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Fortsatt god
växtkraft i Torsås
Nu är sådden i marken och överallt
gror livet igen. Den tidiga sommarens
ungdomliga grönska är alltid någonting
speciellt att uppleva efter en lång vinter.
Även Torsås kommun utvecklas! Jag är
stolt över det som gjorts, det finns mycket
kvar att göra som kräver en stabil styrning
framåt. Vi behöver fortsätta investera
för framtidstro och utveckling. Det går
bättre för Torsås när vi hjälps åt och
samarbetar. Kommunens invånare ska ha
en trygg välfärd. Det kräver en välskött
kommun där vi kan fortsätta satsa på
personal, familjer och äldre. Nya förskolelokaler färdigställs och äldreomsorgen
lyfts särskilt fram under kommande år.
Folkhälsoarbetet stärks, fler vägar till jobb
och försörjning skapas. Förbättringar
görs i dialog med föreningar, invånare,
medarbetare och företag. Vi fortsätter
bygga bostäder och kommunikationer.
Med Torsås kommun som nav i regionen
lever vi ett gott och småskaligt liv, där allt
vi behöver finns nära oss, havet, skogen,
Kalmar och Karlskrona.
Jag vill rikta ett särskilt tack till alla medarbetare och kommuninvånare som bidrar
med sitt arbete, kunnande och engagemang. Tack vare personalens kompetens
och många engagerade medborgare har vi
klarat årets många utmaningar på ett bra
sätt som ger framtidstro för Torsås.
När vi samarbetar och kraftsamlar för
att ta oss fortsatt framåt, växer vi tillsammans och bygger vidare på det bästa
med att bo och leva i Torsås kommun,
Pärlan i sydost! Framtiden
för Torsås kommun är ljus
och jag önskar dig en skön
sommar!
Henrik Nilsson Bokor (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Torsås kommun

Hur kan du minska nedskräpningen?
Skräp skadar, kostar pengar och
skapar otrygghet. Därför är det viktigt
att motverka nedskräpning och se till
att vårt avfall återvinns.
All nedskräpning är förbjuden i Sverige och
alla har ett ansvar att inte skräpa ner. Även
trädgårdsavfall räknas som skräp i det här
fallet, och får alltså inte tippas i naturen.
Håll din tomt i ett vårdat skick. Det
innebär till exempel att du inte kan ha stora
mängder med bråte och upplag på din
tomt. Det kan också innebära att byggnader
ska underhållas eller att häckar och träd
måste klippas. Läs mer om trafiksäkerhet
vid häckar och buskar på vår hemsida.
Använd sökordet ”Öka sikten”.
Ett annat sätt att bidra till en renare miljö
är att delta i Vi Håller Rent-kampanjen Sveriges största skräpplockarkampanj och
manifestation mot nedskräpningen som
äger rum varje vår. Kommunen stöttar
deltagare med material för insamling av
skräpet. Mer information finns på Håll
Sverige Rents hemsida, hsr.se.

Rapportera nedskräpning

Synpunkter och felanmälan görs till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, e-post
samhallsbygginfo@torsas.se eller telefon
0486-331 00.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för städning av
parker, naturområden och vägkanter längs
kommunala vägar samt tömning av papperskorgar i dessa områden. Torsås kommun
är medlem i nätverket ”Håll Sverige Rent
- Kommun” i syfte att utbyta erfarenheter
med andra kommuner i Sverige.

Visste du att…
Torsås kommun erbjuder
gratis vattenprov för dig
som väntar barn eller har
barn upp till två år och är skriven och
boende i kommunen.

Nya utflyktsmöjligheter för dagbarnvårdarna
Nya cyklar har köpts in till våra
dagbarnvårdare i kommunen.
Nu kan barnen få åka med på lite längre,
spännande utflykter. Cyklarna har en
liten elmotor så det inte blir så tungt att
trampa när alla barnen åker med. Så ser ni
dessa cyklar i byn så är det bara våra glada
dagbarnvårdare som är ute på äventyr.

