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näringslivsklimat, vad är det? 
Under en vanlig arbetsvecka använder jag ordet närings-
livsklimat många gånger och pratar om hur viktigt det är 
med ett bra företagsklimat i kommunen. 

Organisationen Svenskt Näringsliv har en definition: ”Sum-
man av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som 
möter företagaren i vardagen”. - Näringslivsklimat handlar 
om hur det är att vara företagare på en plats. 

Det är företagarens upplevelse som avgör om näringslivs-
klimatet är bra eller dåligt, inte vår uppfattning om vad vi 
gör för att företagen ska må bra i Torsby kommun. Före-
tagsklimat är något vi gör tillsammans, näringsliv, offentlig 
verksamhet och civilsamhället.

I vår kommun har vi många föreningar som hjälper till både 
inom idrott och näringsliv. Det gör skillnad. 

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags 
upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. 
Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet 
uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem 
statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jäm-
föra Sveriges 290 kommuner.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande 
rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om före-
tagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna 
erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det 
är att driva företag i kommunen.

I slutet av maj var det så dags att få våra poäng, samt läsa 
frisvaren som ger oss råd och förslag på vad vi kan förbättra 
men också beröm för det vi gör bra. Det sammanfattande 
omdömet på fsöretagsklimatet i kommunen landade på 3,9 
och med det hamnar vi på en fin 4:e plats i Värmland. Den 
slutliga rankningen kommer i september och allt pekar på 
att vi klättrar uppåt. 

Tack till er alla som är med och 
skapar näringslivsklimat, jobb  
och positiv samhällsutveckling.

Nu väntar en härlig sommar och 
sällan har väl sommar, ledighet, 
samvaro med nära och kära varit 
så efterlängtad som nu. Ta till 
vara på stunderna – hemestra – 
det finns en massa smultron- 
ställen i vår kommun som är  
väl värda ett besök. 

Med en önskan om en  
frisk och solig sommar! 
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Genom organisationen Ung Företagsam-
het kan elever på gymnasiet driva eget 
UF-företag och på grundskolan kan de 
fundera på affärsidéer till Grundskole-
utmaningen. Både Stjerneskolan och 
Frykenskolan har gott om företagsamma 
elever som gör detta så bra, att de vinner 
fina priser.

Frykenskolan tog hem storslam i  
grundskoleutmaningen 
Över 600 grundskoleelever i Värmland deltog i årets 
Grundskoleutmaning som Ung företagsamhet driver. 
Utmaningen i år bestod av att utveckla prototyper för 
företagen Vestre och CGI. Elever vid Frykenskolan 
kammade hem storvinsten i båda kategorierna. 

– Uppdraget från Vestre var att fylla en parke-
ringsruta med en miljövänlig parklet. Det är en håll-
bar utemöbel med sittplats och underhållning i ett, 
berättar Wilma Holmberg och Annie Walfridsson, 
segrare i årskurs 5, som tyckte det var kul att arbeta 
mot ett riktigt företag. De kom själva på idén, tänkte 
ut hur den skulle byggas och skapade en modell. 
Förstapriset var att deras parklet kommer att tillver-
kas på riktigt och ställas på skolgården.

Det internationella IT-företaget CGI:s utmaning 
till elever i högstadiet handlade om social hållbar-
het. CGI brinner för trivsel och att få unga att bli 
intresserade av teknik, så deras utmaning var: ”Hur 
kan vi förhindra/motverka mobbning med hjälp av 
teknik?”. 

– Appen vi utvecklade för anti-mobbing på före-
tag är till för att skapa gemenskap på arbetsplatser, 
men skulle också fungera på skolor, säger vinnarna 
i årskurs 8, Alma Neräng, Torild Walfridsson Dahl 
och Saga Värmsjö. De tyckte det var spännande att 
utveckla idéer som kan bli verklighet. Som förstapris 
vann de ett studiebesök på CGI, där de kommer att få 
hjälp och tips på hur de fortsatt kan utveckla sin app.

Många duktiga elever i

ung företagsaMhet torsby

Grundskoleutmaning årskurs 5  
Wilma Holmberg och Annie Walfridsson  
Foto: Lena Rattfelt

Grundskoleutmaning årskurs 8 Alma Neräng 
och Torild Walfridsson Dahl och Saga Värmsjö 
Foto: Lena Rattfelt
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Det går också att tävla med sitt UF-företag, både 
regionalt och nationellt på SM. Förra årets regionala 
UF-mässa gick av stapeln på CCC i Karlstad, i år var 
mässan i mars digital på grund av coronapandemin. 
Stjerneskolan brukar tävla framgångsrikt på mäss-
san och i år var inget undantag. Tävlingsjuryn, som 
består av företag från det värmländska näringslivet, 
hade många priser att dela ut i olika kategorier och 
flera gick till Stjerneskolans duktiga elever. Elisa-
beth Mellin, lärare på Stjerneskolans ekonomipro-
gram, (nominerad i kategorin bästa UF-lärare) är 
stolt över sina elever som jobbat hårt och vunnit så 
fina priser.

årets uF-företag, årets vara, årets säljare och 
årets monter
Karamellen UF (Ellen Hedeberg) tog hem segern i 
hela fyra kategorier - Årets UF-företag, Årets vara, 
Årets säljare och Årets monter. Karamellen UF till-
verkar och säljer hemlagad fudge. 

– Det roligaste har varit att utveckla recepten 
och göra egna smaker, säger Ellen, som också blev 
utsedd att tävla som Värmlands representant på det 
digitala SM i Ung Företagsamhet i år.

Årets affärsplan
I Årets Affärsplan segrade Heat Pillow UF (Elin  
Hedin, Frida Hedin och Maja Furunäs) med en ”stil-
ren, snygg och proffsig plan” och där kom Power 
Wall UF (Josefin Nilsson) trea. 

alumninästet, årets vara och årets säljare
Josefin med sitt Power Wall UF fick även tredjepris i 
kategorierna Alumninästet och Årets vara, men hon 
var mest nöjd med andraplatsen som Årets säljare. 

– Det är kul att sälja och bra att ha den erfarenhe-
ten i mitt CV, säger Josefin. 

årets uF-kooperativ
I kategorin Årets UF- kooperativ fick Naturligt Ljus 
UF (Rasa Kalvane) ta emot andrapriset. Rasa tyckte 
det bästa med UF var att lära sig driva företag och 
kan gärna tänka sig att bli företagare i framtiden.

årets stjärnskott
Varje år i samband med UF-mässan utses också 
Årets skola, Årets lärare, Årets arbetslag och Årets 
stjärnskott. Jan Axelsson, industritekniska programmet 
på Stjerneskolan, vann som ny UF-lärare kategorin 
Årets stjärnskott.

– Det är eleverna som gör jobbet, det är roligt att 
se hur de utvecklas, säger Jan, som påpekar att kol-
legan Mats Olsson också varit engagerad i arbetet, 
liksom UF:s duktiga projektledare i Värmland. 

årets logotyp
Buff UF (Ella Fredriksson, Sophie Jalkesten, Klara 
Harnesk och Wilma Strömberg) tog hem tredjepri-
set i Årets logotyp. De uppskattade mest att vara 
få vara kreativa och kunna välja själva vad de ville 
göra i sitt UF. 

På gymnasiet kan elever under ett läsår välja att driva eget UF-företag. De får själva  
komma på en idé, göra affärsplan, räkna ut en budget, göra inköp, marknadsföra och 
sälja, för att sedan göra årsbokslut och avveckla firman. I år valde över 1500 elever i 
Värmland att driva UF-företag.

Många priser till ele
ver på

stjerneskolan
heat Pillow uf 

elin hedin,  
frida hedin  

och Maja furunäs
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vad är uF?
UF, Ung Företagsamhet, finns över hela Sverige och 
är en ideell och politiskt obunden utbildningsorga-
nisation som arbetar med entreprenörskap i skolan. 
Genom utbildningar, läromedel, stöd och fortbild-
ning för lärare, utvecklar de barn- och ungdomars 
kreativitet och företagsamhet. I grundskolan bland 
annat genom Grundskoleutmaningen och Sommar-
entreprenörer, på gymnasiet genom UF-företag, 
allt för att bidra till att stärka Värmlands framtid. 
Organisationen finansieras i länet av alla Värmlands 
kommuner, stiftelser, fonder, Skolverket och det 
lokala näringslivet.

INGELA BöNSTRöm BRUSGåRD

näringslivsutvecklare Torsby Utvecklings AB ,TUAB
076-801 61 75,

ngela.bonstrom.brusgard@torsby.se

årets vara, årets uF-företag och alumninästet
Värmlands Kortlek UF (Julia Olsson och Julia Stjern-
berg) vann andrapris i tre klasser, Årets vara, Årets 
UF-företag och Alumninästet.

– Vi hade räknat med att sälja 100, men det blev 
400 sålda kortlekar till slut, så vi är väldigt nöjda, 
säger Julia och Julia. 

sommarentreprenörer
Ung Företagsamhet driver också i år för första gång-
en Sommarentreprenörer i Torsby. Femton ungdo-
mar ur årskurs 9 har anmält sig till att prova på att 
driva företag och ha det som sommarjobb tre veckor 
i juni. Mer om det i nästa nummer av Torsby Nu.

vill du veta mer, hör gärna av dig till
Grundskolan: Lena Rattfelt, studie- och yrkesväg-
ledare, 070-261 03 10 och lena.rattfelt@torsby.se
Gymnasieskolan: Elisabeth Mellin, lärare ekonomi-
programmet, 076- 775 38 07 och elisabeth.mellin@
edu.torsby.se  

heat Pillow uf 
elin hedin,  
frida hedin  

och Maja furunäs

 karaMellen uf  
ellen hedeberg

 naturligt ljus uf  
rasa kalvane

Power wall uf 
josefin nilsson

buff uf
 ella fredriksson, 
sophie jalkesten, 
klara harnesk och 
wilma strömberg

Årets stjärn-
skott  

jan axelsson

VärMlands 
kortlek uf 

julia olsson och 
julia stjernberg
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Under 70-talet blev Sverige allt mer ett land där de 
flesta gick en gymnasieutbildning. Sedan dess har 
tre skolreformer och lika många skollagar passerat. 
Tusentals elever har utbildats och idrottsstjärnor har 
startat sina idrottskarriärer på vårt gymnasium. 12 
maj fyllde Stjerneskolan 50 år. Det uppmärksammar  

vi just nu digitalt i all enkelhet – så surfa in på 
www.stjerneskolan.se.

Om coronapandemin tillåter firar vi tillsammans 
i skolans lokaler till hösten. Här möter du några 
av de som varit skolans profiler bland personalen 
genom åren.
Bilder och information om bilderna kommer från Stjerneskolans arkiv. 

Länsskolinspektör Lennart Wiger håller tal under invigningen. 

Stjerneskolan 

50 år
Stjerneskolan invigdes i maj 
1971 under högtidliga former. Eleven Roger Buvik visar upp bil- och traktorverkstaden.
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inge Wadman, specialidrotts-
lärare 1971 till 2010
Idrott i allmänhet och 
skidskytte i synnerhet. 
Inge Wadman var med 
och byggde upp skolans 
idrottsutbildning.  
Stjerneskolan blev 1973 Sveriges 
första idrottsgymnasium med 
skidskytte på schemat. Läng-
dinriktningen startade samma 
år. Idag har idrotten växt till att 
inrymma även alpin skidåkning, 
skicross, fotboll och från hösten 
även mountainbike, med totalt 
140 idrottselever. 

Inge Wadman var en av dem 
som utvecklade medaljfabriken. 

– Det hände så otroligt mycket. 
Vi började ganska primitivt men 
efter hand byggdes specialanpas-
sade lokaler. Sedan växte det upp 
en fantastisk träningsmiljö med 
rullskidbana, välpreparerade skid-
spår och en skidtunnel, säger han. 

För Inge blev jobbet och fritiden 
ett. Skidskyttet tog honom ut i 
världen som ledare för ett stort 
antal världsmästerskap på både 
junior- och seniornivå och inte 
minst fem vinter-OS. Han var trä-
naren som alltid fanns till hands 
för eleverna - i vått och torrt, 
dygnet runt. 

– Eleverna var den absolut 
viktigaste marknadsföringen av 
skolan och det var viktigt att de 
trivdes. Det som präglat Stjerne-
skolan var att många blev bra och 
det spred sig. 

Just drivet hos eleverna var 
det Inge värdesatte mest på sin 
arbetsplats där han jobbade fram 
till pension. Minnet från den da-
gen är tydligt.

