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Välkommen till Torsby

Vill du fira något speciellt erbjuder 
Sahlströmsgården en trivsam miljö 
och upplevelse utöver det vanliga.
 
I Sysslebäck hittar du Nedergårdens 
Restaurang. Med sin genuina och my-
siga miljö njuter du av god Värmlands-
mat gjord på närproducerade råvaror. 
På Nedergården serveras dagens lunch 
och på kvällen à la carte. Passa på att 
besöka restaurangen på sommaren  
där du kan avnjuta en pizza eller älg- 
burgare ute på den mysiga, medelhavs- 
inspirerade terrassen.
 

Fika & Mat

Kontakt
Visit Torsby 
Järnvägsgatan 9, 
tel 0560-160 50, 
turist@torsby.se
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Reservation för ändringar som skett 
efter tryckning. 

Vår önskan är att Torsby ska ge ett 
avtryck för alla som kommer hit. Att 
du som läser detta och alla andra ska 
vilja komma tillbaka. Att det alltid ska 
finnas nya saker att upptäcka. Därför 
har vi samlat ihop en liten del av det 
som finns att uppleva i den här fol-
dern. Så du kan få lite inspiration och 
hitta det du tycker om. Sedan finns det 
så klart mycket, mycket mer som inte 
får plats här. 

Vi börjar denna matnyttiga läsning 
med ett recept på kolbulle. Kolbullen 
är en enkel rätt som du lätt kan ta med 
dig ut i skogen och grilla över öppen 
eld, såväl på vintern som sommaren. 
Förr var det den dagliga kosten för 
skogshuggare. Rör ihop smeten  
hemma i en PET-flaska. Glöm inte att 
ta med lingonsylt!

   Fler tips på
webben!

visittorsby.se

4 port

2 dl skrädmjöl
2 dl vetemjöl
6 dl vatten
600 g fläsk
salt

Vispa ihop vatten, mjöl och salt till  
en smet. Tärna fläsket. Stek 1/4 av 
fläsket i en stekpanna. Slå på 1/4 
av smeten och stek tills den tjock-
nar. Vänd och stek på andra sidan. 
Stek övriga bullar på samma sätt. 
Servera med lingonsylt. 

Kolbulle
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Följ ossFölj oss::

@visittorsby

@visittorsby Att slå sig ner på en mysig  
restaurang, äta gott och umgås 
med trevligt sällskap är det inte  
mycket som slår – och det ska 
vara gott för alla sinnen! Vi har 
restauranger och caféer som du 
gärna återvänder till. 

Traditionell fika
Är du ute efter en trevlig fika eller 
lunch erbjuder det lokala fiket Wiener-
konditioriet i Torsby centrum goda 
mackor, sallader, toast och flera smar-
riga bakelser till kaffet. När vårsolen 
börjar kika fram rekommenderar vi 
att sitta ute på deras härliga uteserve-
ring och se människor strosa runt i 
centrum. 
 
Närproducerat
Sahlströmsgården är belägen i idyl-
liska Utterbyn och bär på minnen av 
märkliga konstnärsöden och starka 
personligheter. På gården levde de tre 
konstnärssyskonen Anna, Bror och 
Ida Sahlström. Här finns konstutställ-
ningar, butik med design- och konst-
hantverk, hotell, café, konferens och 
den omgjorda ladan som idag är en 
restaurang. Maten lagas från grunden 
och menyerna anpassas efter säsong. 

Granne med skidbackarna i Branäs 
finns restaurang Spishyllan. Njut av 
maten, drycken, sällskapet, musiken, 
vedugnen och den härliga atmosfären. 
Här erbjuds ekologisk och närprodu-
cerad mat, personlig service och mysig 
genuin miljö.
 
