
Samverkan Norra Klarälvdalen är en förstudie som vill fånga bygdens syn på norra Klarälvdalens attraktionskraft. 

Förstudien är ett initiativ från Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se med stöd från Torsby kommun. 

Inbjudan. 
Samverkan Norra Klarälvdalen. 

Välkommen till Samverkan Norra 

Klarälvdalen 

Hur vill du bevara, förändra och utveckla norra Klarälvdalen och varför 

bor du kvar i bygden? Med stöd från Torsby kommun har Norra Ny 

Utveckling och Platsutveckling.se tagit initiativ till förstudien Samverkan 

Norra Klarälvdalen. Genom förstudien önskar vi diskutera tankar, bolla 

förslag och samla in synpunkter kring det som anses vara norra 

Klarälvdalens styrkor, svagheter, hot och framtida möjligheter.  

Samverkan Norra Klarälvdalen arrangeras som 3 digitala möten med 

inspirationsföreläsningar, workshop och förslag på möjligt samarbete med 

våra grannar utmed Glomma i Norge.   

Hjärtligt välkommen med dina tankar, synpunkter och förslag.  

Utveckling skapar vi tillsammans! 

Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se 

. 

Anmälan görs via e-post till: norrany@platsutveckling.se 

Länk till digitala zoom-möten skickas klockan 17.30 inför varje möte. 
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Program. 
Samverkan Norra Klarälvdalen. 

Första mötet tors 28 okt 18-21.  
Myrtorp i Sörmark 

Emilia Karlsson och Johan Einarsson uppmärksammades av SVT-programmet 

 ”Det sitter i väggarna” för deras arbete med att restaurera och rädda gården Myrtorp i Sörmark. 

På cykel till Klarälvdalens sätrar 

Nina Nilzon, som studerat till Skogsguide vid Klarälvdalens folkhögskola,  

presenterar en platsstudie längs Klarälvens västra sida 

Region Värmlands och Torsby kommuns utvecklingsarbete 
Region Värmlands och Torsby kommuns arbete med att stärka norra Klarälvdalens attraktionskraft. 

Andra mötet tors 11 nov 18-21. 
Åstol i Bohuslän 

Arbetet med att stärka lokalsamhället på ön Åstol i Marstrandsfjorden. 

Workshop och gruppsamtal  

Vilka är norra Klarälvadalens styrkor, svagheter och hot? Vilka förbättringsmöjligheter ser vi?  

Tredje mötet tors 25 nov 18-21. 
Att utveckla natur- och kulturturismen utmed älven Kynna 

Pia Helene Knøsen Lund vid Landbrukskontoret för Våler/Åsnes 

Möjligheter med Interreg och EU 

Elisabet Olsson, EU-samordnare vid Torsby kommun 

Nästa steg – ett samarbete med Norge och Glomma?  

Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se 

Anmälan görs via e-post till: norrany@platsutveckling.se 

Länk till digitala zoom-möten skickas klockan 17.30 inför varje möte. 
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