– Jag vet att jag sa då att jag sett 
fram emot jobbet varje dag, att få 
träffa de positiva eleverna tyckte 
jag var väldigt stimulerande. 
Text och foto: Linda Bengtsson 070-235 02 20

karin jakobsson, cafébiträde 
1977 till 1996 
Hos Karin i cafeterian var 
det alltid fullt ös med mu-
sik och gärna en gobit. 

På den tiden Karin Jakobsson 
jobbade på Stjerneskolan var cafe-
terian i en egen del av skolan på 
nedre plan. Dit kom alltid en strid 
ström av elever som ville koppla 
av och fylla på med snabb energi. 

– Molusken har alltid varit 
populär och smörgåsar så klart. 
Sen var det ju stort när panpizzan 
kom, den blev inne direkt, berät-
tar Karin. 

Ur högtalarna ljöd musik från 
skivor som eleverna hade med sig 
själva, ofta med rejäl ljudnivå. 

–  Nog var musiken väldigt vik-
tig. En gång då skivspelaren blev 
stulen skramlade eleverna ihop 
till en ny. 

Och Karin hade sitt eget knep 
när det varit högt ljud länge nog. 

– Då satte jag på en julskiva, 
säger hon med ett skratt.

Cafeterian var en plats med 
ständigt liv. Arbetsdagarna gick 
alltid i en rasande fart och Karin 
har många härliga och dråpliga 
minnen. Som tillfället då rökrum-
met plötsligt tömdes på elever 
som skrikande sprang ut. 

– Jag frågade vad som var på 
gång. Då var den någon som 
hade en boaorm med sig i en Ica-
kasse. Även om det var många 
episoder var det väldigt trevliga 
elever utan något ont i, berättar 
Karin som än idag känner kopp-
lingen till Stjerneskolan.

– Det händer titt som tätt att 
det kommer någon som hejar för 
att de känner igen mig från den 
tiden. Så fantastiskt roligt. 

sigvard lundin, skolledare 
1990 till 2004
Han var skolledaren som 
brann för internationellt 
utbyte och gärna stannade 
till i korridoren för att prata 
med eleverna. 
Sigvard Lundin var både studie-
rektor och rektor under sin tid på 
Stjerneskolan. Sveriges inträde i 
EU 1995 öppnade dörrar för inter-
nationella utbyten – vilka Sigvard 
gärna tog tillvara. Han berättar 
om samarbeten med både Norge, 
Finland, Ungern, Spanien, Tysk-
land, Frankrike och Italien.  

– I Italienska Falcade var vi  
faktiskt med och ordnade en 
internationell konferens, vilka 
fantastiska minnen.

Eleverna mötte honom titt som 
tätt i korridoren. Med ett leende 
och glimten i ögat bytte han ofta 
några ord med dem. 

– Vi pratade om allt möjligt. 
Gärna om saker som hur de triv-
des, sånt som inte helt handlade 
om studier men som betyder 
mycket. Många kom ju från andra 
orter också, det var kul att höra 
hur de hade det. 

Under 90-talet utvecklades 
digitaliseringen vilket betydde 
att ny kunskap krävdes. Schema-
läggningen är ett exempel, då det 
flyttades från papper i plastfickor 
och mappar till att bli digitalt. 

–  Allt sådant tog fart och vi var 
tvungna att hänga med och lära 
oss. Det var många kurser. Det 
gäller som med allt annat att man 
måste vara öppen för nya saker 
för att hänga med i utvecklingen.
Foto: Mia Larsson
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Efter tre terminers studier inom vård- och omsorgs-
utbildningen har flera av de nyutbildade underskö-
terskorna redan fått jobb. Ann-Britt Bergström har 
gjort en helomvändning och bytt från tidningsbud 
till vårdyrket.

– För mig är det verkligen något nytt. Jag har kört 
ut tidningar i 16 år och nu har jag fått fast anställ-
ning på Klarastrand och inom hemtjänsten, det är 
en form av pooltjänst. Jag tycker det är fantastiskt 
roligt, säger hon.  

praktik ger erfarenhet
Teori har varvats med praktik inom olika områden 
som LSS, hemtjänst och på sjukhuset. Första termi-
nen hölls en del lektioner i Stölletskolan men i och 
med coronarestriktionerna har stor del av undervis-
ningen skett digitalt.

– Möjligheten att få testa olika praktikplatser ger 
verkligen bredd. Jag ska börja som sommarvikarie 
vid IVA på sjukhuset i Torsby, säger Ingrid Sarnefors. 

svetsare med truckkörtkort 
Hösten 2020 var svetsutbildningen ett tillskott inom 
Torsby Lärcenter. Nu är 15 studenter klara med sin 
ettårsutbildning, som även ger behörighet för att 
köra truck. 

– Nu kan jag använda flera olika svetsar, det känns 
tryggt. Dessutom är det en stor fördel att få köra 
truck vilket många företag efterfrågar, säger eleven 
Mats Bergström. 

Flera utbildningar till hösten
Svetsutbildningen startar även hösten 2021. Tio har 
sökt hittills och det finns ytterligare några platser 
kvar. Även vård- och omsorgsutbildningen startar 
en ny omgång till hösten, dit är 25 antagna. 

Behovet av utbildning är stort, berättar Rose-
Marie Johndotter, rektor för vuxenutbildningen på 
Stjerneskolan. 

– Vi kompetensutvecklar också befintlig personal 
i kommunen inom bland annat omsorgen. Flera om-
råden är också på gång. 

Har du frågor om vuxenutbildningen? 
Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare Kristina 
Sandberg, e-post: kristina.sandberg@torsby.se,  
tfn 0560-163 07. 

Rektor Rose-Marie Johnsdotter når du på e-post: 
ros-marie.johnsdotter@torsby.se, tfn 0560-163 04. 

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

Jan-Erik Bergström och mats Bergström har gått en 
ettårig svetsutbildning inom Torsby Lärcenter. 

Jobb i sikte för nyexaminerade 
vid Torsby Lärcenter
Eleverna vid vuxenutbildningarna inom vård- och omsorg samt svetsning har tagit 
examen.   

Ann-Britt Bergström, Bingtao Nyberget, Pernilla olsson och Ingrid  
Sarnefors är några av de nyexaminerade undersköterskorna. 
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Inspirerande 
framtids- 
vecka på  
Frykenskolan
För att inspirera och motivera elever i 
årskurs 8 anordnade vi en yrkesvecka på 
Frykenskolan veckan innan påsklovet.  
I pandemins spår har praoveckorna blivit 
inställda och detta var ett alternativ för att 
ge eleverna inblick i verkligheten.  

marcus berg på schemat
Schemat för framtidsveckan var fullspäckat med  
digitala föreläsningar från yrkesverksamma personer, 
företrädare från gymnasiet samt inspiratörer. 

Den mest populära föreläsningen var helt klart 
Marcus Berg som var med live från sitt hotellrum  
efter en match med landslaget. Marcus Berg be-
rättade om sin resa från skolungdom i Torsby till 
att idag spela i Sveriges landslag. En karriär som 
många av våra 8:or fann väldigt intressant. Dess-
utom tog många elever chansen att ställa frågor till 
fotbollsstjärnan, till exempel om han var bäst i sitt 
lag när han gick på högstadiet och om han var med 
i Värmlandslaget. Svaret de fick var att Marcus fak-
tiskt inte var bäst på den tiden utan jobbade hårt för 
att nå toppen. 

– Det kändes bra att höra, att det inte är någon 
stress egentligen. Det kan vara värt att fortsätta 
kämpa mot sitt mål, säger Jean Claude Mbavu, fot-
bollsspelare och elev i årskurs 8.

blandade digitala föreläsningar
Förutom att Ung Företagsamhet inspirerade till en-
treprenörskap föreläste Handelskammaren i Värm-
land om hur tekniken utvecklar och förändrar vårt 
samhälle och våra jobb. 

– Det var kul att höra att affärsidéer som kan verka 
omöjliga faktiskt kan lyckas. Det var också inspire-
rande att få höra hur olika yrkespersoner har det på 
sina jobb och vilka val de gjort. Jag funderar själv på 
att bli lärare och fick veta vilket program som kan 
passa att gå på gymnasiet för att få rätt behörighet. 
Vi fick även veta vad olika jobb handlar om och vad 
man får för lön och så, berättar Annie Berglund, års-
kurs 8 Frykenskolan. 

Veckan avslutades med en ”blåljusdag” där 
eleverna fick träffa en ambulanssjukvårdare, en 
räddningstjänstledare och polisen. Även ungdoms-
mottagningen fanns med på länk under dagen. 
Förhoppningsvis kommer denna typ av perspektiv-
vidgning för högstadieelever kombineras med prao 
och studiebesök ute på företag framöver.

vill du veta mer?
Vill du veta mer om framtidsveckan, hör av dig till mig.

LENA RATTFELT

studie- och yrkesvägledare
070-261 03 10

lena.rattfelt@torsby.se 

William Andreasson ställer frågor till marcus Berg.      Alicia Kjellberg & Annie Berglund.

Foto: Lena Rattfelt
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Detta är en servicemätning av kommunernas  
myndighetsutövning gentemot företagare inom 
sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedels-
kontroll och serveringstillstånd.

Frågor besvaras inom sex serviceområden: infor-
mation, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rätts-
säkerhet och effektivitet.

läs resultaten från undersökningen

 
På SKR:s hemsida finns alla tabeller och fakta kring 
undersökningen: https://skr.se/skr/tjanster/press/ny-
heter/nyhetsarkiv/okadnojdhetmedkommunernas-
foretagsservice.52970.html 

mätning av verkliga ärenden
Thomas Stjerndorff, kommundirektör i Torsby kom-
mun gläds åt de fina siffrorna.         

– Undersökningen baseras på verkliga ärenden 
under år 2020. De personer och företag som besva-
rat enkäten har alltså haft pågående ärenden med 
kommunens tjänstepersoner under året. Att Torsby 
kommun får ett så högt och gott förtroende är ett bra 
betyg till alla kompetenta medarbetare som dagligen 
arbetar för att man ska finnas till hands och vilja 

lämna god och hög service. Vi har ett bra samarbete 
och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar 
olika myndighetsärenden, konstaterar Thomas.

tillgängligheten är viktig 
Inom serviceområdet miljö- och hälsoskydd får 
Torsby kommun det högsta betyget bland Sveriges 
kommuner. 

- Det är vår roll att bemöta alla kunder på ett gott 
och rättvis sätt, säger miljö- och byggchef Malin 
Jonsson. Personliga möten, tillgänglighet och att vi 
återkopplar, det brukar vara uppskattat av de som 
kommer till oss som myndighet. 

e-tjänster ersätter pappersexercis
Under det senaste året har Torsby kommun arbetat 
för att förkorta och effektivisera handläggningen via 
digitala tjänster. Förr skulle mycket papper kopieras 
innan pappersblanketterna kunde skickas in. Nu 
görs allt mer digitalt. 

– Syftet är att det ska bli mindre komplicerat att 
söka tillstånd och göra de anmälningar som krävs. 
Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, 
etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, 
säger näringslivschef Eva Larsson.

om du vill veta mer, kontakta
Näringslivschef Eva Larsson, eva.larsson@torsby.se, 
tfn 070-212 54 57.
Miljö- och byggchef Malin Jonsson, malin.jonsson@
torsby.se, tfn 076-116 60 84.

Torsby i Sverigetoppen i 
årets företagarmätning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför årligen en öppen jämförelse 
inom området företagsklimat. Siffrorna för mätningen år 2020 offentliggjordes nu i 
april 2021. Det genomsnittliga Nöjd kundindex-resultatet (NKI) på 86 ger att Torsby är 
på andra plats i Sverige och första plats i Värmland.
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Landsbygds- 
potten är inte 
tom än
I skrivande stund, i början av juni, är 
fortfarande ett beslutstillfälle kvar innan 
sommaruppehållet och det är en hel del 
ansökningar som kommit in, men trots 
det beräknar vi att det kommer att finnas 
medel kvar till i höst. Så föreningar – 
samla era idéer och sök!

