Vad står det om
din förening i
registret?

Nu är det dags igen för din förening att lämna uppgifter till kommunens föreningsregister. Det är
fritidsavdelningen som, liksom
alla andra år, har sänt ett brev till
alla föreningars ordförande eller
kontaktperson och bett om uppdatering av föreningens uppgifter.
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Nu är det bestämt. Alltså vad Valbergsgårdens café och restaurang ska heta. Valet föregicks av en namntävling där den
som ville kunde lämna in förslag. Valet föll på ”Mätt o Go”
och det var Helge Westh, en av restaurangens mest trogna
gäster som har lämnat in förslaget.
– Vad tänkte du på när du kom på
just det förslaget?
– Jag tänkte inte på något särskilt,
svarar Helge.
– Kanske du känner dig ”mätt och
go” när du går härifrån?
– Ja, just det, så känns det.
Helge kommer ursprungligen från
Norge, men han och hans familj
flyttade till Torsby när han var 14
år. Han har ett långt yrkesliv bakom
sig, dels inom konditori-branchen,
dels som arbetare på olika pappersbruk på flera platser runt om i
Sverige. 1992 när han gick i pension
återvände han till bygden och bor i
en lägenhet centralt i Torsby.
– Det har alltid varit självklart för
mig att återvända till Torsby, säger
Helge.
– Jag har också varit stamgäst här

på Valbergsgårdens restaurang från
1992. Tycker om maten och personalen.
– Det är bra att de nu har öppet
också på helgerna.
Invigning av det nya namnet var
den 26 mars.
Valbergsgårdens café och
restaurang Mätt o Go har öppet varje
dag kl. 10-15, alltså även lördagar
och söndagar. Lunch serveras kl.
11.30-13.15. Matsedeln finner du på
www.torsby.se/matsedel. Du kan
också ringa 0560-161 17. Alla som
vill är välkomna!

Det är viktigt med ett uppdaterat föreningsregister.
Dels så kan nya medlemmar lätt
finna rätt kontaktperson, dels kan föreningen få inbjudningar och information under året om sådant som kan
vara bra och roligt att veta. Har man
bidrag till föreningen kommer dessa
också till rätt ställe.
Föreningsregistret lagras hos fritidsavdelningen, i deras datasystem som
heter Booking. Uppgifter ur systemet
läggs ut på kommunens webbplats,
torsby.se och presenteras också i Kommunguiden som kommer ut en gång
per år. Kommunguiden görs i ordning
nu på våren/försommaren och kommer i alla hushålls brevlådor i augusti.
De uppgifter som efterfrågas är
namn och kontaktuppgifter till föreningens kontaktperson, ordförande,
sekreterare, kassör, lotteriföreståndare,
lotterikontrollant, bank- eller postgiro
och verksamheter.
Det är Britt-Lis Adolfsson som har
sänt ut breven till föreningarna och en
blankett som man kan fylla i. Har du
frågor om föreningsregistret och de
uppgifter som ska lämnas, ring BrittLis på telefon 0560-166 91.
Vill du se vilka uppgifter som
syns om föreningen på kommunens
webbplats, gå in på www.torsby.se/
foreningsregister och titta där.
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