Följ med på after ski 
Avrunda en heldag i skidbacken med 
after ski tillsammans med vänner 
och familj innan det är dags att bege 
sig hemåt till stugmyset! After ski är 
en klassisk händelse i Branäs där det 
bjuds på livemusik i restaurangen 
Brants Restaurang. Brants ligger cen-
tralt i byn, med närhet till backarna. På 
fredagskvällarna öppnar nattklubben 
på Brants Restaurang för dig som är 
18+. Sväng loss på dansgolvet eller slå 
dig ner i loungen och njut av en drink.
 
På Hovfjällsrestaurangen som ligger 
i en timrad stuga med milsvid utsikt 
högst upp på fjället anordnas under 
högsäsong trivsam after ski och andra 
evenemang. Ta med dina vänner,  
umgås och lyssna till livemusik. Per-
fekt avslutning på en fartfylld dag i  
backen eller för dig som vill känna 
skidatmosfär fast du lagt skidorna på  
hyllan för länge sedan.

Upplev, smaka och njut 

Välkommen till Välkommen till Torsby!Torsby!
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LängdskidorAlpin vinter

Mattila – skida 
genom historia
Välkommen till Mattila, välkom-
men till Finnskogen. Mattila är en 
plats där då, nu och framtid möts.

Under 1500- och 1600-talen flyttade 
skogsfinnar till Sverige. Många bosatte 
sig i Norra Värmland. Med deras 
levnadsmönster, språk, matkultur och 
byggnadskonstruktioner kom de att 
sätta en ny prägel på landskapet. Går-
den på Mattila har anor från 1600-talet 
och här finns en finngård med rökstu-
ga, som håller på att byggas upp igen, 
efter en brand 2020.

Med upp till 17 mil längdspår, varav 
några som går in i Norge, finns det 
spår för alla – både i enkel och tuff 
terräng. Det här är platsen för dig som 

Långberget – 
ett skidparadis

Mattila Ski 
Marathon 5 februari
Vill du seeda dig till Vasaloppet? 
Eller bara åka ett roligt, spännande 
och ganska tufft lopp i vinter så är 
det här att rekommendera. 

Mattila Ski Marathon är ett 
skidlopp, 21 km eller 42 km, i 
svedjefinnarnas spår med gemen-
sam start och mål vid finngården 
Mattila. Banan, som är (i år exakt 
uppmätt) 21 km lång, går förbi 
finngårdarna Sibbila, Joppola och 
Mattila. 

Om du vill åka utan att tävla kan 
du åka öppet spår 21 eller 42 km. 
För att åka öppet spår behöver du 
inte anmäla dig i förväg.

Solen, snön, du och dina skidor. 
Det är några minusgrader. Snö-
kristallerna glittrar och backen 
är nypistad likt manschester. 
Varenda sekund är njutningsbar. 
Välj hur din dag ska se ut - lugn 
och skön i skogen eller fartfylld i 
backen.

Torsby har två stoltheter när det gäller 
utförsåkning – Hovfjället och Branäs. 
Båda anläggningarna kan dessutom er-
bjuda vacker och naturnära längdskid-
åkning med kilometerlånga pistade 
spår. För båda är barnfamiljen i fokus. 

Hovfjället 
Eller Hôvfjäll som det heter på 
Torsbydialekt ligger cirka 3 mil norr 
om Torsby tätort. Anläggningen har 
med åren utvecklats till ett komplett 
liftsystem med 13 backar och 6 liftar 
(sittlift, släpliftar och knappliftar), 
barnområde, pulkabacke och längd-

spår. I närområdet finns hotell, stugby 
med ski in – ski outläge, lägenheter 
och restaurang. 

Det snösäkra berget har oftast vintrar 
med gott om natursnö, men för säker-
hets skull har man även ett väl utbyggt 
snökanonsystem. 

Vill du utveckla din skidåkning kan 
du boka plats på skid- eller snowbo-
ardskola eller få egna privatlektioner. 
Erfarna instruktörer som är utbildade 
via SLAO hjälper både nybörjare och 
mer avancerade åkare på ett roligt och 
pedagogiskt sätt att få tips till härligare 
åk i backen.
 