Allteftersom årets pengapott delas ut blir förstås 
konkurrensen om de pengar som finns kvar hårdare. 
En komplett och tydlig ansökan stärker din fören-
ings chans att det blir just ni som får pengar. Att 
man får skicka in några kompletteringar är vanligt, 
men du sparar tid om det blir så få som möjligt. 

vad ska du tänka på för att få din ansökan så 
komplett och konkurrenskraftig som möjligt?
Här är några råd:

visa hur ditt projekt passar in under lands-
bygdspottens regler
Beskriv så tydligt du kan hur just ert projekt passar 
in på det text som finns i anvisningarna och fyll i 
alla rutor i blanketten, hoppa inte över någon fråga. 
Använder du e-tjänsten när du söker, får du hjälp 
på vägen genom att informationstexter poppar upp. 
E-tjänsten låter dig inte komma vidare i ansökan 
förrän du fyllt i alla obligatoriska rutor.  

skriv en tydlig projektbeskrivning
Det behöver inte vara långa omständliga beskriv-
ningar. Tvärt om. Kort, men tydligt är oftast allra 
bäst. Men kom ihåg att den som läser din ansökan 
inte har samma bakgrundskunskap som du har. Det 
som du tycker är självklart, är inte alltid självklart 
för den som läser. Skriv ner det som är viktigt för 
projektet även om du tycker det är "allmänbildning 
att veta det." Tänk så här: Du beskriver ditt projekt 

för någon som inte vet ett skvatt om Torsby, din 
förening, ditt projekt eller anledningen till att ni vill 
genomföra projektet och behövs t.ex. bygglov, till-
stånd från länsstyrelsen eller miljö,- bygg och rädd-
ningsnämnden? Beskriv hur ni tänker göra.

bifoga de bilagor som krävs
Kom ihåg att skicka med de bilagor som efterfrågas. 
Har du t.ex. inte skickat in intyg om vem som är 
föreningens firmatecknare inte undertecknat verk-
samhetsberättelse och protokollutdrag som visar att 
föreningen beslutat söka medel ur Landsbygdspot-
ten eller tydlig kostnads- och finansieringsbudget 
m.m. Ja, då kommer du att behöva komplettera. 

samla föreningens goda idéer och sök
Det finns ju pengar kvar. Så det är bara att ta fram 
föreningens goda idéer och skriva ihop en ansökan. 
Kom ihåg att Landsbygdspotten ska gå till utveck-
lingsprojekt där så många som möjligt har nytta av 
projektet. Vi strävar efter en god geografisk fördel-
ning av projekt i kommunen så just nu ligger ansök-
ningar från Klarälvdalen extra bra till. 

mer information
På www.torsby.se/landsbygdspotten hittar du an-
sökningsblanketter, kontaktuppgifter och informa-
tion om vilken typ av projekt som kan får stöd ur 
Landsbygdspotten. Ring och fråga om du är osäker. 
Vi svarar gärna på frågor.

ELISABET oLSSoN 

EU-strateg/ landsbygdsrådgivare
073-271 22 07

elisabet.olsson@torsby.se
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Medborgar- 
löften för en 
fortsatt trygg 
kommun
Kommunen och polisen samarbetar för 
att tryggheten i vår kommun ska bevaras. 
Genom uttalade medborgarlöften vill vi 
berätta om detta arbete, där målet är att 
bevara tryggheten och förebygga brotts-
lighet. 

medborgarlöftet 2021
Polisen och Torsby kommun har enats om att  
gemensamt fortsätta att arbeta för att motverka drog- 
användningen bland unga samt jobba aktivt med 
trafikmiljön i centrum. Medborgarlöftet med dess 
aktiviteter pågår under två år framåt från det att de 
tecknas. 

uppföljning
Medborgarlöftets följs upp årligen genom en redo- 
visning av antalet genomförda aktiviteter. Allt arbete 
presenteras och utvärderas sedan i en årlig verksam-
hetsrapport som till exempel kan läsas på kommunens 
webbplats www.torsby.se/medborgarlotten.

lägesbilder ligger till grund för arbetsinsatser
Tittar vi på kommunen utifrån ett större perspektiv 
har vi idag en relativt lugn och trygg plats och det 
finns i nuläget inga stora uttalade problem. 

Flera undersökningar bland unga visar dock att 
attityden till droger börjar bli mer liberal än tidigare. 

När det gäller trafikmiljön så har det varit fokus 
mot hastighet, droger samt beteende i trafiken, men 
de senaste åren har det kommit in allt fler klagomål 
från allmänheten kring den störande trafiken i cen-
trum. Detta är då främst ett problem som förekom-
mer kvällar och helger.

Det är vårt lokala råd för trygghet (Lokala före-
byggande rådet, LFR) med representanter från sko-
lan, socialen, polisen, kultur, fritid, miljö och hälsa, 
samt tekniska avdelningen, som samlar in den 

aktuella data som till stor del avgör vad som ska 
prioriteras i det trygghetsbevarande och brottsföre-
byggande arbetet.  

Underlaget består av lokala, regionala och natio-
nella drogvaneundersökningar, brottsstatistik från 
BRÅ (Brottsförebyggande rådet), statistik från lokal-
polisområdet och kommunal statistik av olika slag. 
Lokal kunskap från tjänstemän och/eller medborgare 
utgör förstås ett viktigt underlag.  

 
medborgarnas delaktighet är viktig 
Vi ska bli bättre på att snabbt rapportera brott och vi 
ska tillsammans bli bättre på att förhindra brottslig-
het. Men det socialt förebyggande arbetet är kanske 
ändå det allra viktigaste. Vi ska förebygga så att 
ungdomar inte hamnar i ett missbruk och så tidigt 
som möjligt upptäcka de som redan hamnat där.  
Om vi alla hjälps åt och ger våra barn och unga en 
trivsam uppväxt och på ett bra sätt rustar dom för 
vuxenlivet, så kommer garanterat tryggheten att 
bestå i vår kommun. 

vill du veta mer om medborgarlöftena?
Läs på www.torsby.se/medborgarloften 
Eller hör av dig till någon av oss.
Jörgen Johansson ANDT- och BF samordnare:  
jorgen.johansson@torsby.se, 070- 316 60 77.  
(ANDT = Alkohol, narkotika, dopning och tobak.  
BF = Brottsförebyggande)
Caroline Eriksson kommunpolis:  
caroline.a-eriksson@polisen.se, 070-609 18 83.

Polischefen Henrik Gustavsson och 
Kommunalrådet Peter Jonsson när de 
undertecknar medborgarlöftet för de 
kommande två åren. 
Foto: Caroline Eriksson
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Vi uppmanar vuxna att vistas där barn och ungdo-
mar befinner sig under kvällar och helger. Skolav-
slutning och sommaren i övrigt är en tid då flera 
ungdomar kanske provar alkohol för första gången. 
Att vara ung och alkoholpåverkad ökar benägen-
heten till att ta risker och att även själv bli utsatt för 
brott, där man själv eller andra kan komma till skada.

Budskapet vi försöker förmedla är att vi ska vara 
rädda om varandra och om andra, det är något fint 
och så borde vi alltid tänka! 

några råd till dig som tonårsförälder/ 
vårdnadshavare
• Hjälp till med nattvandring
• Bjud inte och köp inte ut. Håll på lagstadgade 

åldersgränser när det gäller alkohol och tobak.
• Prata med äldre syskon om langning och konse-

kvenser.
• Tydliga föräldrar kan påverka. Det är aldrig för 

sent att börja.
• Visa att du bryr dig, är du orolig så berätta det.
• Ta hjälp av andra föräldrar.
• Visa närhet och kärlek, det betyder mycket oav-

sett hur gammal ditt barn/ungdom är.

Fler tips till vårdnadshavare/föräldrar hittar du på 
www.tonårsparlören.se.

Föreningar hjälper till
Under några utvalda ”högriskhelger” så som 
Valborg, skolavslutningsdagarna och när det är 
cruising har föreningar anlitats att hjälpa till med 
nattvandringar. 

Det handlar om att finnas ute där ungdomarna 
kan tänkas röra sig under kvällar och nätter. Syftet 
är att skapa en lugnare och tryggare miljö. Ni för-
äldrar behövs också där ute.

Lokala Förebyggande Rådet (LFR) genom

ELIN PEDERSEN 

fritidsledare 
070-226 66 90 

elin.pedersen@torsby.se 

JöRGEN JoHANSSoN 

ANDT- och brottsförebyggande samordnare 
070-316 60 77   

jorgen.johansson@torsby.se 
(ANDT = Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)

Häng med ut  
och nattvandra
… och bidra till en tryggare miljö för våra ungdomar. 
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Elms byggnadsfirma AB har varit totalentreprenör 
och påbörjade bygget i augusti 2020 och är nu, till-
sammans med en rad samarbetspartners, kommu-
nens tekniska avdelning och socialförvaltning, glada 
och stolta över att tidsplanen höll, pandemin och 
den relativt begränsade tiden till trots. 

sprinklerrum med tillhörande system som förgre-
nar sig ut till husets lägenheter och gemensamma 
utrymmen, och på andra våningen finns åtta lägen-
heter. De tolv LSS-lägenheterna är ettor och tvåor 
på cirka 50 kvadratmeter vardera, där två av dem är 
utrustade med höj- och sänkbar diskbänk och hand-
fat för att underlätta för hyresgäster i rullstol. Dessa 
två lägenheter har också kombinerad tvättmaskin 
och torktumlare. Huset har en rymlig hiss och på 
vindsvåningen ligger fläktrummet. 

Hela 70 % bättre än boverkets krav på energi-
förbrukning
Kent Hallesson, projektledare och Oscar Arlestrand, 
energiansvarig på kommunens fastighetsavdelning 
har varit delaktiga under olika faser i byggprojektet, 
från tidig dialog med verksamheten hösten 2019, 
offentlig upphandling våren 2020, till slutsamrådet 
som hölls den 12 maj 2021.

”lss är en förkortning 
av ”lagen om stöd  

och service till vissa  
funktionshindrade”

Nya LSS-serviceboendet  
i kvarteret Enen klart
Torsby kommuns nybyggda LSS-boende i kvarteret Enen i Torsby tätort är nu klart 
och nu taget i bruk efter att de boende började flytta in i månadsskiftet maj/juni. 

tolv trygga och trivsamma lss-lägenheter
Huset är 1079 kvadratmeter och har tre våningar, 
där våning ett består av ett stort ljust gemensam-
hetsrum med kök, WC och förrådsutrymmen i kor-
ridoren strax utanför, och fem lägenheter varav en 
är en personallägenhet. I markplan finns också ett 

Från vänster: Gunnar Wigstrand socialchef, Ulf Olsson projektledare 
och Jonas Björklund platschef, båda från Elms Byggnadsfirma,  
Goran Lekic byggnadsinspektör, Kent Hallesson projektledare, oscar 
Arlestrand energiansvarig och konsult mats Larsson kontrollansvarig 
från WSP. Foto: Ulrika Andersson.

Personalgruppen på nya LSS-boendet, från vänster: Karin Bjuremo, 
Anders Rattfelt, Ing-Britt Larsson, Charlotte Larsson områdeschef, 
Ann-Katrine Haraldsson, Anna Sahlström, maja olsson, Linda  
Rydberg, Aunette Markberg. Foto: Maria Ivansson.

Utsikt mot övriga fastigheter i Kvarteret Enen. 
Foto: Ulrika Andersson

Två av lägenheterna har höj- och sänkbar 
diskbänk och flyttbara underskåp.  
Foto: Ulrika Andersson.
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– I vår upphandling hade vi som krav att fastighe-
tens energiförbrukning skulle ligga under Boverkets 
krav av det samma, vi har alltså projekterat och 
byggt fastigheten så att den ska hålla 70 % bättre än 
vad Boverkets byggregler för nybyggnad kräver, 
och då får de inte räkna in den energin som solcel-
lerna på taket producerar. Vi har flera energibespa-
rande funktioner inbyggda i huset, exempelvis i 
husets i korridorer och gemensamhetsrummet finns 
ljussensorer som gör att belysningen tonas ner när 
ingen finns i utrymmet eller om dagsljuset redan är 
tillräckligt starkt, säger Oscar Arlestrand, energi- 
ansvarig på fastighetsavdelningen, Torsby kommun.

–  Det är ett mycket genomtänkt byggprojekt, bra 
projekterat och hela processen har gått snabbt och 
smidigt. Jag är imponerad av alla duktiga entrepre-
nörer och projektörer, säger Goran Lekic, byggnads-
inspektör, Torsby kommun.

–  När jag ser det färdiga huset och tänker på de 
utmaningen vi hade när det gäller tidsaspekten 
av bygget är jag både stolt och glad. Vi gjorde en 
ganska tuff tidsplan och tack vare att vi kunnat följa 
den till punkt och pricka står nu boendet klart. Det 
handlar om att samarbeta med många entreprenörer, 
bland annat inom mark, el, VVS, larm och målare 
och få de arbeten som ska utföras att samordnas, 
och det är klart att pandemin har varit en oro under 
byggprocessen. Jag vill passa på att betona att vår 
arbetsledare och platschef Jonas Björklund har gjort 
ett fantastiskt bra arbete, säger Ulf Olsson, projekt-
ledare Elms Byggnadsfirma AB.

positiv nystart
Kommunens socialchef Gunnar Wigstrand gläds 
över att LSS-boendet i kvarteret Enen är klart och 
att de boende nu har flyttat in och börjat ordna det 
hemtrevligt och fint och för sig. Kilåsens grupp-
bostad, som har totalrenoverats och byggts ut med 
ytterligare en lägenhet, beräknas vara inflyttnings-
klar början av juni. 

