhet.se. 
Ung Företagsamhet® Värmland, Tullhusgatan 1A, 
652 26 Karlstad.
Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun, mo-
bil 070-212 54 57, eva.larsson@torsby.se.
Text och foto: ingela Bönström Brusgård 076-801 61 75 

Företagande som sommarjobb
Att dra igång ett företag är inte gjort i en handvändning, men Torsbys unga sommar- 
entreprenörer, som precis gått ur 9:an, klarade det galant - på en vecka!

Eva Larsson och petra Carlsson med sommarentreprenörerna i Torsby.

petra Carlsson, projektledare Sommarentreprenörer/Ung Företagsamhet
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undersökning visar:

Tryggt och  
säkert i Torsby 
centrum
I somras gjorde näringslivsföreningen 
iTorsby tillsammans med Torsby kommun 
en enkätundersökning om hur invånare 
och besökare upplever Torsby centrum. 
Närmare 500 svar kom in. 
Näringslivsföreningen iTorsby arbetar sedan 2019 
tillsammans med Torsby kommun i ett Leader-
projekt som heter ”Handelsutveckling i Torsby” 
förkortat HiT.

Nu går projektet in i slutskedet och till delen som 
kallas för ”Tryggt och säkert iTorsby”. Under juli 
månad genomfördes en enkätundersökning där 
man fick svara på en rad olika frågor om hur man 
upplever Torsby centrum. Enkäten genomfördes både 
manuellt (sommarjobbare som rörde sig i centrum  
och samlade svar) och digitalt med totalt 472 svar.  

Ett stort tack till alla som besvarade 
enkäten! Svaren ger oss ett bra 
underlag att arbeta vidare med att 
skapa en trygg, levande och attrak-
tiv miljö i Torsby centrum.

vad blev den samlade bilden 
av undersökningen?

I stort så anser den övervägande delen av de 
tillfrågade att man tycker att det är trivsamt, tillta-
lande och tryggt och säkert i centrum. Man är nöjd 
med sittplatser och renhållningen och man tycker 
att centrum är till för alla åldrar. Ett mindre antal 
kommentarer finns dock kring mörka platser samt 
önskan om fler sittplatser och soptunnor. Enkäten 
gav en del tips kring vad som kan göras för att göra 
det ännu bättre såsom event, butikernas öppettider 
och snabbare åtgärder vid skadegörelse.

ANDRé LiLJEMARK

projektledare Leaderprojektet Handelsutveckling iTorsby (HiT)
073-097 39 37

andre.liljemark@torsby.se

90 % tycker att 
platsen är tilltalande 
och attraktiv

Ludvig Liljemark och 
Klara Augustsson  
intervjuade.

Foto: Karl & Moa
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Numera finns sex servicepunkter runt om i 
kommunen
Servicepunkter på landsbygden finns runt om i  
Sverige och i Torsby kommun har vi valt att för-
lägga servicepunkterna till landsbygdsbutiker. Det 
gör att du som kund erbjuds mycket service på ett 
och samma ställe. Förutom all service som en lant-
handel erbjuder ska servicepunkterna fungera som 
samlingspunkt för bygden. Här finns bland annat en 
fikahörna, turist- och krisinformation via en digital 
informationsskärm och möjligheter att hämta ut 
och återlämna biblioteksböcker.  Det finns också en 
soptunna för turister utanför samtliga butiker, vilket 
minskar risken för nedskräpningen i naturen mm. 

Här är några av de nya tjänster som skapats under 
projekttiden:

nu kan du hämta ut låneböcker på service-
punkterna
Projektet har, i samverkan med bokbussen och  
butikerna, ordnat så att du som kund numera kan 
både hämta ut och lämna tillbaka lånade biblioteks-
böcker hos servicepunkterna.  

samverkan mellan räddningstjänst och service- 
punkter
Vi har tagit fram ett avtal mellan räddningstjänsten 
i Torsby och servicepunkterna. När räddningstjäns-
ten är på uppdrag är det ofta bråttom och man be-
höver all sin personal på plats. Att servicepunkterna 
kör ut mat och fika till räddningsplatsen är då en 
god hjälp. Då kan räddningstjänsten ostört ägna sig 
åt sitt viktiga uppdrag viket gynnar oss alla. 