Branäs
Cirka åtta mil norr om Torsby tätort 
ligger Branäs skidanläggning med 33 
backar och 28 liftar. Ett område som 
växer för varje år. Nyhet för säsongen 
22/23 är en ny sittlift som tar gästerna 
från dalen till toppen på rekordtid. 

Desstutom en helt ny backe med 
tillhörande lift bredvid barnens favorit, 
Nintendo Land.

Här finns  även Skicross- och speed-
skibana för de snabba och snowpark 
för de våghalsiga. En airbag – en stor 
mjuk kudde – finns för de som vill 
prova hopp och olika typer av trix som 
inte vågas göra på snön. 

Branäs har röstats fram till vinnare av 
Stora Barnsemesterpriset, i kategorin 
Bästa skidort för barnfamiljer, hela 
13 gånger. Senast var 2020. Det säger 
ganska mycket om deras satsning på 
barnfamiljen.

Skidor, snö och solSkidor, snö och sol

Hyr din skidutrustning
Hos både Hovfjället och Branäs 
finns det en välsorterad hyrshop. 
Du kan enkelt boka online eller 
på plats och få experthjälp. 

www.branas.se
www.hovfjallet.se

vill njuta av orörd natur. Uppleva tyst-
naden och insupa riktig skogsdoft.  

I Mattila finns 210 bäddar fördelat  
på 34 boenden med flera boende- 
alternativ – nya moderna stugor, äldre 
timmerstugor, lägenhet samt rum i 
härbre. De flesta stugor har fiber så 
här går det bra att kombinera jobb 
med friluftsliv. 

Flera skidläger anordnas med olika 
nivåer, både för nybörjare och mer 
erfarna. Har du ingen egen utrustning 
går det bra att hyra på plats. 

Med sina 630 meter över havet 
ger Långberget en milsvid utsikt 
över skog, berg och sjöar. 

Men Långberget har mer att erbjuda 
än vacker natur. Här finns cirka 63 
km längdspår och av dessa har 5 km 
konstsnösystem och elljus. De flesta 
slingor har även en bädd för fristil. 
Alla längdspår utgår från spårcentra-
len som är belägen nedanför hotellet. 
Det finns spår för alla smaker. Vill du 
utmana dig själv och testa din förmåga 
finns det flera slingor med riktigt tung 

Torsby Skidtunnel 
och Sportcenter
I skidtunneln är det vinter året om. 
Här erbjuds du en upplevelse utöver 
det vanliga. Åkningen är varierad tack 
vare att den 1,3 km långa slingan följer 
terrängens naturliga nivåskillnader. 
Här samsas både elit och motionärer. 
Vill du slipa på din teknik? Eller är du 
nybörjare. Det finns kurser och läger 
med hela paketerbjudanden. På vin-
tern finns även spår utomhus i olika 
längder med delvis elbelyst sträcka.

Kalla fakta inomhusskidåkning
• 1,3 km lång (1287 meter)
• 12 meter i höjdskillnad
• 25 meter stigning per varv
• -3 grader och vindstilla (så klart)
• 8 meter bred
• Öppet från första maj till sista februari 

terräng. Kombispåret, som går ute 
på myrarna utan höjder välkomnar 
dessutom både skidåkare, fotgängare, 
hundar och pulkor. 

Vill du göra en längre tur och träna 
klassisk teknik och uppskattar fina 
miljöer genom vintertyst skog och 
utsikt så rekommenderas Vasabanan 
som finns i varianterna 18, 20 och 25 
km. 

Under vinter 2023 erbjuds yoga- och 
skidåkningskurser tillsammans med 
Yogaakademien. Tänk att börja dagen 
med ett yogapass för att sedan slänga 
sig ut i nypistade spår i skogen och 
slipa på skidtekniken. Kvällen avslu-
tas med god gemensam middag på 
hotellet. 
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VinteraktiviteterVinteraktiviteter

Det är härligt för kroppen och 
knoppen att komma ut i den 
friska luften. På vintern gäller det 
att passa på under de få timmar 
solen är uppe. Här får du några 
tips på härliga uteaktiviteter som 
passar hela famijen. 