–  Vi har gjort ett förbättringsarbete inom LSS-
verksamheten i kommunen i och med nybygget här 
i Enen och den totalrenovering och tillbyggnad vi 
gjort på Kilåsens gruppbostad, där det nu finns sex 
fina LSS-lägenheter. Den här processen har varit på 
gång i flera år och vi känner att det här blir positiv 
nystart för alla inblandade. Det är inte bara nya och 
nyrenoverade arbetsplatser som växt fram, det har 
också bildats nya arbetsgrupper eftersom alla har 
sökt om sina tjänster, säger Gunnar Wigstrand,  
socialchef, Torsby kommun.

För mer info om byggprojektet 
Kontakta Oscar Arlestrand, energiansvarig 
E-post oscar.arlestrand@torsby.se 
Tfn 0560-160 60.

För mer info om lss-verksamheten
Kontakta Gunnar Wigstrand, socialchef
E-post gunnar.wigstrand@torsby.se 
Tfn 0560-161 76.

Text: Ulrika Andersson, 070-659 60 06

De två lägenheterna som är anpassade för hyres-
gäster i rullstol har höj- och sänkbart handfat och 
kombinerad tvättmaskin och torktumlare.  
Foto: Ulrika Andersson.

Lugnt och fint område med skogen inpå knuten. 
Foto: Ulrika Andersson
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Se gamla 
biLdEr  
med Sofie
I samband med nationaldagen den 6 juni 
lanserades bilddatabassystemet Sofie för 
allmänheten. Ett webbaserat system som 
köpts in via Västerbottens museum för att 
hålla ordning på Torsby kommuns bild-
skatt. Till att börja med kan du se drygt 
200 bilder på https://tbk.kulturhotell.se.
Stefan Kindberg på Kulturarvslyftet inom Torsby 
kommun har ägnat flera år till att digitalisera bilder 
i en databas som nu rymmer drygt 200 000 bilder. 
Grovjobbet är alltså gjort. De senaste månaderna har 
han arbetat med att lägga in en del av bilderna i  
Sofie för att de ska bli tillgängliga för allmänheten.

permanenta bilder och utställningar
– I början lägger vi fokus på våra äldsta bilder, tagna 
av August Perhson under perioden 1880- 1920, de 
ska finnas i systemet permanent. Sedan kommer vi 
att visa utställningar med olika teman. I höst planerar 
vi till exempel en utställning med hobbyfotografen 
Gotthald Herman Arrhénborg, då är det nämligen 
100 år sedan han tog de första bilderna i vårt arkiv, 
berättar Stefan.

torsbyda på instagram
Sedan i våras har kommunen ett Instagramkonto 
som heter Torsbyda, www.instagram.com/torsbyda, 
med smakprov från bildarkivet. Stefan håller i det 
och lägger ut bilder ihop med både intressanta och 
roliga fakta, något han stortrivs med. 

– Där lägger vi ut munsbitarna. Jag har varit his-
toriskt intresserad sedan barnsben så det här passar 
mig perfekt. Jag kan faktiskt tänka mig att jobba 
med detta tills jag går i pension, säger Stefan.

mARIA IVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Representanter för gymnastikföreningen runt 1930, med gymnastik-
direktör marianne Strömberg i mitten. Bredvid henne till vänster står 
Gotthald Herman Arrhénborg, till vardags föreståndare för Fryksände 
ålderdomshem, och själv hobbyfotograf.

midsommardans på torget i Torsby 1898, förevigat av August Pehrson.

Firande av kung Oscar II:s och drottning Sophias guldbröllopsdag 
1907. överst i mitten syns kyrkoherden Johannes Spoléne.

Sofie finns på http://tbk.kulturhotell.se
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Om man varit en flitig besökare på biblioteket och 
är van att läsa mycket blir det en stor förändring 
om man av olika anledningar inte längre kan låna 
böcker själv. Det kan vara att man inte kan ta sig till 
biblioteket eller är långvarigt sjuk.

– Vi vill gärna att våra låntagare ska fortsätta att 
läsa, även om man själv inte kan komma till biblio-
teket, säger Malin Jansson, verksamhetsansvarig på 
Torsby kommuns bibliotek.

så här går det till
Du kan bli låntagare när som helst. Vill du använda 
”Boken kommer”, ta kontakt med oss, den servicen 
är till för dig, var du än bor i kommunen. Vi hjälper 
gärna till med att välja ut böckerna, sedan kommer vi 
hem till dig med dem om det är möjligt, annars kom-
mer de med bokbussen eller lämnas på en servicepunkt.  

Lånetiden är som vanligt fyra veckor, då hämtar vi 
upp de böcker du har hemma och lämnar nya i utbyte.

Du kan låna allt som biblioteket har att erbjuda: 
vanliga böcker, böcker med stor stil, ljudböcker, tid-
skrifter och filmer. 

kontakta biblioteket
Personalen på biblioteken i Torsby och Sysslebäck 
välkomnar dig som vill bli en ”Boken kommer”-
låntagare. Om det inte gäller dig själv, kanske du 
har en anhörig eller bekant som skulle vilja använda 
den här servicen.

Hör av dig till biblioteket i Torsby 0560-161 08,  
eller i Sysslebäck, 0560-166 44.

ANKI oLSSoN

bibliotekarie
076-643 26 16

anki.olsson@torsby.se

Ulrika Kvarnlöv och Anki olsson vid Torsby bibliotek 
arbetar med att utveckla Boken kommer-verksamheten  
Foto: Maria IvanssonbokEN kommEr   

- en service för hela kommunen
Om du av någon orsak inte kan ta dig till biblioteket, kan biblioteket komma till dig. 
”Boken kommer” är en gratis service som funnits länge och som är viktig för många.
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I Torsby kommun finns ett antal 
natursköna badplatser som kom-
munen och föreningslivet sköter 
om. Det är fritidsavdelningen 
som samverkar med föreningsli-
vet, arbetsmarknadsavdelningen 
och tekniska avdelningen när det 
gäller drift och skötsel av dessa. 
Miljö- och byggkontoret tar vat-
tenprover regelbundet under 
sommaren.

obevakade badplatser
Kommunens badplatser är obe-
vakade, vi har inga simskolor i 
sjöarna längre utan all simskole-
verksamhet är förlagd till Torsby-
Badet och Sysslebäcksbadet. Bad-
bryggor finns numera endast på 
några få badplatser i kommunen 
på grund av att badplatserna är 
obevakade. Badbryggorna har vi 
tagit bort för att det ska ha säkra 
miljöer och risken för olycksfall 
ska begränsas.  

släng inte skräp
Livbojar ska finnas vid alla våra 
kommunala badplatser, vi kon-
trollerar regelbundet livrädd-

ningsutrustningen så att den 
fungerar som den ska och att den 
hänger på plats och är funktions-
duglig. Det är viktigt att skräp 
slängs i utställda soptunnor, det 
är absolut förbjudet att slänga 
föremål eller skräp i vattnet. Vi 
förväntar oss att alla respekterar 
detta och att badplatsen blir den 
trevliga träffpunkt som vi alla 
önskar. 

kommunala badplatser
• Bada (Fryken), skötsel Bada IF
• Kollsberg (Fryken), skötsel 

kommunen
• Kallnäs (Fryken), skötsel kom-

munen
• Vallviken Östmark (Kläggen), 

skötsel kommunen
• Rådom (Pankland), skötsel 

kommunen
• Lekvattnet (Pägertjärn), skötsel 

Lekvattnets SK
• Röjdåfors (Röjden), skötsel 

kommunen
• Bograngen (Bograngstjärn), 

skötsel Finnskoga Tennisklubb
• Kindsjön, skötsel Verdandi 

Skogsgården

tänk på säkerheten
• Ring 112 i händelse av olycka
• Badplatsen är obemannad, det 

finns inga badvakter
• Bad sker på eget ansvar
• Badvakta varandra
• Vuxna ansvarar för sina barn
• Visa hänsyn

På grund av rådande situation 
med covid-19 är det viktigt att vi 
alla bidrar till att minska risken 
för smittspridning genom att 
hålla avstånd till varandra. Om 
det är trängsel på badplatsen bör 
man överväga att inte gå dit eller 
bada på någon annan tid.

Att bada och simma är en härlig 
upplevelse och bra för folkhälsan. 
Nu ser vi fram mot sommaren 
med mycket sol och bad.

KICKI VELANDER

fritidschef
0560-166 90, 070-313 60 09

kicki.velander@torsby.se 
 

 

Foto: Olov Henriksson

Välkommen till  
badplatsen
Sommaren är här och det ska vi fira med sol och bad. Vi hoppas att du får många sköna 
sommardagar, och välkommen att tillbringa dem på någon av kommunens badplatser.
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Coronapandemin ledde fram till 
en lyckad omställning av Torsby-
kalaset 2020. Vecka 28 varje år så 
brukar Torsbykalaset fylla herr-
gårdsparken i Torsby med akti-
viteter för gammal och ung. Allt 
från Melodikrysset till barnkalas. 
Och vecka 28 blir det i år igen.

Förra året startade torsby-
veckan
Men under coronapandemin 
ställdes arrangören inför valet; 
ställa in eller ställa om.

Man valde att ställa om och tänka 
nytt. Och få föddes Torsbyveckan. 

– Istället för att samla aktivite-
ter på en plats, så gavs föreningar 
möjligheten att arrangerar smitt-
säkra aktiviteter på sina hemma- 
arenor.

Vi satte in en annons i TorsbyBladet  
där vi erbjöd föreningarna att 
vara med. Gensvaret blev enormt. 
52 smittsäkra aktiviteter för alla 
åldrar runt om i hela kommunen 
blev resultatet. Allt från sittjympa 
i Ambjörby, fiske i herrgårdviken 
och tvåltovning i Vägsjöfors.

– Lekvattnets skytteförening 
använde ca 800 skott under sin 
aktivitet. Turister från hela Sve-
rige hittade hit, säger fritidsledare 
Elin Pedersen.

Hon fortsätter, det blev en så-
dan succé att vi bestämde redan 
efter avslutad Torsbyvecka 2020 
att detta gör vi igen 2021. 

För föreningarna blev det en 
fantastik möjlighet att visa upp 
sig och sina verksamheter på 
hemmaplan.

– Vi har fått väldigt mycket posi-
tiv feedback säger André Lilje-
mark samtidigt som han ser fram 
emot Torsbyveckan 2021, där 
planeringen redan är igång och 
hoppas på ett fullspäckat schema 
även i år.

Här finner du 2021 års program
På www.torsby.se/torsbyveckan 
finner du programmet. Det kom-
mer också med i TorsbyBladet 
vecka 27 (8 juli). 

vill du veta mer?
André Liljemark, projektledare, 
073-097 39 37  
andre.liljemark@torsby.se
Elin Pedersen, fritidsledare, 
070-226 66 90  
elin.pedersen@torsby.se 

Från Torsbykalas  
till Torsbyveckan
Nu är det snart dags igen! Boka in vecka 28 för då är det Torsbyveckan.

André Liljemark och Elin Pedersen 
hälsar alla välkomna till 2021 års 
Torsbyveckan.  
Foto: Louise Mattsson
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Upptäck Torsby
   

   i sommar
Aktiviteterna i nordvärmland är för det 
mesta förknippade med vår vackra 
natur. Vandra, paddla, cykla eller sitt i 
lugn och ro med ett metspö i handen. 
Något annat som kan vara spännande 
är att botanisera bland våra konst-
gårdar, museer och finngårdar! 
Här kommer 10 hemestertips  
inför sommaren 2021!

2.
Gör ett besök på Finnskogen
Besök Torsby Finnskogscentrum  
och titta på utställningen om  

Finnskogens historia och gör sedan ett 
besök på någon av de finngårdar som 

finns i  kommunen. Alla gårdar är  
öppna i sommar! I sommar erbjuder 

också Finnskogscentrum guidade  
turer till bland annat  

Ritamäki.

3.
Besök en konstnärsgård  

och galleri  
Sahlströmsgården bär på minnen av 
mäktiga konstnärsöden och starka 

personligheter. Bovilgården är ett unikt 
konstnärshem i vacker naturmiljö.  

Stilling i Bograngen är ett färgspra-
kande besöksmål. Galleri naturnära i 

Vägsjöfors är en upplevelse och  
Galleri Mellanbråten i  

Lekvattnet lämnar ingen  
besviken.