Service på landsbygden 
i Torsby kommun
Projektet ”Servicepunkter i nöd och lust” har pågått i snart fyra år och nu är projektet 
inne i slutfasen. Vi har genomfört en rad aktiviteter för att stärka landsbygdsbutikerna 
och bevara servicen på landsbygden. 
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vi har varit med och startat upp Handla 70+
När Corona pandemin pågick som värst avråddes  
personer över 70 år från att åka till butiken och 
handla. Torsby kommun startade tjänsten ”Handla 
70+” tillsammans med flera butiker, frivilligorga-
nisationer, företag och TUAB. Många engagerade 
människor hjälpte till att handla och köra hem mat 
till de som inte kunde handla själva. Tjänsten pågick 
mellan mars 2020 och juni 2021.
 
digitala skärmar och broschyrställ med turist- 
och krisinformation i butikerna
Turismen är viktig för många landsbygdsbutikers 
överlevnad. Servicepunkterna har via projektet fått 
digitala skärmar där turistbyrån lägger ut aktuell  
turistinformation, fina bilder från bygden och vid 
behov även krisinformation. I samtliga lanthandels-
butiker finns även broschyrställ för turistinformation.

ny serviceplan för torsby kommun
Ett mer långsiktigt resultat är att projektet tagit fram 
en serviceplan för Torsby kommun. Serviceplanen 
beskriver den service som finns på landsbygden och 
är ett underlag för kommunen och andra aktörer 

som är intresserade av att utveckla landsbygden. 
Vill du läsa vad som står i planen hittar du den på 
kommunens webbplats www.torsby.se/ 
projektservicepunkter.

mer info om projektet
Servicepunkter i nöd och lust är ett EU-projekt som  
finansierats av Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Torsby kommun. Vill du 
veta mer kan du gå in på www.torsby.se/projektser-
vicepunkter. Där finns bland annat bilder och filmer.

Kontakta projektledarna om du vill veta mer
Elisabet Olsson, 073-271 22 07 
elisabet.olsson@torsby.se
Ingela Bönström Brusgård, 076-801 61 75  
ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se
Anna-Lena Carlsson, 076-816 57 42   
anna-lena.carlsson@torsby.se
Text: Elisabet Olsson och ingela Bönström Brusgård

Projekt ”Servicepunkter i nöd och lust” har återkommande besökt samtliga lanthandelsbutiker. 
Foto: Camilla Classon
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Ett år kvar
Bredbandsutbyggnad i Värmland, projektet 
som Torsby kommun är med i och bygger 
stamfiber, går mot sitt slut. Det har på-
gått sedan 2014 och den sista december 
2022 ska det sista vara färdigbyggt.

32 mil stamfiber
Den sista etappen i projektet Bredbandsutbyggnad i 
Värmland som Torsby kommun deltar med ska var 
klar i december 2022. När den etappen av utbyggna-
den av stamfiber, eller transportfiber som det också 
kallas, är färdig så har vi med stöd av Region Värm-
land och EU byggt 32 mil stamfiber i kommunen. 

gjort möjligt för många att ansluta sig
Innan den här utbyggnaden påbörjades fanns det 
befintlig stamfiber som uppfyllde de tekniska kra-
ven, som Skanova byggt, i Klarälvdalen, mellan 
Torsby och Östmark, mellan Torsby och Vägsjöfors 
och mellan Torsby och Bada. En väldigt stor del av 
kommunen saknade alltså fiber. 

Det här projektet har gjort och gör det möjligt för 
väldigt många hushåll att ansluta sig till fiber, från 
Långflon och Bastuknappen i norr till Svenneby och 
Bada i söder. För några kommer det inte vara möj-
ligt pga ekonomi, geografi, långa avstånd mm och 
för de är det väldigt viktigt att det görs en nationell 
översyn av möjliga alternativa lösningar. Jag hoppas 
att PTS ser vikten av detta och ger uppdrag till Bred-
bandsforum att ta tag i den frågan.

mobilnätet i fokus
Torsby kommun har under året deltagit i ett pilot-
projekt initierat av Bredbandsforum som har till 
uppgift att ta fram en arbetsprocess för samverkan 
mellan mobiloperatörer, regioner och kommuner 
för utbyggnad av mobilnätet. Du kan läsa mer om 
projektet på www.bredbandsforum.se.

Även om många företag och hushåll är anslutna 
till fiber så är behovet av mobil uppkoppling stort 
och ökande. Vår förhoppning är att resultatet av 
projektet kommer bidra till ökad mobilutbyggnad 
framöver även på landsbygden.

CECiLiA SJÖDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se
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snabbt och smidigt
Tidtabellen gäller varje helgfri vardag och med 
mellanlandning på Hagfors Airport. Incheckningen 
öppnar 40 minuter innan avgång och stänger 20  
minuter innan avgång och om du har bagage som 
ska checkas in behöver du göra det 25 minuter  
innan avgång. Linjeflyget tur och retur Torsby- 
Hagfors-Arlanda trafikeras av flygbolaget Amapola 
och det finns plats för 19 passagerare. Flygplanet 
har toalett. 

Torsbyflyget
En nödvändighet för näringslivet och  
en fin service för medborgaren. 

mer info och bokning
På www.torsbyflygplats.se och www.amapola.nu 
finns mer information om Torsby flygplats, linje- 
flyget och hur du bokar din resa. 