Bildningsförvaltningen
Kommunövergripande

Kris och säkerhet
Kultur, fritid & turism

Viola Nilsson och Charlotte Andersson.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen

Våren med Kultur & fritid
Våren är här och sommarsemestern
är i antågande med mer tid för
upplevelser, gemenskap och
avkoppling. Vi vill här ge er några tips
och fler finns att hitta på hemsidan.
11 maj - Våryra i Torsås och biblioteket är
på Olssonska Gården klockan 10.00–13.00.
Frötävling för alla barn och vuxna. Testa
bibblans fina elcykel som finns att låna.
Denna dag är biblioteket öppet klockan
10.00–17.00 och lördagen den 12 maj
klockan 10.00–13.00 då det är försäljning
av utgallrade böcker.
6 juni - Nationaldagen firas traditionsenligt på Olssonska Gården i Torsås med
start klockan 16.00. Kulturskolans elever
tillsammans med Ann Milesson står för
underhållning och Torsås kulturpris delas
ut. Eva Milesson är dagens konferencier.

Jablonski Piano Academy
Mellan den 6-11 augusti kommer Bergkvara
kapell att fyllas av pianomusik. Då kommer konsertpianisterna Peter Jablonski
och Nico de Villiers att hålla lektioner med
unga pianister. Under kvällstid kommer
konserttillfällen att erbjudas. Håll utkik
efter program! Gratisbiljetter kommer att
finnas på Torsås bibliotek, telefon 0486-333
70. Arrangörer är Torsås kommun, Länsmusiken i Kalmar län samt Torsås pastorat.

Sund Smart Stark Senior
För dig som vill delta i intressanta föreläsningar eller få tips om hur vi kan upprätthålla en god hälsa även på äldre dar. Första
tillfället är en inspirationsföreläsning den 21
augusti på Olofsgården i Torsås. Program
kommer att finnas på biblioteket, vårdcentralen och på hemsidan. I samarbete med
Landstinget och Smålandsidrotten.

Var med i Sommarboken!
Hämta Sommarbokshäftet på biblioteket i
Torsås (eller ladda ner det från hemsidan).
Läs fyra böcker under sommarlovet, skriv
upp dem i häftet, rita gärna en teckning
och lämna in på biblioteket senast den 1
september. Alla som läser och lämnar in får
ett bokpris. För dig mellan 6-16 år.

Inspirationsföreläsning den 21 augusti.

Musikkvällar i Bergkvara,
tisdagar sommaren 2018
3 juli, Adée och Mpho
En föreställning om allas lika värde med
Ida ”Adée” Olsson och Mpho Ludidi tillsammans med Bitte Appelqvist och Unit.
10 juli, Strutters – Dixielandband
Strutters 40 år tillsammans med den
eminenta sångerskan Jessica Rudin.
17 juli, All generation Group
Sommarjazz från 40-, 50- och 60-talet med
Sofia Karlsson, Jan Gullstrand, Christer
Tholsson, Jörgen Andersson med flera.
24 juli, Emilia Amper Band
Emilia Amper, nyckelharpa och sång, Anders
Löfberg, cello och Dan Svensson, slagverk.
31 juli, Traveling John
Gitarr och sång med John Dunsö. Influenser från bl.a. Paul Simon och Bob Dylan.

Skön sommar till Er alla från oss på
Kultur & fritid! Och sist men inte minst
vill vi rikta ett stort tack till alla föreningar
- ni gör ett fantastiskt jobb för ett levande
kultur- och fritidsliv i Torsås kommun!

Analoga larm byts mot nya digitala larm
De första digitala trygghetslarmen
har installerats. Omsorgspersonal
inom hemtjänsten är i full färd med att
installera larm och arbetet beräknas
vara klart i god tid före semestern.
Under de första veckorna kommer larmen
att övervakas och testas lite extra noga för
att säkerställa att allt fungerar.
Arbetet kommer att vara genomfört och
alla gamla larm utbytta i god tid innan Telia
stänger ner kopparnätet i kommunen. De
nya larmen har egna SIM-kort med egen
uppkoppling via GSM, de kan även kopplas
via WiFi där det finns fiber installerat. De
bedöms även vara mer driftsäkra och inte
så känsliga mot åska.
Arbetsgruppen för Lås och Larm har
genomgått utbildning i montering och
administration av de nya larmen. Gruppen

kommer även att utbilda sina kollegor i att
hantera larmen, och på så vis säkerställa
hantering och därmed trygghet för brukare.
Trygghetslarmen kommer att följa
gällande avgiftstaxa.

Fakta om telenätet
Telia lägger ner det analoga nätet 2019.
Då försvinner möjligheten till telefoni via
kopparnätet och de ”gamla” telefonerna
slutar att fungera. Därmed försvinner möjligheten att sätta larm genom telefonen.

