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Säsong året om torsby.se

För människorna som bor i Sveriges landsbygd inne-
bär högre säkerhet i elnäten en ökad trygghet i var-
dagen. Därför satsar Fortum på Värmland.

– Vädret är den vanligaste orsaken till strömav-
brott, med SäkraNät-programmet ökar vi tillgänglig-
heten i ledningsnätet till 99,99 procent, säger Tomas 
Brunzell, lokalnätschef i Värmland.

Sedan hösten 2005 arbetar Fortum med SäkraNät-pro-
grammet, det största infrastrukturprogrammet i företa-
gets historia.

– I Värmland och Skaraborg arbetar kontinuerligt cirka 
120 personer med a�  säkra nätet. Bara under 2008 inves-
terade vi 215 miljoner i regionen och har sedan starten 
grävt ner över 200 mil kabel i Värmland och Skaraborg.

Gräver ned, breddar och isolerar
Fortum jobbar på fl era plan för a�  vädersäkra kra� led-
ningarna. Arbetet sker genom a�  man breddar lednings-
gator, gräver ned och isolerar elledningar. Trädsäkring 
innebär a�  om e�  träd faller ned så ska det inte kunna 
riva ned eller orsaka e�  avbro�  på elledningarna.

– Dessutom monterar vi � ärrstyrda frånskiljare vilket 
gör a�  vi kan koppla på strömmen gradvis. Kunderna 
får tillbaka sin ström tidigare och vi kan snabbt ringa in 
avbro� et, förklarar Tomas.

Säkrar i Torsby
I Torsby kommun har Fortum helt enligt planerna kom-
mit ca halvvägs i arbetet. Västra delen av kommunen 
med skogsområdena runt Östmark och Ma� ila är redan 
klara, liksom ledningsnätet runt Långberget i norr.

– Under 2009 kommer vi främst arbeta mellan Vas-
serud och Höviken, nordöst om Torsby tätort. Vi jobbar 
oss successivt fram, säger projektledare Anders Jonsson 
i Torsby.

Fortum tryggar 
elleveranserna

Fortum gräver ned kraftledningar 
i Värmland inom programmet 
SäkraNät. Tryggade elleveranser innebär 
en tryggare vardag för Fortums totalt 
865 000 kunder. På bilden 
entreprenörerna Mathias Berglund och 
Jörgen Lindquist.

Energiboxen underlättar
I juli 2009 har alla Fortums 865 000 kunder i Sverige få�  
installerat Energiboxen – den nya elmätaren som inte 
bara skickar löpande information om e�  hushålls ener-
giförbrukning utan även sms:ar till Fortums dri� central 
vid strömavbro� . Det gör a�  Fortums tekniker enkelt och 
snabbt kan lokalisera avbro� et och åtgärda felet.

– Vår dri� personal och våra montörer står alltid redo 
a�  åtgärda avbro� , förklarar Tomas Brunzell.
Som tidigare gäller dock a�  kunden måste felanmäla när 
det inträff ar e�  strömavbro� .

–  Kunden kan själv ha brutit strömmen hemma utan 
a�  det för den delen är e�  strömavbro� .

Underhåll utan strömavbrott
Fortum Distribution håller också på a�  införa en arbets- www.fortum.se 

metod där montörerna utför underhållsarbete i elled-
ningarna med strömmen på.

Arbetsmetoden Arbete Med Spänning (AMS) möjlig-
gör a�  kunderna slipper strömavbro�  i samband med 
ombyggnad och underhåll av elnätet. 

Helmia Fastigheter bygger ut ICA Supermarket i Toria.
– Vi vill öka trivseln och skapa en behagligare butiks-
miljö, säger Per-Inge Walfridson, vd Helmia Fastig-
heter.

Helmia Fastigheter har få�  klart med ny detaljplan för a�  
bygga ut ICA Supermarket Toria med totalt 800 kvadrat-
meter, vilket kommer a�  ge 600 kvadratmeter förstärkt 
säljyta. Det är 6:e ombyggnaden sedan starten 1886.

– Vi passar även på a�  bygga om personalutrymmen, 
vilket också innebär a�  vår hyresgäst Allsport kan utöka 
sina lokaler med 200 kvadratmeter.  
ICA Supermarkets butiksyta kommer a�  växa med över 
35 procent.

Ge tillbaka till kunderna
ICA Supermarket Toria har kontinuerligt ökat i årlig om-
sä� ning till dagens 111 miljoner. Men det är inte för a�  
nå y� erligare försäljning eller växa till e�  ICA Kvantum 
som Helmia Fastigheter miljoninvesterar.

– Nej, det handlar uteslutande om a�  öka köpglädjen 
för våra trogna kunder, däribland 15-20 procent norr-
män. Butiken har vuxit kontinuerligt sedan starten för 
drygt 20 år sedan. Det är för trångt nu. Därför vill vi 
skapa en fräschare miljö för våra kunder.

Inte störa julhandeln
Projektering pågår just nu. Planeringen siktar på en om-
byggnad hösten 2009, vid försening förskjuts planerna 
till våren 2010.

– Vi kommer inte a�  störa julhandeln med 
ombyggnationer. Samtidigt vill vi skapa något bra för 
våra kunder. 
I samband med ombyggnationerna, som innebär a�  bu-
tiken fl y� ar 15 meter västerut, byggs nya parkeringsplat-
ser, som kommer a�  utökas till totalt 340 p-platser.

– Enligt den nya detaljplanen som trädde i kra�  i april 

2009 har vi möjlighet a�  bygga ut y� erligare 2 200 kva-
dratmer i Toria. Vi får se vad vi gör i framtiden, ler Per-
Inge.

Toria köpcenter 
byggs ut

Tel: 0565-74 40 00
www.helmia.se

Helmia Fastigheter AB planerar för att 
bygga ut ICA Supermarket i Toria med 
ytterligare 800 kvadratmeter för att 
skapa en trevligare butiksmiljö.
 

Fakta:

I Helmia AB som ägs och drivs av familjen Walfrid-
son ingår Helmia Bil AB, Helmia Lastbilar AB, Hel-
mia Fastigheter AB samt ICA Toria AB. Företaget, 
som grundades 1952, by� e namn från Fryksdalens 
Motor AB vid årsski� et 1997/1998. 

Helmia AB har verksamhet i Sunne, Karlstad, 
Arvika, Torsby, Karlskoga, Hagfors, Filipstad och 
Årjäng. 

Helmia AB har totalt ca 400 medarbetare.