Det går också bra att kontakta flygbolaget  
Amapola på e-post callcenter@amapola.nu  
eller tfn 0770-790 700.

Text och foto: Ulrika Andersson, tfn 070-554 91 87

tidtabell torsby – arlanda
dagar avgång ankomst
Måndag och tisdag 06.05 07.30
Onsdag, torsdag, fredag 16.30 17.50

tidtabell arlanda – torsby
dagar avgång ankomst
Måndag och tisdag 09.15 10.35
Onsdag, torsdag, fredag 18.15 19.35
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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.

v 41 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Veg. pastagratäng Dagens
Tis Korv Stroganoff, ris veg. Stroganoff, ris
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Morotsboll, skarpsås, potatis
Tor Himmelsk köttfärsröra, pasta veg. Färsröra, pasta
Fre pannkaka Dagens

v 42 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Tacorulle, salsa, ris Dagens
Tis Lillschnizel, sås, potatis Veg. schnizel, sås, potatis
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Linsgryta, potatis
Tor Kycklingskav, currycréme, tortilla Falafel, sås, tortilla
Fre Köttfärssoppa, mjukt bröd, ost veg. soppa

v 43 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Chili con carne, ris Chili sin carne, ris
Tis Kycklingkorv, potatismos Sojakorv, mos
Ons Fiskpanett, dressing, klyftpotatis Broccolimedaljong, dressing
Tor Köttbullar, sås, potatis Falafel, sås, potatis
Fre Solgul soppa Dagens

v 44 lunchrätt vegetarisk rätt
Höstlov (fritidshemmen öppna)
Mån pastagratäng med köttfärs Veg. pastagratäng
Tis potatisbullar/blodpudding potatisbullar
Ons Fisknuggets, skarpsås, potatis Grönsaksnuggets, skarpsås
Tor Skinksås, ris Veg. sås, ris
Fre Kycklingwok, dressing veg. wok, dressing

v 45 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, stuvade makaroner Falafel, makaroner
Tis Falukorv, senapssås, potatis veg. biff, senapssås
Ons Fiskgratäng, potatismos Ärtbiff, mos
Tor indonesisk kyckling, ris indonesisk quornfilé
Fre potatis- och purjolökssoppa Dagens

v 46 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Quorngryta, ris Dagens
Tis Kycklingpytt, currydressing Rotsakspytt, dressing
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Linsgryta, potatis
Tor Färsrätt, potatismos Veg.rätt, potatismos
Fre pannkaka Dagens

v 47 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Varmkorv, potatismos Sojakorv, mos
Tis Chicken nuggets sötsur sås, ris Grönsaksnuggets, sås, ris
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Ärtbiff, skarpsås, potatis
Tors Köttfärssås, spagetti veg. sås, spaghetti
Fre Risgrynsgröt Dagens

v 48 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Nötskavsgryta, potatis Grönsaksgryta, potatis
Tis Korv Stroganoff, ris veg. stroganoff, ris
Ons Fiskgratäng, potatismos Morotsbiff, mos
Tors Kycklingsås, pasta veg. sås, pasta
Fre  potatisbullar Dagens

v 49 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån LOVDAG 
Tis Chicken kebab, ajvardressing, ris Nuggets, dressing, ris
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Böngryta, potatis
Tor Lillschnizel, sås, potatis Veg. schnizel, sås, potatis
Fre pastasoppa Dagens

v 50 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån prinskorv, potatismos Veg. korv, potatismos
Tis Köttbullar, sås, potatis Falafel, sås, potatis
Ons Vad köket bjuder/potatisbullar potatisbullar
Tor Fish and chips  Selleristicks and chips
Fre Solgul soppa Dagens

v 51 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Färsrätt, sås, potatis Veg. rätt, sås, potatis
Tis Korv, potatismos Sojakorv, potatismos
Ons Risgrynsgröt Dagens

Rätterna i matsedeln kan komma att ändras.

ULLA BODéN

kökschef Bergåsen
0560-160 89

ulla.boden@torsby.se
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besöksadress
Kontaktcenter, västra Torggatan 26, 
Karlstad

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

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

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

Vi har olika referensramar för vad som är ok städning, detta märks hos konsument-
rådgivningen inte minst i samband med flyttstädning där köpare och säljare av ett hus 
eller bostadsrätt, respektive hyresvärd och hyresgäst, kan ha väsentligt skilda åsikter 
om hur en städning ska göras för att vara godkänd. 

För att komplicera det hela finns 
inget uttryckligt lagkrav på städ-
ning, men en hyreslägenhet och 
en bostadsrätt skall vårdas väl. 
I köpehandlingar och hyreskon-
trakt kan det också anges villkor 
för städning. En köpare av en 
fastighet eller bostadsrätt förvän-
tar sig att det bara är att flytta in 
i ett välstädat hus eller lägenhet 
om inget annat överenskommits. 
Med andra ord bör den som flyt-
tar från en lägenhet, bostadsrätt 
eller fastighet, för att undvika en 
tvist och krav på ersättning, infor-
mera sig om hur en flyttstädning 
bör göras. 