1.
Besök ett lokalt museum 

Upptäck spännande historia på 
Utmarksmuseet och Pilgrims-

tapeten i Ransby, Torsby 
Fordonsmuseum och museet 

om gamla Torsby på Kollsberg. 
Passa också på att  

köpa go-fika!
4.

Packa ryggsäcken  
och gå på tur

Vandra över stock och sten, över  
spänger och på slingriga stigar. I vårt 
område finns varierande miljöer och  
något för alla. Välj om du vill ge dig  
ut på en riktig lång tur, eller om du  

tar en vandring tätortsnära. Är  
det i år du upptäcker en ny  

vandringsled?
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10.
Utmana dig med 5-toppar

Hitta upp på höjderna och var  
med och tävla om priser från besöks-

näringen i Torsby kommun! Besök 
minst 3 av 5 toppar i vår ”5-toppar”-

utmaning i sommar. Tävlingstalong och 
instruktioner finns hos Torsby  

turistbyrå, på visittorsby.se och ute 
bland våra aktörer  
i besöksnäringen.Torsby 

turistbyrå
tfn 0560-160 50

e-post turist@torsby.se
Facebook/instagram: 

Visittorsby 

9.
Åk skidor i sommar

-3 grader och perfekta spår,  
blir det för varmt för dig i som-
mar kanske en tur i skidtunneln 

är avsvalkande? Torsby skid-
tunnel och sportcenter  

har öppet hela  
sommaren!

7.
Staycation

Du behöver inte åka långt för att  
komma bort! Varför inte boka in dig 
på en lokal camping, B&B, hotell eller 

vandrarhem? Upptäck området som en 
gäst, välkommen in till oss på turist- 

byrån för lokala tips och idéer,  
eller ring 0560-160 50.  

Vi finns också på  
visittorsby.se.

8.
Paddla rakt in i naturen

Fryken, Rottnan, Röjdälven och  
Klarälven har lockat internationella  

gäster under många år till vårt vackra 
område. I år är det du som ger dig ut?! 

Har du inte en egen sup, kajak eller ka-
not? Hyr av våra lokala företag!  

Med kvällssolen i ryggen och envisa 
mygg kommer du minnas turen  

när vintern viner som  
mest runt knuten.6.

Får du napp?
Fisket i norra Värmland är både  

spännande och varierat. Att från trolling 
i stora sjöar till fiske i skogstjärnar. Hos 
de lokala fiskevårdsområdesförening-
arna (FVOF) hittar du bra och nyttig 

information inför ditt fiskeäventyr vare 
sig du är flugfiskespecialist eller vill dra 

en abborre med familjen. Glöm inte  
fiskekortet, de flesta föreningar  

finns med på ifiske.se!

5.
Ta dig en cykeltur

Cykla på grusvägar, häftiga  
stigar eller landsväg Att utforska  

norra Värmlands milsvida skogar med 
kuperad terräng på cykel är häftigt. 

Välj om du vill cykla stig i skogen, i en 
bikepark eller efter en grusväg eller 
landsväg. Det finns något för alla,  
oavsett om du är nybörjare eller  

cykelentusiast med många  
mil i benen. 

Foto: Per Eriksson,  
Lena Henriksson och  
Björn Feuker
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Vasaloppet, som går av stapeln första söndagen i 
mars varje år, är för många avslutningen på längd-
skidsäsongen. I alla fall när man tänker längdskid-
åkning som träningsform. Att gå ut på tur och fika 
i vårsolen, det kan man under bra vintrar däremot 
göra långt in mot påsktider.

Skidtunnelns säsong sträcker sig från smygöpp-
ning i maj till sista februari. Under normala tider så 
kommer ca 30 000 gäster per säsong för att åka ski-
dor, motionera, träna eller uppleva något unikt och 
utöver det vanliga. Förra säsongen saknades tyvärr 
i stort sett alla utländska besökare, men besökare 
kom ändå från hemmaregionen och Sverige i stort. 
Detta kräver bra förberedelser, planering, kunnig 

personal och SNÖ. I början av mars, när skidtunneln 
har stängt för säsongen, så börjar snöbytet. Då är 
redan nästa säsongs ca 3000 m3 konstsnö färdigpro-
ducerad och väntar i en enorm hög utanför väggen.

 
snöbytet
Till snöbytet behövs inhyrd personal, entreprenörer 
från närområdet, grävmaskin och hjullastare. Under 
en veckas tid pågår arbetet med att frakta ut snön 
ur skidtunneln. Två pistmaskiner kör ut den gamla 
snön genom de stora portarna som finns längsmed 
tunneln. Kvar blir bara kylrören med skyddande 
sand, några decimeter med is och någon centimeter 
med snö. Tre hjullastare och två traktorer med kärror 

Ny snö till  
ny skidsäsong
Under tre veckor i mars byts varje år ungefär 3000 kubikmeter snö ut. Till Torsby 
kommer besökare från när och fjärran för att bland annat träna och motionera och  
normala säsonger åker ca 30 000 gäster i skidtunneln mellan maj och februari.

Den nya snön är på väg in. 
Foto Camilla Persson

Nu är den nya snön inne och väntar på 
att bli utpistad. Foto: Therez Söderberg
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hjälps sedan åt att frakta undan mycket av snön. 
När skidtunneln är så gott som tom på snö så är det 
dags att transportera in den nya snön. Den har nu 
väntat i en till två månader, helt beroende av när  
kylan infunnit sig under vintern och hur snöproduk- 
tionen varit. Även inkörningen av snön tar ungefär 
en vecka. En grävmaskin och fem traktorer med 
lagom stor kärra med sidotipp används. Torsby 
kommun har två traktorer men även denna vecka är 
vi beroende av externa entreprenörer med maskiner 
och manskap. Grävmaskinisten lastar på snö på för-
sta kärran, två stora skopor brukar räcka, och så bär 
det av in i skidtunneln och snön tippas på planerat 
ställe. Så kommer kärra två, tre, fyra och fem efter, 
så en strid ström av snö transporteras in.

pistning
Nu är snön inne i skidtunneln. Men i många och 
stora högar utefter banan och i arenan. Större delen 
av skidtunneln består av 500 halvcirkelformade  
betongvalv som är placerade efter varandra och 
bildar en åtta meter bred och fyra meter hög tun-
nel. Banan följer också naturens egna 12 meters 
höjdskillnad som ger skidtunneln sin kupering på 
25 meter per varv. Nu är det pistmaskinens tur att 
jämna ut och dosera snön och det tar ungefär tre  
dagar med den större av kommunens två pistmaski-
ner. Sedan ska snön ligga stilla och vila, den behöver 

sätta sig lite, medan andra servicearbeten utförs. 
Sista vecka i april dras spåren och skatebädden får 
sitt karakteristiska vågiga manchestermönster.

Det sägs att skidåkarens träningssäsong startar i 
maj, då har också skidtunneln smygöppet torsdag 
- söndag. Men det är 1 juni som säsongen drar 
igång på allvar med skidåkning för alla, alla dagar i 
veckan. Jag hoppas vi ses i skidspåret!

skidtunnelns öppettider under sommar- 
säsongen
1 juni-22 augusti 2021
Måndag kl. 10-19 
Tisdag-fredag kl. 9-19
Lördag-söndag kl. 9-17

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

THERéz SöDERBERG

vik. platsansvarig
073-812 70 04

therez@skidtunnel.se

Den gamla snön körs ut med pist-
maskin. Foto: Therez Söderberg 
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Vill du göra skillnad, göra en viktig insats för någon 
annan? Du behövs!

Familjehem
Ett familjehem ger barn eller ungdomar en stabil 
och trygg miljö, fungerar som förebilder och erbju-
der god omvårdnad. En placering i familjehem kan 
handla om en kortare tid eller flera år. Ibland kan 
placeringen vara under hela barnets uppväxt.

jourhem
Att vara jourhem innebär att ni tar emot ett barn 
eller en ungdom på kort varsel, under en kortare 
period. Under tiden barnet/ungdomen är jour- 
placerad utreder socialsekreteraren vilket behov  
av stöd som behövs. 

Uppdrag som familjehem/jourhem ger många 
positiva erfarenheter och glädje men man kan även 
ställas inför utmaningar och svårigheter. Som familje- 
hem/jourhem får man arvode och omkostnadsersätt-
ning. Har du frågor eller är intresserad av och vill 
veta mer om att bli familjehem, kontakta mig gärna.

kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
Torsby kommun söker även kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner. En kontaktfamilj är en familj som 
har möjlighet att ta emot ett barn/ungdom någon 

eller några helger i månaden. En kontaktperson ger 
stöd i vardagen till en ungdom. För mer information 
kan du läsa mer på Torsby kommuns webbplats 
www.torsby.se/familjeham eller kontakta mig. 

Familjehemssekreterare, ny tjänst inom  
socialförvaltningen
Jag heter Linn Lagerkvist och arbetar som familje- 
hemssekreterare på individ- och familjeomsorgen 
sedan början av året. Jag är uppvuxen i Torsby men 
bor sedan 13 år tillbaka i Karlstad. Jag har tidigare 
arbetat som bl.a.  socialsekreterare, integrations-
handledare, fältare, verksamhetschef och familje-
hemskonsulent. 

En familjehemssekreterare rekryterar, utreder 
och handleder familjehem i stora drag. Min roll är 
att ge stöd och handledning till familjehem i deras 
ansvarsfulla och viktiga uppdrag. Jag samarbetar 
tillsammans med barnets-/ungdomens handläggare, 
man kan säga att jag är familjehemmets handläggare.

LINN LAGERKVIST

familjehemssekreterare
0560-162 16

linn.lagerkvist@torsby.se

Torsby 
kommun 
söker 
familjehem 
och jourhem
Det finns barn och ungdomar som av 
olika orsaker behöver bo i en annan fa-
milj än sin egen under kortare eller längre 
period av sitt liv. Har du engagemang, 
vilja och tid att stötta ett barn eller ung-
dom i en utsatt period i livet?

Familjehemssekreterare Linn Lagerkvist  
utanför socialkontoret Björkarna 
Foto: Susanne Axelsson
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Här finner du enkäten
Enkäten finns digitalt på www.torsby.se/bostads-
enkat. Den finns även i pappersform på biblioteket  
i Torsby och biblioteket i Sysslebäck. 

Vi uppskattar verkligen om du tar dig tid till att 
svara på den. Även om du bor bra idag och inte 
tänker flytta på dig på många år, vill vi ändå gärna 
ha svar från dig.

svaren ger viktig information
För att Torsby kommun ska kunna planera nya 
bostadsområden och ta tillvara på befintliga områ-
den på bästa sätt, behöver vi hjälp från dig som är 
invånare, potentiella inflyttare, besökare och andra. 
Genom att ställa ett antal frågor i en bostadsunder-
sökning så kan det ge oss viktiga insikter i hur 
Torsby kommun bör tänka kring bostadsplanering 
för framtiden. Ett bra underlag ger oss möjlighet 
att skapa de bostadsområden och de bostäder som 
efterfrågas.

Genom bostadsenkäten hoppas vi få svar på såväl 
var i kommunen människor vill bo och hur de vill 

bo. När det gäller hur man vill bo så frågar vi t.ex. 
om tomtstorlek, bostadsyta, vilka önskemål man har 
på omgivningen (t.ex. service och kollektivtrafik) 
och om man vill bo naturnära, strandnära etc. 

kommunen planerar för framtiden
Kommunen ansvarar för planering av mark i det 
geografiska området Torsby kommun. Det är ge-
nom översiktlig planering och detaljplanering som 
det avgörs vilka områden som är lämpliga för t.ex. 
bostäder, verksamheter, idrottsändamål eller indu-
stri med mera. Svaren på bostadsundersökningen 
ger oss förhoppningsvis ett bra underlag och väg-
ledning för såväl framtida översiktlig planering som 
detaljplanering vad gäller just mark som är lämplig 
för bostadsbyggande. 

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

Var vill du bo? Hur vill du bo? 
Hjälp oss planera för framtiden!
Just nu finns en enkät ute med några frågor som blir ett av underlagen för planeringen 
av framtida bostadsområden. Vi hoppas få in många svar från invånare, potentiell 
inflyttare, besökare och andra. Ge oss fem minuter av din tid. 
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Tre personer arbetar som energi- och klimatrådgivare 
gemensamt för Torsby, Sunne, Forshaga, Munkfors, 
Hagfors och Kils kommuner: Anna Alisson på heltid 
och Jonas Höglund och Ulrika Thorén på deltid. 

Respektive kommun får del av rådgivningen mot-
svarande det bidrag som Energimyndigheten delar 
ut. Torsbys tid motsvarar ca 25 % av en tjänst.

gratis och opartisk energirådgivning
Du som invånare och företagare i någon av dessa 
kommuner kan få gratis och opartisk energirådgiv-
ning. Kontakta gärna energi- och klimatrådgivningen!