Hundspann
Har du någon gång drömt om att glida 
fram på en släde över snön, bakom ett 
spann med vänliga och arbetsvilliga 
hundar som springer av ren glädje? 
Upplevelsen finns närmare än vad du 
kanske tror – ta en tur med hund-
spann i norra Värmland.

Isfiske
Borra ett hål i isen och vänta med 
spänning på napp. Det finns många 
bra fiskevatten för vinterfiske runt om 
i kommunen. Kom ihåg fiskekortet 

Inneaktiviteter

och säkerheten på isen. Karta och 
fiskekort finns att köpa på ifiske.se. 

Bastubad
Skäm bort kropp och själ med ett 
bastubad. Du kan hyra bastu på 
Sahlströmsgården eller hos Torsby 
camping. Ta ett dopp i Sirsjön eller 
sjön Fryken för att sedan värma dig 

En aktiv vinter

Gå på bio
På mysiga Biograf Stjärnan och 
Bio Nordvärmland visas filmer 
för hela familjen. Världspremiä-
rer samlas med gamla favoriter. 
Biljetter köper du på plats eller 
online, bioprogram finns på 
respektive biografs facebooksida 
eller i lokala annonsbladet  
”Torsbybladet”.

Plaska runt i 
+30 grader eller relaxa
På SysslebäcksBadet och Torsby-
Badet finns möjlighet till härli-
ga dopp. Eller varför inte boka 
relaxavdelningen och må gott i 
bubbelbadet? Ledarledda aktivi-
teter finns också att boka om du 
önskar det. 

Besök utmarksmuseet 
Utmarksmuseet med Pilgrims- 
tapeten i Ransby, den 40 meter 
långa bonaden av linneväv är  
Sveriges motsvarighet till den 
franska Bayeux-tapeten i  
Normandie. Tapeten visas i ett 
eget medeltida timrat långhus.  
Pilgrimstapeten berättar i tio- 
tusentals stygn, historien om  
forna pilgrimers färd från  
Hammarö i södra Värmland 
till Nidaros. Passa också på att 
besöka den mysiga butiken eller 
stanna till för en fika i cafét.

i bastun. En trevlig aktivitet för såväl 
kompisgänget, familjen eller avkopp-
ling för dig själv. 

Snöskovandring
Snöskovandring är ett annorlunda 
sätt att upptäcka naturen. Upplev 
nordvärmlands härliga vinterlandskap 
på en guidad tur med någon av våra 
erfarna arrangörer. En aktivitet som  
efterfrågas mer och mer för varje 
säsong av gäster. Du kan hyra snöskor 
och boka guidade turer hos flera  
företag i området.

Vintervandra 
Här finns flera vandringsleder, som 
många hittar ut till på sommaren och 
fler börjar nu också att hitta till dem 
på vintern. Tänk på att det kan vara 
halkigt och på sina ställen rikligt med 
snö, även på vägen fram till där leden 
startar. Lederna passar såklart bra att 

gå med snöskor, men det fungerar  
också med rejäla vinterkängor. Vill  
du veta mer om vilka leder som finns,  
besök visitvarmland.com/torsby/ 
tema-aktiviteter/vandra.
 
Grillplatser 
Vid många sjöar och vattendrag finns 
det grillplatser som kan vara mysiga 
att besöka. Fiskevårdsföreningarna 
runt om i kommunen gör ett bra  
jobb med att hålla snyggt och fint  
vid de olika platserna. Besök ifiske.se 
för att få mer information om olika 
platser. Ta med egen ved och var noga 
med att se till att brasan är släckt när 
ni lämnar platsen. På skidanläggning-
arna finns också grillplatser som du 
kan låna.  