Bostadsbolag och hyresvärdar 
liksom bostadsrättsföreningar 
brukar ha råd och instruktioner 
om hur en flyttstädning skall ut-
föras för att godkännas, men det 
är lätt att missa något även om 
man tycker att man gått över allt. 
Påbörja därför städningen i god 

tid, eller anlita en städfirma om 
du inte vill göra städningen själv. 
Ofta kan du få rutavdrag om du 
anlitar en städfirma, men även 
det är något som skall avtalas, det 
är inte obligatoriskt att erbjuda. 

Kontrollera städningen innan 
flytt
För att slippa en jobbig tvist om 
städningen är tillräckligt väl ut-
förd eller ej kan det vara en god 
idé att köpare och säljare träffas 
några dagar innan tillträdet, på 
dagtid så städningen går att bedö-
ma, och skriftligt komma överens 
om huruvida lägenheten eller hu-
set är i överenskommet skick eller 
om det är något som måste göras 
om. Ett alternativ är att köparen 
gör kompletterande städning 
själv mot ett avdrag på priset. Det 
är också fullt möjligt att faktiskt 
avtala om att hela städning görs 
av köparen, då lämpligtvis mot 

ett lagom tilltaget prisavdrag. 
Detta är kanske främst aktuellt 
om huset eller lägenheten direkt 
ska renoveras, annars vill nog 
de flesta flytta in en bostad som 
känns ren och inte börja med att 
röja. Samma gäller vid flytt från 
en hyreslägenhet, städa i tid och 
se till att du har marginal för att 
städa om ifall besiktningsmannen 
har synpunkter på någon del av 
din städning. Och tänk på att du 
som hyresgäst inte är ersättnings-
skyldig för normalt slitage om du 
skulle få skadeståndskrav från 
din hyresvärd. 

Undvik tvist 
om städning

Text: Elisabeth Eklo 
Foto: ina Johansson
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ansök om investeringsmedel via Klimatklivet
Du som har företag eller organisation med stor fos-
silanvändning kan ansöka om investeringsmedel 
från staten via länsstyrelsen. Ju större mängd fossila 
bränslen du använder idag desto större är chansen 
att få din ansökan beviljat. Ny utlysning sker några 
gånger per år. Klimatklivet planerar att hålla öppet 
för nya ansökningar 8-18 november 2021. Tidigare 
företag som fått klimatklivet är Näckåns Energi  
med flera, se på www.lansstyrelsen.se, sök på  
”klimatinvesteringsstöd”.

företag som satsar på mer förnybart
Rinns sågverk anlitade kommunens energi- och  
klimatrådgivare för ett rådgivningsbesök förra  
sommaren och fick då bland annat rådet att söka  
klimatklivet för att ersätta ett äldre dieselaggregat.  
Företaget fick vidare stöttning i sin ansökningspro-
cess av Naturvårdsverket och lämnade in ansökan 
via länsstyrelsen. När vi hälsar på så har de kört 

sågverket i två månader med en ny elinstallation 
och är mycket nöjda med resultatet.

Delägarna Peter, Per och Tomas kommer med 
denna satsning att minska ca 30 m3 fossilt bränsle 
per år och minska utsläppen av växthusgaser med 
minst 50 000 kg CO2 per år. Det kan bli ännu större 
besparing beroende på vilket nytt elavtal de tecknar. 
Den gamla trotjänaren ASEA får nu vila efter ett 
långt arbetsliv. Investeringen är ett winwin-upplägg 
för företaget som slipper avgaser och extra buller 
samt en stor miljövinst för hälsa, närmiljö och kom-
mande generationer. Tomas avslutar med: 

– Är det så här förmånligt med minst 50 % in-
vesteringsbidrag så är det inget att fundera på, sök 
klimatklivet!

Här kan du läsa mer om ansökan till klimatklivet 
www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet.

TiNA NÄSLUND

miljöstrateg
073-271 36 74

tina.naslund@torsby.se

Klimat-
smart  
lönar sig för alla

Alla kan minska sin klimatpåverkan i små steg. Några satsar och tar större steg till 
mer fossilfri och klimatsmart verksamhet. Företaget Rinns sågverk är ett exempel på 
företag som via Klimatklivet hittat både besparingar, sätt att minska utsläppen och 
kunnat förbättra sin arbetsmiljö.  

