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Ett

Ett myllrande

– från rockabilly
Hela Värmland är kulturbygd.
Torsby är inget undantag och
kulturen är fast förankrad i
myllan och bland befolkningen.

Å

ret runt ordnas kulturaktiviteter i kommunen. Torsby
har
förfaarbesöken
på
Heidruns, Heidruns sommarkvällar, utställningar på
och visningar av Sahlströmsgården och
besöken på ortens ﬁnngårdar, konstföreningens höstsalong, teaterföreningens och
kammarmusiksföreningens föreställningar och Utmarksmusiken i Ransby. M.m
Stort engagemang
Kulturföreningarnas frivilliga arbete,
duktiga företagare i kulturbranschen och
nära samarbete med kommunen är basen
för e aktivt kulturliv i Torsby.
– Under Torsby kulturvecka ”Höstglöd”
– mellan bokmässan och älgjakten visar
vi Torsbys kulturliv. Torsbys kulturliv är
en vital gör-det-själv-kultur. Här ﬁnns en
massa människor som brinner för a erbjuda intressanta kulturaktiviteter, säger
kulturchef Ingemar Nordström.

Bilen är en levande del av
Torsbykulturen. Det är ingen
slump a ﬁlmsuccén
Rallybrudar spelades in i
Torsby där rekvisitan fanns
i stort se i varje ladugård.
Filmen har ses av 6 000
Torsbybor.
Foto: SF Studios

Ett telefonsamtal räcker
Använda rotavdraget till att renovera
badrummet eller köket? Installera värmepump eller solvärme? Vattenanalys
på brunnsvattnet?
Kontakta VVS-Huset Värmland så är
du i trygga händer.
VVS-Huset Värmland erbjuder fullsorterade VVS-butiker i Torsby och Sunne,
service och alla förekommande entreprenader inom VVS.
– Som totalentreprenör tar vi hand om
allt. Vi har e bre nätverk av erfarna
rådgivare och besiktningsmän, rör-, eloch kylinstallatörer, borrare och grävare.
Vi har också e nära samarbete med de
största byggföretagen på orten. Du behöver bara e telefonnummer för hela en-
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Sunne
Tel: 0565-138 18
Fax: 0565-135 65
Järnvägsgatan 8

treprenaden, lovar Stefan Andersson som
sedan tre år tillbaka tagit driver verksamheten eer sin far.
Kvalitet vinner i längden
I butikerna får du inspiration, tips och
idéer när du ska fräscha upp di badrum
eller byta värmesystem. Företagets nära
samarbete med bl.a. Filtrena inom vaenrening gör a VVS-Huset kan erbjuda e
bre sortiment av vaenﬁlter.
– Vårt krav på kvalité och miljö gör a
vi bara marknadsför de ledande leverantörerna inom branschen.
VVS-Huset Värmlands medlemskap i
SVEP, VVS företagen och Säker vaeninstallation är också en trygghet för kunderna.

Torsby
Tel: 0560-100 44
Fax: 0560-137 90
Enarsvägen 2

Känn dig trygg med VVS
VVS-Huset
-Huset
Värmland. På bilden
vd Stefan Andersson och
butikschef Mona Jonsson Lind.
www.vvshuset.nu