Pulka 
Var kan man åka pulka? På skidan-
läggningarna Hovfjället, Långberget, 
Mattila och  Branäs finns inte bara 
skidbackar och spår utan även pulka-
backar. Är du i Torsby centrum så är 

”Passa på att 
njuta av snön, 

om några 
månader är 

den borta ...”

Visst är det härligt att bara 
vara inne när det är kallt och 
ruggigt ute. 

pulkabacken på Torsby Skidtunnel och 
Sportcenter din närmaste backe.
 
Skoter
I kommunen finns milvis med skoter-
leder som klubbarna i området sköter 
om. Nordvärmlands Snöskoterklubb 
har många leder i Klarälvdalen och i 
anslutning till Branäs. Lekvattnets  
Snöskoterklubb finns i Lekvattnet med 
omnejd. Viktigt att veta är att åker du 
efter en skoterled som har röda kryss 
(som betyder vinterled) samsas du 
med skidåkare, gående och hund-
spann och måste vara extra försiktig. 
För att köpa ledkarta och betala spårav-
gift, kontakta respektive klubb. 

Mys i massor
Vill man inte göra sportiga aktiviteter 
så kan man alltid tända en brasa och 
kanske grilla korv, dricka varm chok-
lad och mysa vid elden. Eller så gör du 
ett besök på café med en god bok, flera 
”typiska” sommarutflyktsmål har även 
öppet under vintern.
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Hemtrevligt boende för alla 

Bo & Kultur Shopping

I Torsby är möjligheterna till bo-
ende stora, den nordvärmländska 
gästfriheten och det personliga 
bemötandet får du på köpet. Här 
finns rum för kropp och själ. Välj 
mellan hotell, B&B, vandrarhem 
eller en mysig stuga.

Boka rum på trivsamt hotell 
Närhet till unika butiker, personlig 
service och trevlig centrumkärna hittar 
du om du bor i centrala Torsby. Boka 
en natt eller två på Hotell Örnen eller 
Hotell Björnidet. För dig som vill vara 
centrumnära men ändå en bit ifrån 
finns Valbergsängens sporthotell med 
promenadavstånd till centrum, närhet 
till tåg- och busstation och Torsby 
skidtunnel. Strax utanför Torsby hittar 
du Sahlströmsgården som erbjuder 

Övre Frykens Konstrunda har 
blivit en tradition med hela 24 
år på nacken. En härlig helg 
fullspäckad med konst väntar. 

Övre Frykens konstrunda är en  
populär aktivitet och lockar lång- 
väga besökare för att se öppna 
ateljéer, utställningar och gårds-
butiker. Fryksdalen bjuder på en 

Konst i mängder 
under påsken

varierad meny av landskapsmil-
jöer med den glittrande Lövens 
sjö mitt i. Du färdas på alltifrån 
små byvägar, gamla landsvägar 
till Europaväg 45 och botaniserar 
bland olika konstnärliga uttryck 
och mathantverk. 

Du vet att du har kommit rätt när 
du ser den rödmålade vargen som 
har blivit en symbol och logotyp 

en hotellupplevelse där du kan känna 
historiens vingslag, äta god mat, gå 
på guidad tur eller varför inte boka in 
dig i bastun med ett tillhörande dopp 
i Sirsjön?

Enkelt och mysigt att bo i stuga 
Att ha sitt eget krypin, möjlighet till 
matlagning och kanske något mer 
utrymme kan vara skönt. På de olika 
skidanläggningarna finns möjlighet att 
boka en mysig stuga, ofta med
ski-in-ski-out läge, perfekt för dig som 
vill ha mycket skidåkning för peng-
arna. Det är även några campingar i 
området som har vinteröppet där du 
kan hyra stuga, bland annat på Torsby 
camping och Camping 45. Det finns 
även privatpersoner som hyr ut stugor 
i området via till exempel airbnb. 
 

   Mer tips på 
boende hittar du 
på visittorsby.se 

eller 

Shopping är en upplevelse i sig. 
Ge dig ut på en shoppingrunda i 
norra Värmland. Här finns ett  
varierat och brett utbud som  
passar alla, från Långflon i norr  
till centrala Torsby i söder.