Genom att byta ut äldre dieselaggregat kan Rinns sågverk minska 
utsläppen av växthusgaser med minst 50 000 kg CO2 (koldioxid) 
per år och även förbättra sin arbetsmiljö. på bilden, de tre delägarna 
peter Johansson, per Johansson och Tomas persson.  
Foto: Tina Näslund

parisavtalet, nationellt miljömål, lokalt miljömål:  
begränsad klimatpåverkan
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tomt intill gatan – fri höjd som 
krävs ut över gata/gångbana
Häck och buskar bör växa inom 
eget tomtområde. Om de sträcker 
sig ut över gångbana, cykelväg 
och körbana är den fria höjden 
som krävs minst 4,6 meter. Detta 
underlättar även när det är dags 
för snöröjning.

”Tomter skall, oavsett om de 
har tagits i anspråk för bebyggelse 
eller inte, hållas i vårdat skick. De 
skall skötas så att betydande olä-
genheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer och så 
att risken för olycksfall begränsas”.
Plan- och bygglagen 3 kap § 17.

utfart mot gatan
Vid utfarten bör du se till att dina 
växter inte är högre än 80 centi-
meter från gatan inom markerad 
sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5  
meter från gatan eller gångbanan.

Du som fastighetsägare har vissa skyldigheter. Om något händer på grund av skymd 
sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighets-
ägare som är ansvarig. Kommunen har, om vi är ägare till gatumarken, rätt till att ta 
bort grenar om de medför olägenhet.

 
Hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång-
bana, cykelväg eller gata bör du se 
till att dina växter inte är högre än 
80 centimeter i en sikttriangel som 
sträcker sig minst 10 meter åt var-
dera hållet.

 
uppmaning
Vi uppmanar alla fastighetsägare 
att se över och åtgärda allt som 
hänger över på gator och cykel-
vägar.  
Ni kan rädda liv!
Urban Hallström, tfn 070-689 56 81

Klipp dina träd 
och buskar 

– du kan rädda liv
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nya vägar och anslutningar kring Östmarks-
korset växer fram
Trafiken är påsläppt och kommunens del i arbetet 
med själva Östmarkskorset är klart. Första lagret av 
asfaltsbeläggningen är på plats och beläggning num-
mer två, det så kallade slitlagret, kommer att läggas 
tidigast om ett år. 

Innan dess ska Östmarksvägen vid kvarteret 
Björken breddas, avlopps- och vattenledningar bytas 
ut och gång- och cykelvägar med belysning byggas 
mellan Skolgatan och Lasarettsvägen. Trafikverket 
räknar med att vara färdiga med sitt arbete i Östmarks- 
korset inför vintern under vecka 44, och till somma-
ren kommer de genom sin entreprenör Sten & Väg-
arbeten AB, att lägga det sista lagret asfalt, slitlagret, 
på sin del av vägbygget krig Östmarkskorset.

vägförbättringar i norra Klarälvdalen och 
Östmark
Nu under hösten fortsätter Torsby kommun och 
Trafikverket att förbättra väg- och gatubeläggningar 
i Östmark och norra Klarälvdalen, bland annat blir 

det en nyrestaurerad gång- och cykelväg med belys-
ning som knyter ihop Långbacksvägen och Brunsells 
väg i Östmark. Ett av de större vägarbetena som 
nyss blivit klart i norra Klarälvdalen är Apoteks- 
vägen och Tallmovägen i Likenäs.

gunnar ehnes tunnel
Den nybyggda gång- och cykelvägen med tunneln 
under järnvägen mellan Södra Industrigatan och 
Bangårdsgatan i Torsby centrum invigdes i somras 
och fick sitt namn Gunnar Ehnes tunnel den 1 okto-
ber.

Mer info om Östmarkskorset:  
Kontakta Per-Arne Lövqvist, GVA-ingenjör på  
e-post per-arne.lovqvist@torsby.se eller  
tfn 0560-162 12.

Mer info om väg- och gatuförbättringar i norra 
Klarälvdalen, Östmark och om Gunnar Ehnes tun-
nel: Kontakta Urban Hallström, gatuingenjör på  
e-post urban.hallstrom@torsby.se eller tfn 0560-162 13.
Text: Ulrika Andersson, 070-659 60 06 
Foto: Carl Johan Magnusson, 0560-162 11