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med tips 
och råd på hur du kan minska din energianvänd-
ning, och då också spara pengar och påverka miljön 
så lite som möjligt. 

du kan bland annat få råd om hur du kan göra 
för att:
• sänka dina energikostnader
• minska din klimatpåverkan
• få en mer energieffektiv bostad genom bättre 

fönster, isolering, belysning med mera.

energirådgivningens öppettider 
Energirådgivningen har öppet måndagar, tisdagar 
och torsdagar kl. 9.30–15.30. Du når oss på telefon 
073-910 05 99 och energiradgivning@forshaga.se.

statliga bidrag till energirådgivningen
Energi- och klimatrådgivningen arbetar utifrån för-
ordningen SFS (2016:385) om bidrag till kommunal 
energi- och klimatrådgivning. Energirådgivningen 
är en opartisk och kostnadsfri tjänst för målgrupp-
erna små och medelstora företag, föreningar, orga-
nisationer och privatpersoner. Energi- och klimat-
rådgivningen ska bland annat främja en effektiv och 
miljöanpassad användning av energi och på så sätt 
främja en minskad klimatpåverkan.
Välkommen med dina frågor!

Text: Anna Alisson 
Foto: Terese Alexandersson

Nytt samarbete inom energi-  
och klimatrådgivningen
Från och med 1 januari 2021 ingår Torsby i ett nytt rådgivningssamarbete. Det är 
Torsby, Sunne, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Kils kommuner som gemensamt 
samarbetar. Personalen är anställd av Forshaga kommun, men jobbar åt oss alla.

Välkommen till vår gemensamma energi- och 
klimatrådgivning hälsar från vänster Ulrika Thorén, 
Anna Alisson och Jonas Höglund. Bilden är tagen 
på taket av Forshaga kommunhus.
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Elda med 
förnuft i 
sommar
Under sommaren när det är torrt ute är 
det extra viktigt att tänka på brandrisken. 
Även när det inte är eldningsförbud kan det fortfa-
rande vara torrt i skog och mark. En liten gnista kan 
snabbt leda till en stor brand.

Var därför alltid försiktig när du eldar i naturen 
och använd sunt förnuft för att säkerställa så att  
elden inte kan sprida sig till omgivningen. 

– Tänk på att det alltid är den som eldar som har 
ansvaret för att elden inte kan sprida sig vidare, 
oavsett om det råder eldningsförbud eller inte, säger 
Jonny Persson, brandinspektör i Torsby kommun. 

Följ lokala råd 
Att bryta mot eldningsförbud kan ge böter. Om det 
inte är eldningsförbud och du tänker elda finns det 
viktiga råd att följa.

Du bör vara försiktig då du hanterar eld i naturen 
oavsett om du gör upp en eld själv eller använder 
campingkök och grill. 

kolla brandrisksprognoser 
Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på 
eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eld-
ningsförbud. Det görs med bakgrund i SMHI:s 
särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och 
allmän väderleksprognos för den närmaste tiden. 
Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner 
och räddningstjänster inför ett eventuellt beslut om 
eldningsförbud.

– Kolla alltid upp vad som gäller på den plats du 
befinner dig, det kan till exempel vara stor skillnad 
inom ett län, säger Jonny Persson. Om elden sprider 
sig – ring alltid 112. 

Läs mer om eldningsförbud på www.dinsakerhet.se 
och www.lansstyrelsen.se/varmland/samhalle/kris-
beredskap/eldningsforbud.html . 

Du kan också ladda ner appen Brandrisk Ute för 
att ha koll på vilken brandrisk som råder. Även 
SMHI publicerar uppgifter kring brandrisk.  
Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

med appen Brand-
risk får du koll på 
brandrisken.



 28  TORSBY NU NR 2 - 2021

Busschaufför och deltidsbrandman. För 
Arne Nyberget är det en kombination som 
gjort viktig skillnad för många människor. 
Arne Nyberget har varit deltidsbrandman i Syssle-
bäck sedan 1997. Busschaufför är han sedan tio år 
tillbaka. Två helt olika jobb, men för Arne med ett 
och samma syfte. 

– Jag vill hjälpa folk i hembygden, säger han med 
eftertryck. 

livsviktiga kunskaper
Brandmannakunskaperna har många gånger kom-
mit till stor nytta då han kört buss och varit först på 
olycksplatser. Arne berättar om avåkningar, älgkol-
lisioner och bilbränder. 

– Eftersom det finns brandsläckare i bussen har 
det hänt att jag släckt innan räddningstjänsten kom-
mit. För mig själv är det en väldig trygghet att jag 
varit med så länge, jag vet att jag kan jobba ensam. 

Någon har förvånat höjt på ögonbrynen då en 
busschaufför stannat och kommit med brandsläckare. 

Arne Nyberget kör buss mellan Sysslebäck och Torsby. Livsviktiga kunskaper som bland annat hjärt-lungräddning, 
brand- och släckningsarbete bär han alltid med sig. 

– Jag berättar alltid att jag är brandman, det lugnar. 
Många har varit mycket tacksamma och det är en 
fantastisk känsla att kunna göra skillnad, säger 
Arne. 

turistbuss välte i Höljes
Allra starkast är minnet från olyckan då en turist-
buss med femtio passagerare välte i Höljes. Flera var 
skadade och hela skaran skärrade och omtumlade 
turister stod ute i regnet. 

Arne som hade jour såg till att en kollega fick med 
en extra buss från arbetsplatsen. Efter en kort stund 
var turisterna inne i värmen och kunde tas omhand 
av sjukvårdspersonal. 

– Det var en riktigt lyckad räddningsinsats. En 
skadad fick åka helikopter till sjukhus men det slu-
tade bra det med, minns Arne med ett leende.  

Jourveckorna som deltidsbrandman passar han in 
med körschemat och kollegorna på brandstationen 
täcker upp för varandra. 

– Vi har en bra gemenskap där vi ger och tar. 
Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

”Jag vill 
hjälpa folk”
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Har du koll 
på brand-
skyddet?
Som fastighetsägare är du ansvarig för 
att din byggnad har ett säkert brand-
skydd.  
Jonny Persson arbetar som brandinspektör i kom-
munerna Torsby, Sunne och Hagfors. Hans uppgift 
är att arbeta med risker i samhället på ett systema-
tiskt sätt. Det innebär allt från tillsyn enligt lagen 
om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor till granskning av bygghand-
lingar och rådgivning med mera. 

kommunen är tillsynsmyndighet
Som fastighetsägare, eller om du har nyttjanderätten 
av fastigheten som verksamhetsutövare, är du an-
svarig för brandskyddet. Ansvaret innebär att både 
förebygga och begränsa skadorna vid en eventuell 
brand. Detta regleras i de lagar som nämndes ovan 
och då är kommunen tillsynsmyndighet. 

Jonny har kontakt med kommunens invånare och 
verksamheter, företag, organisationer och myndig-
heter. Under vanliga omständigheter, utan covid-19 
i samhället, möter han många människor.

– För mig innebär det ett kontinuerligt arbete för 
att ge god service. Det handlar om att ligga steget 
före, för att det inte ska hända någon olycka, säger 
Jonny Persson. 

ta hänsyn till risker
Brandskyddsarbete ska utformas och genomföras så 
att det tar hänsyn till en rad faktorer och relevanta 
risker - vilket är unikt för varje enskild fastighet.

Hemma i villan kan det räcka med någon form av 
släckutrustning och brandvarnare som man regel-
bundet kontrollerar och byter batterier i. 

– Sedan växer det systematiska brandskyddsarbe-
tet successivt beroende på en verksamhets eller en 
byggnads storlek och risker, säger Jonny Persson. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta 
Jonny Persson på på tfn 0560-161 22 och e-post 
jonny.persson@torsby.se. 
Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Jonny Persson började som brandinspektör i Torsby och Sunne 2018. 
Numer ingår även Hagfors i hans arbetsområde. 
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vem vi du se på prispallen i år? 
Det finns massor av människor runt om i kommunen 
som gör positiv skillnad varje dag. Genom att dela 
ut i det årliga Skillnadpriset fortsätter Torsby kom-
mun, Tuab och näringslivsföreningen iTorsby att 
premiera och lyfta det värdefulla i att göra skillnad. 
Priset delades ut första gången 2019.

nominera senast 22 augusti 
Vi ber därför nu dig om hjälp att synliggöra och 
hylla den förening, företag, organisation, grupp 
eller den individ du tycker gjort positiv skillnad i 
stort eller smått, för dig eller någon annan, Den/de 
du nominerar ska verka i området Torsby kommun. 
Vi behöver din/dina nomineringar senast söndagen 
den 22 augusti. Din nominering ska innehålla: 
• Den/de nominerades namn. 
• En förklarande motivation (cirka 50-100 ord). 
• Ditt namn och telefonnummer/e-postadress.

så här kan du skicka in din nominering
• Formulär på torsby.se/skillnadpriset.
• E-post till skillnadpriset@torsby.se. 
• Skicka med vanlig post till: 
 Torsby kommun,  

1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
• Lämnas till receptionen, kommunhuset i Torsby 

eller Samverkanskontoret i Sysslebäck. Du kan 
lägga ditt/dina nomineringsbidrag i brevlådan 
vid någon av entréerna. 

– Av antalet nominerade och den feedback vi fått  
tidigare år förstår vi att priset är uppskattat och värde- 
fullt, både för de som gör skillnad och för de som 
upplever skillnaden. Det känns ju extra viktigt att 
sätta fingret på det som är bra och positivt nu i pan-
demitider, när vardagen blivit så förändrad för oss 
alla. Om det funkar ur pandemisynpunkt kommer 
vi att arrangera Syssleträffen till hösten, då priset 
ska delas ut under festliga former. Vi följer såklart 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
ifall coronaviruset fortsatt hindrar att vi ses i större 
folksamlingar när det är dags för Syssleträffen, så 
ordnar vi en festlig prisutdelning på annat sätt och 
vid ett annat tillfälle säger Anna-Lena Carlsson, vd 
på Tuab.

Från nominering till prisutdelning 
• Nomineringsperioden pågår t.o.m. vecka 33,  

söndag den 22 augusti 2021.

• Vecka 35 överlägger juryn de inkomna nomineringarna. 
Tre finalister tas fram. Juryn består av representanter  
från Torsby kommun och företagarföreningen iTorsby.

• Vecka 37 offentliggörs de tre utvalda finalisterna i  
TorsbyBladet, på torsby.se och på Facebook.

• Under perioden 16 september - 17 oktober kan allmän- 
hetens rösta på de tre utvalda finalisterna. Mer info  
kommer i samband med att finalisterna offentliggörs. 

Skillnadpriset 2021

Skillnad-
priset består av 

ett presentkort på 5000 kr, 
giltig hos butikerna som är 

anslutna till näringslivsföreningen 
iTorsby, och en statyett tillverkad 

på The Wood Region 
i Sysslebäck.

Vi behöver 
din nominering 
senast söndag  

22 augusti!

Hej,
Här är ytterligare tre element/detaljer som Birgitta kan ta 
rakt av och förstora eller förminska eller härma så att de 
passar in till artikeln om Nominera till Skillnadpriset 2021. 
//Ulrika
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Nominera till 
Skillnadpriset  
2021

Läs mer om priset på torsby.se/skillnadpriset
ULRIKA ANDERSSoN

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se
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I början av mars i år genomförde Torsby flygplats i 
samarbete med Torsby Utveckling AB en undersök-
ning bland näringen runt om i kommunen, i syfte 
att få en uppfattning om intresset av att använda 
flyglinjen. Undersökningsresultatet visade ett stort 
intresse för att linjeflyget skulle komma igång igen 
och var en av fler faktorer som låg till grund för 
Trafikverkets och flygbolagets beslut om den nuva-
rande tidtabellen, som togs i bruk måndagen den 
26 april, i samband med att linjen startade upp igen. 
Tidtabellen gäller till och med den 24 juni, då årets 
sommaruppehåll tar vid och pågår fram till och med 
den 22 augusti.

Torsbyflyget länkar samman Torsby och 
värmland med övriga sverige och världen
Först ombord på Torsbyflyget på premiärdagen 
var tre de tre rallysweden-kollegorna, vd:n Glenn 
Olsson från Torsby, Adam Magnusson och Göran 
Andersson, båda biträdande tävlingsledare, från 
Arvika. 