I Torsby centrum hittar du unika 
presentbutiker, dam- och herrekipe-
ring, inredningsbutiker, sportbutiker, 
leksaksaffär, bar och restauranger. Här 
finns mötesplatser för alla. På anrika 
fiket Wienerkonditoriet kan du slå dig 
ner och ta en fikapaus i trivsam miljö, 
eller varför inte ta med en kaffe och 
sätt dig i Tingshusparken. Här finns 
lekplats för de små, sittplatser och 
laddbänkar för telefonen med hjälp av 
solenergi. Vill du ta en promenad är 
ett tips att gå ner till båthamnen. Där 
finns bänkar precis intill sjön Fryken.

Sportiga butiker 
För dig som söker utrustning för den 
aktiva semestern i Torsby finns Pri-
masport (i centrala Torsby), All-
sport (Handelsplats Kajsheden) och  

Sportringen-outlet (Långflon shop-
pingcenter). Butikerna erbjuder ett 
varierat sortiment av friluftskläder, 
skor och sportartiklar från olika mär-
ken. På Radioelektriska i Sysslebäck (i 
folkmun kallad ”Nordvärmlands Clas 
Ohlson”), finns jakt- och fiskeutrust-
ning och annat som du kan tänkas 
behöva för att vara ute i naturen.

Shopping på gränsen 
Under 2014 startades Långflon 
shoppingcenter. Centret ligger precis 
på gränsen till Norge och riksväg 62, 
vackert beläget med utsikt över Höljes-
sjön. Långflon shoppingcenter lockar 
flera tusen besökare om året, främst är 
det norrmän som hittar dit och för dig 
som vill göra ett klipp eller två så har 
de alltid bra kampanjvaror. På centret 
idag finns godisbutiken Gottebiten, 
Restaurang Utsikten, Sportringen-out-
let och livsmedelsbutiken Eurocash. 
Från de stora skid- och sommar- 
destinationerna så tar det med bil 
från Trysil cirka 30 minuter, Sälen 40 
minuter och Branäs 50 minuter. 

Shopping i norra Värmland
Torsby är ett stort geografiskt 
område, men det är aldrig långt 
till närmaste servicepunkt. På 
nio platser runt om i kommunen 
finns lanthandelsbutiker med va-
ror, service och turistinformation. 
Det finns också två obemannade 
butiker – Ica Nära Likenäs Allköp 
som efter stängning öppnas obe-
mannad och Vitsands Livs som är  
en obemannad butik dygnet runt.

Lanthandeln 
servicepunkten i bygden 
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Nyskoga

Vitsand

Höljes Lanthandel

Coop Sysslebäck

ICA Nära Likenäs

Tempo 
Ambjörby

Coop 
Stöllet

Vägsjöfors 
Bensin & Kiosk

Finnskogens Ostaffär

ICA Nära Östmark

ICA Nära Bograngen

   Mer om 
handelsutbudet 

på itorsby.se 
eller 

Din närmaste servicepunkt:

Ge bort en shoppingupplevelse i pre-
sent, en perfekt gåva där mottagaren 
själv har möjlighet att välja var och när 
man vill nyttja det. iTorsbys present-
kort kan användas i alla butiker som 
är medlemmar. Presentkortet kan du 
köpa på Hedbergs kläder, Ica Toria och 
Radioelektriska i Sysslebäck. Gälller i 
ett år från inköpsdatum. 

iTorsby presentkort 

för konstrundan. Karta för att hitta 
utställare finns på webbplatsen och 
datum för konstrundan 2023 är 
7–9 april (långfredag–påskdagen).   
konstrundan.wordpress.com 

Är B&B något för dig? 
I området finns flera bed and break-
fast bIand annat The Lodge som är 
ett mysigt B&B med närhet till vatten 
och till skidanläggningen Hovfjället. 
Längre norr ut, i Ambjörby hittar du 
Mörbacka gård B&B och strax utanför 
Sysslebäck, i närheten av Branäs finns 
Strandås B&B. Ett alternativ för dig 
som kanske är på väg till fjällen eller 
från fjällen och vill lägga till en extra 
dag för att upptäcka mer i vårt fantas-
tiska vinterområde.  
 