Några axplock från  
tekniska avdelningen
Gator och vägar för såväl bilister som gång- och cykeltrafikanter byggs om och res-
taureras i syfte att skapa tryggare och säkrare trafikförhållanden. Östmarkskorset tar 
form, väg- och gatubeläggningar förbättras och den nybyggda gång- och cykeltunneln 
i centrum invigdes i somras och fick sitt namn den 1 oktober. 
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Affärslokaler att 
hyra i centrala  
Mejeristen och  
Mejerskan
Affärslokalerna är grannar med varandra 
i ett varsitt höghus på markplan i centrala 
Torsby. Den ena lokalen ligger i Mejeris-
ten, som hyrs ut av Torsby kommun, är 
på 160 m2 och har lastramp. Den andra 
lokalen ligger i Torsby Bostäders Mejer-
skan, den är 254 m2 och kan hyras helt 
eller delvis och dess utformning är möjlig 
att påverka. 
Info om och intresseanmälan för lokalen i Mejeristen 
(Nya Torget 4) finns på torsby.se/ledigalokaler eller 
kontakta fastighetschef Lars Lundberg på e-post  
lars.lundberg@torsby.se eller tfn 0560-160 46.
Info om och intresseanmälan för lokalen Mejerskan  
(Biografgatan 6) finns på torsbybostader.se eller  
kontakta Torsby Bostäders vd Håkan Laack på  
e-post hakan.laack@torsbybostader.se eller  
tfn 0560-272 45.

Hur har din ekonomi  
påverkats av  
coronapandemin?
Det är ingen överdrift att samhället på-
verkats enormt under pandemin till ex-
empel har restaurant och krogbranschen 
kämpat för sin överlevnad medan bygg-
handeln har gått på högvarv. Media har 
rapporterat om att skulder till inkasso  
är rekordhög, att de har dubblerats på  
några år.
Men hur har du och din ekonomi påverkats under 
pandemin? Har du t.ex. drabbats av permittering, 
minskad arbetstid, eller blivit varslad? Det är viktigt 
att så tidigt som möjligt få kontroll över situationen. 
Oftast handlar det om prioriteringar, vilka räk-
ningar ska man betala först, finns det något man kan 
prioritera bort, eller förhandla om bättre villkor och 
därmed lägre månadskostnad. Ibland har man dyra 
mobilabonnemang, kortkrediter eller blancolån med 
sämre villkor.

ta kontakt om du behöver hjälp
Behöver du hjälp med att se över din privatekonomi, 
eller behöver du mer omfattande hjälp med att an-
söka om exempelvis skuldsanering, tveka inte på att 
ta kontakt.

Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri 
tjänst, och givetvis råder sekretess. Vill du komma 
i kontakt med budget- och skuldrådgivare Martin 
Enberget kan du nå honom på tfn 0560- 160 83 eller 
på skuldradgivning@torsby.se. Telefontid måndag- 
fredag kl. 8.30-9.30. Kontoret finns på Hantverkare-
gatan 1 i Torsby. 

Mejeristen

Mejerskan



Kommunen använder sin webbplats www.torsby.se 
för att informera om detta. 
Vi kallar det för ”störning” eller ”pågående arbete” 
beroende på om det är hastigt påkommet eller om 
det är ett planerat jobb. Vi använder också, beroende 
på hur många som berörs, också av vår Facebook-
sida www.facebook.com/torsbykommun. 

Bor du någonstans i vår kommun och har kommu-
nalt vatten, och vattnet inte rinner ur kranen som det 
ska, då kan du titta på vår webb och se om det kan 
vara en läcka. 

Det är kommunens tekniska avdelning som  
informerar där och de uppdaterar informationen 
allt eftersom arbetet fortskrider med lokalisering och 
lagning av läckan. Man kan också få veta när vattnet 
är tillbaka, och att det då ibland kan vara missfärgat, 
men att detta vanligtvis inte är någon fara med, utan 
att man bara kan spola ett tag så går det över. Men 
som sagt den informationen lägger tekniska avdel-
ningen ut på torsby.se.

Skulle det vara bakterier i vattnet, så kan man 
behöva koka vattnet. Även det informerar vi om 
på vår webbplats. Då meddelar vi också radion,  
Sveriges radios trafikredaktion, som då går ut med 
ett meddelande på P4 Värmland om att boende i ett 
visst område måste koka vattnet innan det går att 
dricka eller användas i matlagning.

Det är också viktigt att man hjälps åt att infor-
mera varandra. Alla har inte internet och alla lyssnar 
inte på radion. Grannar och vänner emellan, kan 
gärna hjälpas åt att informera varandra så att infor-
mationen når alla som berörs.

Har du frågor om kommunens information när 
det gäller t.ex. vattenläckor, kan du höra av dig till 
VA-chef Carl Johan Magnusson, 0560-162 11 eller 
kommunikationsstrateg Annette Lauritzen, 0560-160 04.
Text: Annette Lauritzen

Hur vet man om det  
är någon vattenläcka?
Av och till drabbas de kommunala vattenledningarna av läckor. Det kan vara olika 
skäl till det, men ibland måste vattnet stängas av för att man ska felsöka och laga 
ledningarna.
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Så här ser det ut i mobilen. Då ser du störningen  
(en siffra i en röd punkt) direkt under menyn.

Så här ser det ut på datorn. Då ser du störningen (en siffra i 
en röd punkt) i högra kanten på skärmen. 

