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torsby.se Säsong året om

Torsby är i mycket en sportkom-
mun med e�  storslaget och lä� -
tillgängligt frilu� sliv inpå knu-
ten. Med skidanläggningarna 
Branäs, Hov� ället, Långberget, 

Ma� ila och Valberget med Fortum Ski 
Tunnel Torsby tar Torsby sikte på a�  bli 
Sveriges mest komple� a skidkommun. 

89 olika idro� sföreningar runt om i Tors-
by kommun erbjuder en meningsfull och 
aktiv fritid för alla åldrar, hela livet. För-
utom skidåkning och skidsky� e är motor-
sport, friidro� , fotboll och handboll popu-
lära idro� er. De ideella kra� erna i Torsby 
är en enorm resurs på många sä�  och Tors-
by är en genuin plantskola i Idro� ssverige. 
Dessutom fi nns e�  stort antal moderna 
idro� sanläggningar med två (!) badhus för 
kommunens 12 700 invånare.

– Enbart badhuset i Torsby har 80 000 
badbesök per år. Planer fi nns på a�  bygga 

En fritid  
Friska och lyckliga 

En meningsfull fritid är en förutsä� ning för god 
livskvalitet.

– Politiska beslut har gjort det möjligt för oss a�  
satsa bre�  på friskvård i alla dess former, 
säger Kicki Velander, fritidschef.
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På Stora Enso Skog, Torsby distrikt, 
är aktiviteten hög för att hinna med 
alla de skogliga åtgärder som behöver 
uträttas.

Vi arbetar med att sköta de värm-
ländska skogarna på ett hållbart och 
långsiktigt sätt.

Tillsammans med våra entreprenörer 
inom avverkning och skogsvård är vi en 
viktig arbetsgivare i bygden.

Vi på Stora Enso Skog tror på långsik-
tiga relationer för ett enkelt, tryggt och 
lönsamt skogsägande!

Tänk på att gallring är en av de vikti-
gaste skötselåtgärderna!
Genom att gallra i rätt tid förs tillväxten 
över på de mest värdefulla träden.

Kontakta oss för att få hjälp med nå-
gon åtgärd som rör din skogsfastighet!

  

Johan Stjernberg 
01046-777 25 

Jonas Orgum 
01046-777 33  
  
Mikael Karlsson 
01046-777 18  
    
Tomas Berggren 
01046-777 51 

Ulf Ejenstam   
01046-777 22  
  

        www.storaenso.com/excellent

Lars-Erik Jansson är från och med juni 
ny vd på LBC WETAB. Efter 27 år inom 
byggbranschen byter han nu genre.

– Jag är åkarson och har ett genuint 
fordonsintresse så det känns som en 
helt naturlig utveckling för mig.

Faktum är a�  såväl Lars-Eriks far som 
båda farbröder var åkare. Själv utbildade 
han sig till lastbilschauff ör under värn-
plikten och vägen var utstakad. Men 
framtiden vill annat.

– Det blev ingenjörsbanan istället, men 
jag är aktiv i en motorförening och jag har 
i mi�  yrke alltid tangerat åkeribranschen.

Ödmjuk uppdraget
Lars-Erik tar nu över vd-posten i e�  före-
tag med 37 delägare.
Är du redo för uppdraget?

– Jag vet a�  det kommer a�  ta e�  tag a�  
sä� a sig in i verksamheten. Jag vill vara 
lyhörd, intresserad och samarbetsvillig. 
Som ledare inom byggbranschen tror jag 
a�  jag är känd för a�  vara social och kun-
na lyssna på folk.

Ny vd sluter 
cirkeln

Tel: 0565-71 12 55 (Sunne)
Tel: 0560-120 60 (Torsby)
www.lbcwetab.se

Lars-Erik Jansson, ny vd 
för LBC WETAB.

Samordna resurserna
Hur kommer organisationen och kunder-
na märka a�  du blir ny vd?

– Verksamheten är omfa� ande, liksom 
erfarenheten och åkarna är oerhört kun-
niga inom si�  gebit. Där ska inte jag gå in 
och styra. En viktig uppgi�  är a�  mark-
nadsföra våra tjänster y� erligare, a�  få in 
fl er jobb. Det kan vi göra genom a�  sam-
ordna våra resurser inom lastbilscentra-
len y� erligare, säger Lars-Erik.

Bred verksamhet
LBC WETAB uppstod i januari 2005 ge-
nom en sammanslagning av Torsby och 
Sunne lastbilscentraler. 

LBC WETAB förfogar över e�  60-tal 
lastbilar, 15 lastmaskiner och 14 täkter i 
regionen och erbjuder transport- och re-
dovisningstjänster, grus- och bergpro-
dukter samt entreprenader inom anlägg-
ning. 

LBC WETAB är certifi erade inom såväl 
kvalitet, miljö, arbetsmiljö som trafi ksä-
kerhet.

ut gymmet vid TorsbyBadet. Det här är 
siff ror som bevisar a�  vår satsning på frisk-
vård har lyckats. En aktiv befolkning ger 
ökad folkhälsa, vi har redskapen för a�  
möjliggöra de� a.

Simkunnigheten hos Torsbys skolelever 
i klass fem är bland de högsta i landet. 98 
procent av alla 11-åringar är simkunniga.

Världsbäst på fritidsgårdar
Aktiv fritid i Torsby är även mycket annat 
än idro� . Faktum är a�  det fi nns nästan 
200 föreningar som verkar inom andra in-
tresseområden. Dessutom är Torsby kom-
mun världsbäst på fritidsgårdar.

– Vi är måna om våra fritidsgårdar. Våra 
gårdar i Torsby, Sysslebäck, Stöllet och Li-
kenäs är mycket aktiva och personalen 
har stora möjligheter a�  vidareutbilda sig 
och skaff a sig mer kompetens.