Vitsands Livs
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Sommar Evenemangstips

Övre Frykens Övre Frykens 
konstrundakonstrunda

Finnskogs-Finnskogs-
valsenvalsen  
Torsbyklubben MK Ratten planerar 
traditionsenligt att köra Rallytävlingen 
Finnskogsvalsen i början av januari. 
Tävlingen kommer att bestå av ca sex 
mil specialsträckor fördelade på fem 
sträckor, med start och mål i Torsby.

26 februari – 2 mars 
Kammarmusikproffessorn Henrik
Frendin har samlat tio absoluta topp-
musiker för att musicera tillsammans 
under veckan. Festivalen har under 
årens lopp blivit något av en institu-
tion och lockar hängivna musikälskare 
från hela Skandinavien. Man upple-
ver musiken som man gjorde förr i 
salonger efter en god måltid.

Ta del av mer information och  
program på sahlstromsgarden.se

Kammarmusik  
i vintertid på  
Sahlströmsgården

”Save the dates” vinter 2023

Mattila ski marathon 
5 februari 
Ett skidlopp på 21 eller 42 km i 
svedjefinnarnas spår! Start och mål 
vid finngården Mattila. Loppet är ett 
seedningslopp till Vasaloppet! Fyra 
tävlingsklasser finns: Herrar 42 och 
21 km samt Damer 21 och 42 km. 
Om du vill åka utan att tävla kan du 
åka öppet spår 21 eller 42 km. 

Läs mer på mattila.se

Byggdialog 
Ski Marathon
8 jan 
Vinterns långloppsupplevelse på 
skidor. Ett långlopp på toppen av 
Värmland – Långberget skidstadion, 
Sysslebäck. Gemensam start kl 11.00 
för samtliga klasser. Loppet är seed-
ningsgrundande till Vasaloppet. 

Plats: Långbergets skidstadion, 
Sysslebäck. 

Längd: 42 och 21 km i klassisk stil. 

Läs mer på byggdialogskimarathon.se 

Påskhelgen då konstnärer runt om i
Fryksdalen öppnar sina ateljéer, 
gallerier och gårdsbutiker. En mängd 
konstnärer och konsthantverkare som 
visar upp sina alster på 20-talet platser, 
från Vägsjöfors i norr till Ämtervik i 
söder.

Håll utkik på visittorsby.se för pro-
gram och vilka som medverkar.

7-9 april

14 januari

Gammalt och nytt, vila och akti-
vitet, stillhet och fart, sommar, 
vinter, vår och höst. I Torsby och 
Norra Värmland finns motsatser-
na som egentligen bara är ändar-
na av en lång skala av roliga och 
spännande upplevelser. 

Vandra, cykla, paddla, bygg din egen 
flotte; Torsby är ett eldorado för den 
aktive, naturälskande besökaren.  
Gillar du konst, museer, natur och  
historiska miljöer? Då har du hamnat 
rätt. Botanisera bland konstgårdar, 
museer och finngårdar med sina  
spännande miljöer. Sommaren i 
Torsby bjuder på upplevelser utöver 
det vanliga. Välkommen tillbaka och 
upptäck vår vänliga vildmark. 
 
Mystiska finnskogen lockar 
Gå på vandring och känn historiens 
vingslag, besök platser med berättelser 
från en annan tid och upplev naturens 
underliga väsen. Finnskogen är ett 
område som under 1600-talet kolo-
niserades av finska nybyggare. Med 
sin fulländade teknik fick de fram 
stora skördar ur askan efter bränd 
skog. Skogsfinnarna, som de kom att 
kallas, var experter på att ta tillvara 
alla naturens resurser. En viktig del 
av deras kultur var tron på att naturen 
var besjälad, och att det var viktigt att 
förhålla sig till både växter och djur 
med stor respekt. Deras kultur och 
språk levde aktivt här i området under 
350 år. Arvet efter de finska nybyggar-

na lever kvar idag på våra finngårdar 
som är Skandinaviens bäst bevarade. 
Gårdarna har sommaröppet och flera 
erbjuder servering. 
 