– När jag ska Stockholmskontoret tar jag flyget 
från Torsby, det är smidigast, jag har cirka fem 
minuter till flygplatsen här i Torsby, sen är jag på 

kontoret i Stockholm före alla andra, det är otroligt 
smidigt. Den här resan till Umeå timade vi in när vi 
förstod att linjeflyget skulle starta upp igen. Vi har 
lite olika program och möten i Umeå innan vi flyger 
hemåt igen på onsdag, säger Glenn Olsson, Rally 
Sweden.

– Den här flygförbindelsen passar bäst för oss, 
både när det gäller närhet till flygplatsen och när det 
gäller själva avgångstiden. Flyget från Torsby möj-
liggör att vi kommer vidare till Umeå med ett tidigt 
anslutande flyg från Arlanda. Vi är framme i Umeå 
strax före 09.30, vilket är helt perfekt för oss, säger 
Göran Andersson, Rally Sweden.

På webbsidorna torsbyflygplats.se och amapola.nu  
finns tidtabell och mer info om Torsbyflyget och 
hur du bokar. Du kan också kontakta flygbolaget 
Amapola på e-post callcenter@amapola.nu eller tfn 
0770-790 700.

ULRIKA ANDERSSoN

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Först ombord när Torsbyflyget 
startade upp igen var Rally 
Swedendelegationen Glenn 
olsson, Adam magnusson och  
Göran Andersson.  
Foto: Ulrika Andersson

Det är knappt två månader sedan Torsbyflyget startade upp igen efter 
att ha varit pausat en tid på grund av pandemin. Sedan nystarten har 
flygbolaget Amapolas nittonsätade Jetstream 32 kört passagerare tur 
och retur Torsby-Arlanda på halverad tidtabell, och på så vis kunnat 
möta framförallt näringens behov av linjeflyg. 

munskydd och handsprit till alla 
resenärer innan de checkar in. 
Foto: Ulrika Andersson

Torsbyflyget 
är igång igen
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Fler hus-
håll får 
fiber i EU-
projekt
Nu bygger Telia fiber till 
hushåll i norra och västra 
delen av Torsby kommun i 
ett projekt som fått stöd ur 
EU:s Landsbygdsprogram. 
Projektet pågår till 2022-12-
31 och omfattar de rutmar-
kerade områdena på kartan.

telias landsbygdsprojekt i 
torsby kommun
Länsstyrelsen i Värmland har pekat 
ut områden i Torsby kommun som 
är stödberättigade i EU:s Lands-
bygdsprogram. De stödberättigade 
områdena är de rutmarkerade om-
rådena på kartan. Telia har sökt och 
blivit beviljad detta stöd. Projektet 
startar upp i juni 2021 och pågår fram 
till 31 december 2022, med reser-
vation för eventuell förlängning 
av projekttiden. Projektet omfattar 
både permanentboende, företag och 
fritidshus

Har du beställt fiberanslutning 
till ditt hus?
För att komma med i projektet är 
det viktigt att du har tecknat avtal 
med Telia om fiberanslutning till 
ditt hus. Avtal tecknar du på www.
fibertillalla.se eller så ringer du 020-
11 85 00 till kundtjänsten. Avtalet är 
bindande först när du får en order-
bekräftelse. Pris för fiberanslutning 
ser du när du skriver in din adress 
på www.fibertillalla.se. 

Jag har inte beställt fiber, när 
är sista beställningsdag?
I princip kan du beställa fiber till 
nuvarande pris ända fram tills ma-
skinerna är på plats i ditt område, 
men bäst är ändå att beställa så 
snart som möjligt. 

Kan jag beställa fiber senare?
Beställer du fiber efter att området 
är färdigbyggt gäller inte nuva-
rande pris utan då får du be om en 
offert.

Stödbara områden vid utlysning av bredbandsstöd
inom Landsbygdsprogrammet, 2018-12-10

Teckenförklaring

Stödbart område

ERUF-sträcka

Tätort

Torsby kommun

när börjar de bygga hos mig?
Projektet börjar i norra delen och 
arbetar sig sedan ned söderut. Un-
der projektets gång kommer det att 
finnas information på torsby.se. Du 
kan också ringa Telias kundtjänst, 
tel. 020-11 85 00.

 

CECILIA SJöDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se
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Vad många missat bland alla alter-
nativ för digitala möten är att även 
Facebook har en funktion för detta: 
Messenger Rum.

skapa ett rum
Med hjälp av Facebooks Rum kan 
vi ha videomöten med upp till 50 
personer utan tidsgräns för mötet. 
Alla deltagare behöver inte ha ett 
eget Facebook-konto men den som 
skapar rummet måste vara medlem 
på Facebook.  

1. Börja inloggad på din Facebok-
sida. Här finns det flera alternativ 
för att skapa ett rum och vi letar 
efter en knapp föreställande en ka-
mera med ett plustecken i sig. Strax 
under ”Vad gör du just nu?” finns 
knappen ”Skapa rum”. Man kan 
även trycka på Messenger-knappen 
uppe till höger och få fram knappen 
”Skapa nytt rum”.

2.  Nu kan vi välja vad rummet 
ska heta. Vi kan ange en särskild 
starttid för mötet och vi kan välja 
om rummet ska vara synligt eller 
osynligt för Facebook-vänner som 
inte är inbjudna till rummet.

3. Tryck på ”Skapa rum” för att gå 
vidare och bjuda in deltagare. Här 

kan du bjuda in Facebook-vänner 
eller skicka en länk som ger tillgång 
till mötet. Länken kan skickas på 
e-post och mottagaren behöver inte 
själv ha ett Facebook-konto för att 
komma in i mötet genom att trycka 
på länken. För att detta ska fungera 
så är det mycket viktigt att göra en 
liten ändring. 

Under länken finns en redigera-
knapp för vilka som får ansluta till 
mötet. Tryck på ”Redigera” och välj 
”Alla” för vilka som ska ha behörig-
het att ansluta till mötet. Om du inte 
gör detta så måste personerna som ska 
delta i mötet ha ett Facebook-konto. 

4. När mötet ska starta trycker 
man på rummet och väljer ”Anslut 
till rummet”.

Om du är en deltagare som har 
fått en länk till mötet så behöver du 
bara trycka på länken och sedan på 
knappen ”Delta som gäst”. 

5. Nu är du igång och Facebook 
rum är ett fullvärdigt alternativ till 
Zoom och Teams.

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

Facebook 
för årsmötet?
I dag finns det många sätt att ha digitala möten och allt fler 
föreningar gör sina årsmöten och styrelsemöten digitala. 
Det finns fördelar med digitala möten och det största är att 
man enklare kan planera sin tid runt mötet om man inte 
behöver åka till en mötesplats.



Torsby kommun har jaktbar mark 
som ingår i 20 viltvårdsområden 
(vvo) (tidigare kallade jaktvårds-
områden). Det finns 46 jakträtter  
på kommunal mark och det finns 
också cirka 15 jaktarrenden som 
omfattar del av en jakträtt. Ung-
domar som inte fyllt 30 år har 
rabatterade priser.

Är du intresserad av jakt och 
inte har annan jakträtt, då kanske 
detta kan vara något för dig. Mer 
information finner du  på torsby.
se/jaktarrende

just nu har vi ledigt här
Söker du lägenhet i Östmark 
(Gömmanbergsvägen 1-15) eller 
Stöllet (Klarastrandsvägen 4 A-F), 
vänd dig till Eva-Lena Kvarnlöf, 
eva-lena.kvarnlof@torsby.se

Söker du lägenhet i Likenäs 
(Apoteksvägen 1) och Sysslebäck 
(Näckåvägen 17 och Näsvägen 1), 

Är du intresserad  
av jakt men  
saknar jakträtt?
Långt ifrån alla jägare har idag egna jaktmarker som de är ägare till. Är du intresserad 
av jakt men inte har egen jaktmark som du kan jaga på, så finns möjligheten att arr-
endera av kommunen.

I dagsläget finns 14 jakträtter 
lediga fördelade på följande 
ställen:
• Elindebols vvo
• Brönäs Hjällstad vvo
• Ljusnäs vvo
• Nyckelvattnets vvo
• Bässeberg JK
• Likenäs vvo
• Kojkland vvo

Söker du boende 
utanför Torsby 
tätort?
Torsby kommun har lägenheter i Östmark, Stöllet,  
Likenäs och Sysslebäck. 

vänd dig till Ann-Cathrin Carlson, 
ann-cathrin.carlson@torsby.se

vill du veta mer?
Verkar detta vara något för dig 
så går du in på Torsby kommuns 
webbplats torsby.se/ledigalagen-
heter där du kan läsa mer och 
ansöka.

Foto: Mikael Grennard
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verksamhetschef avdelningschef

 nyanställd

 för biblioteken
 för kost och städ

Malin Jansso
n

 
Jag heter Malin Jansson. Jag har sedan mars varit 
anställd som verksamhetschef på Torsby kommuns 
bibliotek. Det känns som om jag kommit hem efter 
att i tre år arbetat som biblioteksjef på Flisa, Åsens 
kommune. 

Jag är Sysslebäcksjänt i själen och har innan jag fick 
min tjänst i Norge arbetat vid Sysslebäcks bibliotek i 
15 år. Jag bor med min familj på Cuba, ”på västsia”. 
På fritiden är vi aktiva i skidskytteklubben Finnskoga 
IF, som har sin arena ca 300 meter från vårt hus. Vi 
har vandringsstråk ”bort ve hia”, fiskevatten i älven, 
bikupor bakom huset och ett fint bibliotek på ”öst-
sia”, vad mer kan man önska sig. 

I mitt uppdrag som bibliotekschef vill jag fortsätta 
utveckla verksamheten till ett modernt och attrak-
tivt bibliotek. Samhället står inför stora förändringar 
där biblioteken ska jobba för att vara en arena som 
värnar demokrati och fritt tänkande. Vi har stora 
utmaningar då det gäller den digitala utvecklingen. 
Det finns en stor grupp människor som känner sig 
exkluderade i det nya digitala samhället. Samtidigt 
har den nya tekniken medfört att människor finner 
information på annat sätt än förr och våra läsvanor 
förändras. Detta ska biblioteken möta och fortsätta 
vara relevanta kunskapsbärare i Torsby kommun. 
Biblioteken ska vara en arena som ger möjlighet till 
mötesplatser för kommunens invånare där kunskap, 
kultur och fritt tänkande ska växa fritt. 

Torsby kommun har en bokbuss, filial i Sysslebäck 
och huvudbibliotek i Torsby. Torsby kommun är 
bäst i Värmland på att nå ut till sina invånare, tack 
vare bokbussen som besöker 106 platser under fyra 
veckor, från Klaråsen i norr till Bada i söder.

Mitt kontor finns på Torsby biblioteket, du når mig 
på tfn 0560-163 17 och malin.jansson@torsby.se 

Den 1 april i år tillträdde jag tjänsten som chef för 
kost- och städavdelningen i Torsby kommun. 

Kost- och städavdelningen är en stor avdelning. 
Den består av ett stort centralkök som lagar mat åt 
12 enheter plus matdistribution. Utöver det finns det 
åtta tillagningskök. Under skoltid producerar vi ca 
2250 portioner/dag.

Städenheten städar lokaler i bl.a. förskolor, skolor, 
kontor, idrottshallar och i skidtunneln.

Det är med stor respekt och ödmjukhet som jag 
antagit denna utmaning att driva kost och städavdel-
ningen. 

Själv bor jag och är uppväxt i Torsby. Jag lever i 
hus och är gift, har två barn och två bonusbarn samt 
är familjehemsförälder. Fritiden ägnar jag åt familjen, 
matlagning, resor och att röra på mig. Gärna utom-
husaktiviteter. Som 16-åring jobbade jag för första 
gången inom kommunen på centralköket Valbergs-
gården.  

På vägen har jag jobbat i flera av kommunens verk-
samheter, varit med att starta upp ett förskolekök 
och jobbat som kock, kokerska, krögare och kökschef 
och platschef inom det privata näringslivet. Jag har 
en god inblick i hur våra kommunala kök fungerar 
eftersom jag jobbat i flera av dem. Allt från förskola 
till äldreomsorgen.

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för mat 
och kostfrågor.

Torsby för mig är trygghet och allt vi behöver finns 
ju här och i vår kommun finns många möjligheter 
bara vi ser och tar tillvara på dem. Jag är stolt över 
min hembygd.

Mitt kontor finns på kommunkontoret i Torsby, du når 
mig på tfn 0560-161 19 och eva-britt.olsson@torsby.se.

 nyanställd

Eva-Britt Ol
sson

Foto: Privat
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svartjobb
Tänk på att inga försäkringar 
gäller om du anlitar svart arbets-
kraft. Du har dåligt skydd om 
något går snett och du kan inte 
heller utnyttja ROT-avdraget. Det 
kan också vara svårt att få hjälp 
vid klagomål. Har hantverkaren 
bara gett ett oregistrerat mobil-
nummer kan det vara omöjligt att 
få kontakt. 