1

1



Vecka 39 (sista veckan 
i september/början av 
oktober) var det krisbered-
skapsvecka i hela landet. 
Krisberedskapsveckan är 
en årlig informationskam-
panj som ska öka männis-
kors motståndskraft inför 
samhällskriser.
Inför årets krisberedskapsvecka 
har vi tagit fram ett bokmärke 
som innehåller lite tips om vad du 
kan ha hemma för att vara bättre 
förberedd för kriser samt några 
telefonnummer som är bra att ha 
tillgängliga. 

Passa på att hämta dig ditt eget 
bokmärke när du är på något av 
våra bibliotek för att låna böcker 
eller när du besöker bokbussen. 
Du kan också få det i receptionen 
på kommunhuset i Torsby och på 
samverkanskontoret i Sysslebäck. 

Passa på att förbereda dig före 
krisen, det kan visa dig vara väl-
digt värdefullt. Du kan läsa mer 
om krisberedskap och vad du kan 
göra för att öka din beredskap i 
hemmet på www.krisinforma-
tion.se, www.dinsakerhet.se och 
www.torsby.se/klarakrisen.

KiCKi LECH

säkerhetssamordnare
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

Det är bra att ha en 
krislåda hemma och du är 
bättre förberedd om den 
innehåller lite av det här:

Om krisen kommer 
och strömmen går tröttnar 

man snabbt på knäckebröd 
utan pålägg. Om du är 

förberedd klarar du 
dig bättre!

Vevradio
------

Ficklampa och batterier
------

Pannlampa
------

Vattendunk
------

Spritkök
------

Pasta, ris, pulvermos
------

Konserver
------

Hårt bröd, skorpor
------

Havredryck/mjölk 
med lång hållbarhet

------
Kaffe och te

------
Choklad

------
 Stearinljus och 

tändstickor
------

Mediciner

Är du beredd?

Telefonnummer att 
ha nära till hands om 

det krisar

112 
Vid nödsituation.

113 13 
 Informationsnummer vid 

allvarliga olyckor eller 
krissituationer.

114 14 
Polisärenden som inte 

är akuta.

1177 
Sjukvårdsrådgivning

Bra webbsidor

www.krisinformation.se 
Samlad information från 
Sveriges myndigheter.

www.dinsäkerhet.se
Mer information om 

krisberedskap.

www.torsby.se 
Information från Torsby 

kommun.

Är du beredd?

är du beredd?
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Nu finns  
en lättläst 
webbplats  

 
Tycker du att texter ofta eller ibland är 
svåra att förstå? Att de innehåller svåra 
ord, formuleringar och långa meningar? 
Då kanske lättläst är ett alternativ för dig.  
Nu har Torsby kommun såsom många 
andra kommuner, en lättläst webbplats.  

Alla ska kunna ta del av samhällsinformation vare 
sig man är van vid att läsa eller inte, eller har stora 
förkunskaper. Därför jobbar kommunen på olika sätt 
för göra sin information mer tillgänglig. 

För att fler människor ska kunna förstå informa-
tionen t.ex. på vår webbplats torsby.se finns nu delar 
av innehållet skrivet på så kallad lättläst svenska. 
Den lättlästa webbplatsen är en del av vårt tillgäng-
lighetsarbete. 

 
Här finner du vår lättlästa webbplats  
Gå in på www.torsby.se. Du hittar den lättlästa  
webbplatsen genom att klicka på ”lättläst” högst 
upp på sidan, eller skriva in www.torsby.se/lattlast. 
Om det är någon information du saknar på lättläst 
svenska får du gärna höra av dig till oss.  

 
vad är lättläst svenska?  
Texter på lättläst svenska är texter som är lätta att 
läsa och att förstå. De riktar sig och är anpassade till 
målgrupper som av olika skäl har lässvårigheter. Att 
skriva lättläst är en speciell teknik som man behöver 
ha kunskap för.   

Lättläst text är enklare än standardspråk både vad 
gäller ordförråd, uppbyggnad och innehåll. Det som 
utmärker lättlästa texter är bland annat att de är 
skrivna med:  
• Vardagliga, lätta ord  
• Korta meningar  
• Rak och enkel handling  
• Få och korta rader text på varje sida   

 
vem behöver lättläst svenska?  
Enligt en undersökning som Myndigheten för till-
gängliga medier gjort 2019 visade det sig att cirka 
20 % av Sveriges befolkning tycker att det är svårt 
att läsa och förstå svåra texter. Det betyder att lättläst 
kan vara ett alternativ för många. 