Starta historien i Lekvattnet 
Finnskogscentrum i Lekvattnet är ett 
besökscenter med museum, bibliotek, 
butik, utställningar och olika typer 
av evenemang. Finnskogscentrum är 
ett ”måste-besök” innan du ger dig ut 
på upptäcksfärd i skog och mark på 
finnskogen. Kanske lär du dig mer om 
naturen, svedjebruket, byggnadstek-
niken eller människorna som levde 
i skogen? Museet har en spännande 
basutställning och varje år görs en ny 
sommarutställning med tema. 

Hitta dina favoritleder 
Hovfjället, 7-torpsleden, Rännberget, 
Granberget, Nordvärmlandsleden, 
listan på vandringsleder och fantastis-
ka naturreservat som finns i området 
kan göras lång. De flesta hittar du via 
Naturkartan som är ett digitalt verktyg 
för vandringsleder, cykelleder, badplat-
ser och annat intressant att upptäcka 
i naturen. Torsby och norra Värmland 
finns med på naturkartan och du kan 
välja om du vill ladda ner den som en 
app eller besöka naturkartan.se/torsby.

Åk skidor hela sommaren 
Få platser i världen kan erbjuda skid- 
säsong året om – men det kan Torsby.  
I Torsby skidtunnel är det alltid vind- 
stilla och minus 3 grader. Perfekt för 
dig som vill finslipa på tekniken inför 

Välkommen tillbaka i sommar 

vinterns utmaningar eller för dig som 
vill svalka dig i sommarvärmen. Torsby 
Skidtunnel och Sportcenter erbjuder 
en varierad träningsmiljö för stora och 
små hela året. Åk längdskidor eller 
skridskor på midsommarafton innan 
dansen, nubben och sillen – det blir en 
unik upplevelse. 
 
Roliga evenemang 
Under sommaren i Torsby och i norra 
Värmland duggar evenemangen tätt. 
Här kan du uppleva nostalgidagar 
som tar dig tillbaka till glada 50-talet, 
trivselkvällar på någon av våra hem-
bygdsgårdar, löpartävlingar, Svennis 
cup i fotboll eller varför inte rallycross 
i världsklass med VM-tävlingen i  
Höljes? Stort som smått. Vi lovar att 
du kommer trivas vad än du väljer  
att gå på.
 

Ett axplock av sommarens 
evenemang: 

• Svennis cup 

• Höljes RX rallycross 

• Mattila mashrun 

• Östmarksdagarna 

• Torsbykalaset 

• Flyg och hobbyfordonsträff 
Backa flygplats 

Håll koll på visittorsby.se för 
program och datum. 

SK Bore 
Skidskyttetävlingar 
17-19 februari 
Senior- och juniortävling i skidskytte. 

Försmak av sommarenFörsmak av sommaren

Sopplunch på 
Utmarksmuseet
Måndagar i vinter

Ett tips för dig som är i Branäsom-
rådet, varje måndag under vintern 
kan du besöka Utmarksmuseet 
i Ransby för en god sopplunch. 
Passa på att se på utställningar, 
pilgrimstapeten och om du inte  
vill äta soppa finns det alltid  
gofika och en fin butik att besöka. 

 
Öppet:

Mån 11.00-17.00
Tis 11.00-17.00

Ons Stängt
Tor Stängt

Fre 11.00-17.00
Lör 11.00-17.00
Sön 11.00-17.00  
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V i öonskar dig en 

     trevlig vistelse i Torsby!
..

@visittorsby turist@torsby.se 