Ta in flera offerter
Det är bättre att anlita en hantver-
kare som skriver avtal. Ta in off-  
erter från flera hantverkare innan 
du bestämmer dig. Kontrollera att 
hantverkaren har F-skatt, inte har 
några skulder och är försäkrad. 
Fråga även om hantverkaren har 
de behörigheter som krävs. Be-
hörigheter är speciellt viktigt för 
elarbeten och VVS-arbeten. Fråga 
även efter referenser.

beskriv dina önskemål
När du bestämt dig, var tydlig 
med dina önskemål om arbetet, 
visa med ritningar, foton, mate-
rialprover, tidningsurklipp eller 
annat. Ju tydligare du är som 
beställare, desto större chans för 
hantverkaren att uppfylla dina 

förväntningar. Om till exempel 
materialvalet inte är specificerat 
i offert, har hantverkaren rätt att 
använda enklaste materialet och 
bygga enligt enklaste standard. 
Är något extra viktigt för dig, se 
till att det kommer med i beställ-
ningen. Till exempel att en dörr 
ska öppnas inåt och inte utåt. 

skriftligt avtal
Skriv ett avtal med hantverkaren 
där det framgår arbetets omfatt-
ning, pris, betalning, startdatum 
med mera. De flesta utnyttjar 
ROT-avdraget och då är det bra 
om arbetskostnaden framgår 
tydligt i avtalet också. Har avtalet 
ett cirkapris har hantverkaren rätt 
att lägga på 15 % på priset som 
avtalats. Om ni istället skriver ett 
fast pris i avtalet får inte priset 
ändras. Det kan förstås bli till-
läggsarbeten och då är det bra att 
göra upp om pris med mera för 
dem också. 

Tyvärr är det allt för vanligt 
med muntliga hantverksavtal. Ett 
muntligt avtal gäller visserligen, 
men om det blir en tvist är det är 
ofta omöjligt att bevisa vad som 
avtalats i efterhand. Det finns 
faktiskt konsumenter som enbart 

har muntliga avtal på arbeten för 
hundratusentals kronor. 

Hantverksbroschyr
Mer information om att hantver-
kare finns i Konsumentverkets 
broschyr ”Tips till dig som ska 
anlita hantverkare”, som finns  
på www.konsumentverket.se.  
På webben finns också en färdig av-
talsmall, ”Hantverkarformuläret”. 

Skulle du behöva hjälp med  
en konsumentfråga i sommar  
är du välkommen att kontakta 
konsumentrådgivningen. 
Trevlig sommar!
 
Text och foto: Ina Johansson

besöksadress
Bibliotekshuset, 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).

ANLiTA 
hantverkare
Många renoverar sina hem i dessa tider 
och en del väljer att anlita hantverkare 
för att utföra jobbet. Gör du det vitt eller 
svart?
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Efter att Torsby kommun 2019 för första gången på 
många år inte lyckades uppnå målet om ett resultat 
i nivå med 2 % av skatter och bidrag och visade ett 
negativt resultat har vi nu under 2020 kunnat åter-
ställa det förbrukade kapitalet. 

Anmärkningsvärt är att 2020 präglades av pan-
demin med allt det som då fordrats av personalen. 
Den osäkra tiden har krävt flexibilitet och snabba 
omställningar. Dessutom har också ett hårt grepp 
behövt tas om ekonomin för att anpassa verksam-
heterna till ändrade förutsättningar. 

Många kommuner talar om 2020 som ett ur ett 
ekonomiskt perspektiv bra år på grund av pan-
demin med många och stora bidrag från staten. I 
Torsby kommun kan vi säga att vi hade ett bra år 
trots pandemin. Visst är det bra med extra bidrag, 

men om de inte är varaktiga är det alltid risk att de, 
när de försvinner igen, lämnar stora hål i plånboken. 
Det kan då leda till att snabba omställningar och 
mindre kloka besparingar krävs för att åter hamna 
på rätt kostnadsnivå. 

Därför känns det särskilt bra att Torsby kommun 
2020 kunnat nå ett resultat i nivå med budget (18 
miljoner kronor) helt utan att behöver använda de 
extra bidragen. Dessa bidrag har då i sin helhet kun-
nat användas för att hjälpa till att finansiera bland 
annat infrastruktursatsningar. 

ANGELA BIRNSTEIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

Ekonomichefen rapporterar

Ett starkt resultat 
trots pandemin
Vi lever i en exceptionell tid på grund av den pågående pandemin. Osäkerhetsfaktorerna 
är många och utvecklingen i samhället är avhängig av smittspridning, vaccinationstakt 
och restriktioner. Trots detta har Torsby kommun kunnat redovisa ett bra resultat för 
2020 och även till årets första bokslut lämnas en start ekonomisk prognos. 
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Natalia Carlsson träffar sina SFI-elever digitalt via 
Teams. Ämnet corona är en del i undervisningen och 
de följer utvecklingen väldigt noga.

mycket coronainformation
Lektionerna inleds med att stämma av hur det står 
till och då är corona ett självklart inslag. Efter press-
träffar och uppdateringar hos myndigheterna är 
det extra mycket att gå igenom med alla nya siffror, 
staplar och diagram.

I tur och ordning besöker de webbsidor som 1177, 
Folkhälsomyndigheten och Region Värmland, lik-
som torsby.se och Torsby kommun på Facebook, 
samt TV, radio och tidningar.

– Vi analyserar utvecklingen både i landet, på läns-
nivå och i kommunen. Vi tittar även på grannkom-
munerna samt antalet smittade per 100 000, berättar 
Natalia. Eftersom det ingår i undervisningen att läsa 
diagram och tabeller så det blir en naturlig del.

corona i andra länder
Eleverna jämför även med vad som sker i deras 
hemländer. Petra Partsch från Tyskland tycker att 
det fungerar bättre i Sverige på flera sätt.

– Informationen till invånaren är bättre här och det 
är bra att det inte har varit helt nedstängt. I Tyskland 
är det många som är utan jobb nu och många har 
psykiska problem, säger hon.

När det gäller vaccinationen så har en del fått 
sprutan och en del har även haft corona.

-Det var inga problem att boka tid, det gick smi-
digt, säger Rudiger Lauck, också han från Tyskland.

varierade språkkunskaper
– Men det finns andra elever på SFI som nyss börjat 
sina studier i svenska, varav några inte kan läsa på 
sitt eget språk, då är det inte så lätt med informatio-
nen, säger Natalia Carlsson.
Text och foto: Maria Ivansson, 070-300 19 82

mycket handlar om corona när läraren Natalia Carlsson har digitala lektioner med sina elever på SFI i Torsby. De som deltog på denna lektion var 
Petra Partsch, Wictoria Nilsson, Petra Simone Grothe, Rudiger Lauck, Esther Hoolwerf, maria Johanna Roumen, Alexandru orzata och Natthathida 
Henriksson

SFI-elever har koll 
på pandemin
Det är inte lätt att hålla reda på allt som händer kring pandemin. Ännu svårare för de 
som inte har svenska som modersmål. Men Natalia Carlsson och hennes elever på 
SFI, svenska för invandrare, verkar ha mer koll än andra. 
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Vaccinet mot covid-19 erbjuds alla som är 

18 år eller äldre. Vaccinationen är gratis.

Att vaccinera sig minskar 

smittspridningen i hela samhället.

Du kan vaccinera dig även om du inte har id-handling, 

personnummer eller samordningsnummer. Du får ett 

tillfälligt nummer av sjukvården.

Även du som söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd kan få vaccin.

Svenska, Engelska, Somaliska, Tigrinja, Arabiska, Dari

 Länsstyrelsen Värmland 
Kommunerna i Värmland

Phone number for general questions about the coronavirus 010-831 80 10. Open on weekdays between 9 am and 15 pm.

.حقاللا ىلع كولصح دعتى بح ةصتخملا تطاللسا تهايجوت عابتا في رارمتسالا كيلع بجي

Vaccin kan minska risken att bli svårt 

.

Även om du är vaccinerad så behöver du fortsätta följa myndigheternas råd. 

Bra att veta om vaccinationen 

 يساعد اللقاح في الحد من خطر اإلصابة 

بمرض خطير أا ولوفان ةتيجة كوفيد19-.

 يحد اللقاح من انتشار العدوى في جميع 

أنحاء المجتمع.

 يتوفر اللقاح لكل شخص يبلغ من العمر 

18 عامًا أو أكبر. التطعيم مجاني تمامًا.

 يمكن لجميع األشخاص - بما في ذلك 

المتقدمين بطلب لجوء أو المقيمين في السويد 

دون تصريح، الحصول على اللقاح.   اإذ ىتح ميعلتطا ىلع لوصلحا كنكمي

  نامض مقر وة أية هوقبطا لمحت ال تنك 

اًمقر ىقلتت فوسو .قيسنت مقر واعي أمتجا

مؤقًتا من نظاا ملرعاية الصحية.

خوب است که در مورد 
واکسیناسیون بدانیم

 واکسن خطر ابتالی حاد به بیماری یا مرگ 

بر اثر کووید-19 را کاهش می دهد.

 واکسیناسیون شیوع عفونت در جامعه را 

کاهش می دهد.
به تمام افراد باالی 18 سال واکسن ارائه

خواهد شد. واکسیناسیون رایگان است.

 حتی اگر به دنبال پناهندگی هستید یا 

بدون اجازه در سوئد هستید می توانید واکسن 

دریافت کنید.

 حتی اگر فاقد مدرک شناسایی، شماره 

امنیت اجتماعی یا شماره هماهنگی هستید 

می توانید واکسینه شوید. شما یک شماره 

موقت از سیستم بهداشت و درمان دریافت 

خواهید کرد.

حتی اگر واکسینه شده باشید نیز باید به توصیه ھای مقامات عمل کنید.

معلومات مهمة حولا للقاح

sjuk eller dö av covid-19.
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Fensbols IF, som här presenterar sig.

Fensbols iF
Fensbols IF är en ideell förening som 
funnits sedan 1934. Från början fanns 
det både ishockey-, handbolls- och 
fotbollslag. Efter en tid blev det fokus 
endast på fotboll, som det finns än idag. 
Det har i perioder funnits både dam-, 
herr- och ungdomslag. 
Fensbols IF hade 2020, 164 medlemmar fördelat på  
36 familjer, 19 aktiva och 25 enskilda stödmedlemmar.  
medlemsavgiften är 100 kr för enskild, 200 kr för aktiv 
och 300 kr för familj. Vi kan också ta emot bidrag genom 
Swish 123 567 27 38.

I dag har vi ett lag som spelar i division 7. De tränar året 
om, inomhus på vintern och på vår egen anläggning 
Forsvalla i Fensbol övrig tid. Under de senaste åren har 
laget bestått av spelare av många olika nationaliteter. 
Samarbete bland deltagarna i laget fungerar bra och vi  
är glada för att vi alla kan enas runt fotbollen. Träningarna 
brukar vara välbesökta och uppskattade.

För några år sedan började vi att bygga lekpark, utegym 
och bouleplan på vår egen anläggning. Arbetet blev färdigt 
hösten 2020. Bygget finansierades bland annat genom 
bidrag från SISU, stipendium från Fryksände församling 
och skänkta bidrag från boende i bygden. Allt arbete med 
bygget skedde ideellt. Vi är mycket stolta över vår fina 
anläggning. Det är gratis att använda men vi brukar upp-
mana användarna att betala medlemsavgift. 

Sen några år tillbaka har Ida olsson och Hanna olsson 
haft bollek för mindre barn. Detta har uppskattats mycket, 
de har mestadels tränat ute på Forsvalla på sommaren, 
men även inomhus under vintern. 

Vi har inga anställda utan all skötsel av anläggningen, 
både sommar och vinter, sker ideellt. Vi har en välfunge-
rande förening med bra samarbete mellan styrelse, aktiva 
och övriga medlemmar. Vi hjälps åt med det praktiska och 
att ha framtidsvisioner och komma med nya idéer för att 
utvecklas. I år ska vi bygga en grillplats i anslutning till 
lekparken. Vi planerar för att kunna ha ett ungdomslag i 
framtiden.

Vi har en sida på Facebook: Fensbols IF och på Insta-
gram heter vi fensbols_if.

Styrelsen har möten regelbundet under hela året.  
Ordförande är Eva Olsson 070-373 05 64, kassör  
Torbjörn Jansson 070-561 97 76, sekreterare Camilla 
Granström 073-065 28 01. Tveka inte att höra av er till 
någon av oss om ni har frågor eller idéer!