Här är några exempel på vem lättläst riktar sig till:  
• Olika grupper med funktionsvariationer   
• Personer med läs- och skrivsvårigheter och  

inlärningssvårigheter  
• Personer med ett annat modersmål än svenska  
• Ovana läsare  

  
exempel på en lättläst text  
Här nere är ett exempel på en lättläst text om  
kommunens uppgifter och ansvar. (Den finns på  
en av sidorna på vår lättlästa webb.)   

det här gör kommunen  
På denna sida kan du läsa om vad   
kommunen gör och ansvarar för.  

Det finns 290 kommuner i Sverige.  

Kommunerna ska se till  
att det finns förskolor, 
skolor, omsorg för äldre personer   
och för personer med funktionshinder.  

Kommunen ska också ordna  
så att det finns gator, avlopp,  
rent vatten att dricka  
och att soporna blir hämtade.
  
 

 

 

Text: Rasa Kalvane tfn 070-445 34 57 

Om du har frågor om kommunens lättlästa webb, 
hör av dig till kommunikationsstrateg Annette  
Lauritzen, 0560-160 04, annette.lauritzen@torsby.se 
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Har du inte vaccinerat dig ännu 
eller bara tagit första dosen?

Vaccination är det bästa sättet att skydda 
sig mot allvarlig sjukdom och att inte sprida 
covid‑19 vidare.

Du som är vuxen och ännu inte vaccinerat dig 
mot covid‑19 bör ta särskild hänsyn till personer 
i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 
Det gäller även om du bara tagit första dosen.

Hög ålder är den främsta 
riskfaktorn för allvarlig 
sjukdom i covid‑19.

Alla har ett ansvar att 
skydda äldre personer 
mot smitta.

Undvik nära kontakter  
med personer i riskgrupp
Var särskilt noga med att hålla avstånd till personer som 
riskerar att bli svårt sjuka, och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd
Håll avstånd till andra människor när det är möjligt.  
Undvik trängsel och platser där många människor samlas.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk så att du inte smittar andra. 
Det här rådet gäller alla, även barn och unga och de som är 
vaccinerade med två doser. Testa dig vid symtom, gäller de 
som är över sex år.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskydds‑
lagen (2004:168) om covid‑19 på www.fohm.se Fo

lk
hä

ls
om

yn
di

gh
et

en
 • 

20
21

 • 
Ar

tik
el

 2
12

15



 36  TORSBY NU NR 3 - 2021I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är  
Mykorrhiza-Ria, som här presenterar sig.

mykorrhiza-ria
Mykorrhiza-Ria är en ideell förening som 
består av åtta medlemmar plus deras 
familjer. Där finns fyra afghanska familjer 
som odlar mycket från sitt land, några 
svenskar och jag, fransyska. Vi är i stort 
sett självförsörjande och odlar alla möj-
liga grönsaker och massor av blommor 
för pollinerande insekter. 
Föreningen skapades efter en mycket 
lyckat Leader projekt som jag och Studie-
främjandet skapade för nio år sedan.
Min vision var att dels odla mina egna grönsaker, dels 
värna om vår planet Gaia som frikostig av sig ger oss allt 
vi behöver men som vi människor misshandlar. Vi köper 
inte jord, vi täcker jordytan hela tiden med kompostned-
brytbara material som finns överallt, som gräsklipp, löv, 
halm, hö och ensilage, kallad alltså täckodling. Många 
fördelar: maskarna gör en mycket fin jord, mikroorganis-
mer håller ekobalansen och ogräs växer inte så mycket 
längre.  Dessutom håller det fukten i jorden. Vi går inte 
på odlingen, annars blir jorden hård, maskarna försvinner 
men viktigast av allt försvinner mykorrhiza. Det är tunna 
trådar som samverkar mellan alla växter: de ger näring till 
växterna och i sin tur får de socker via rötterna och cirkeln 
fortsätter oändligt. 

Detta var också en del av min vision, att skapa en mötes-
plats för människor med olika ursprung och språk. Kort 
sagt vi behöver varandra, livet blir så mycket roligare och 
lättare då. Och en god samverkan har vi med traktens 
bönder, kommunens Jobbcenter och kyrkogården där vi 
hämtar gräsklipp. Samverkan har vi också även med våra 
kära grannar, Pizzerian västanvik, toa och kaffe/te kan 
behövas emellanåt i utbyte mot mynta. 

”Du är välkommen att titta in men stängd dörren efter 
dig, rådjuren gillar våra grönsaker”, det är skylten som 
hänger på dörrarna om ni önskar se odlingen. Jag önskar 
att flera personer i framtiden kunde komma till oss och bli 
inspirerade, det är inte så svårt att odla, och det finns gott 
om gräsmatta överallt.  Som en kvinna sa när hon skulle 
plocka bönor ”Detta är balsam för själen”. 

Vid pennan: Catherine Grollemund, ordförande och  
skaparen av Mykorrhiza-Ria.

pS. Jag ger gärna odlingsråd om du behöver det, 
catherine.grollemund@gmail.com, 
076-106 65 63.