Nytt om ekonomiskt bistånd
Myndighetshandläggning för
ekonomiskt bistånd – försörjningsstöd
startade upp den 16 april.
Det innebär att du som sökande och
skriven i Torsås kommun kan logga in och
följa ditt ärende digitalt. Det som behövs
är att du är bosatt i kommunen och har ett
giltigt Bank-ID.
”Ekonomiskt bistånd Visa”-klienter
kan följa sitt ärende från ansökan till
beräkning, beslut och utbetalning. Här
kan även handläggare välja att publicera
utvalda journalanteckningar och låta
klienter ändra vissa personuppgifter såsom
telefonnummer.
Nästa steg är att ansöka via webben och
det hoppas vi kunna vara klara med i höst.

Förebyggande arbete mot droganvändning
I kommunens folkhälsoarbete pågår
en rad åtgärder för att förebygga användningen av narkotika och alkohol
bland ungdomar.
Folkhälsosamordnaren tillsammans med
representanter från skola, elevhälsa och öppenvården har tagit fram en ANDT-Policy
och handlingsplan som ska gälla för hela
grundskolan i Torsås kommun. (ANDTAlkohol, Narkotika, Doping, Tobak). Planen innefattar allt från drogförebyggande
insatser till praktiska åtgärder. Genom
elevrådet ska eleverna på Torskolan 7-9 få
vara med och påverka det fortsatta arbetet.

Exempel på andra projekt är utvecklingen
av Sahara aktivitetsområde som ska locka
till fysisk aktivitet och sociala möten
för att bidra till ökad folkhälsa. Torsås
kommun erbjuder även, i samarbete med
Länsstyrelsen och Smålandsidrotten, alla
idrottsföreningar möjligheten att vara med i
projektet ”Skjut på debuten”. Det syftar till
att föreningens medlemmar 13-16 år skriver
kontrakt med sin förening om att vara fria
från alkohol, narkotika, doping och tobak.
Till sist vill vi flagga för att det startat en
ideell nattvandrargrupp som jobbar för att
bygga relationer och vara ett vuxet stöd till
ungdomarna på kvällar och helger.

En spännande väsenvandring!
Samhällsbyggnadsförvaltningen
bjuder in till en väsenvandring
fredagen den 11 maj i samband med
Våryran i Torsås.
Så ta med era barn på denna spännande
vandring som sker i skogsområdet Ödet.
Det kommer att ske totalt två vandringar
under dagen med start vid kyrkans
parkering, den första klockan 11.00 och
den andra klockan 13.00. Vandringarna tar
cirka en timme vardera och förbered er på
att stöta på ett och annat väsen.
Anmäl er senast den 9 maj på hemsidan
www.torsas.se/vasenvandring.aspx. OBS!
Begränsat antal platser, först till kvarn.
Vid frågor kontakta miljöinspektör
Pernilla Landin på e-post pernilla.landin@
torsas.se alternativt på telefon 0486-331 87.

Matserveringen är öppen under terminstid
inklusive lov, dock ej under kökets
sommarstängning. För mer info kontakta
Gullabo matsal, telefon 0486-335 24.

Vad händer?
Arbetet med fiberutbyggnaden fortsätter tillsammans med företaget IP-Only.
Syftet är att möjliggöra fiber till alla i
hela kommunen. IP-Onlys upphandling
av entreprenör och byte av VD har
dock försenat den totala utbyggnaden.
Vad gör kommunen?
Kommunen samförlägger just nu rör
för fiber på flera håll runt om i kommunen tillsammans med Kraftringen
och E-on. Detta gör vi för att minska
störningarna för er boende men också
för att undvika dubbelarbete.
Hur ser tidplanen ut?
Det finns ingen detaljerad tidplan ännu
men målet att utbyggnaden av fiber ska
vara klar 2020 kvarstår.

Boka datumen:
21 & 22 september 2018

Missa inte väsenvandringen den 11 maj.

Visste du att…
En avloppsanläggning
behöver kontrolleras och
skötas för att den ska fungera.

Visste du att…
Det erbjuds lunchservering
för allmänheten i Gullabo
skolas matsal. Vardagar mellan klockan
11.30-12.30. Kostnad 65 kronor inklusive
kaffe (ej efterrätt). Ingen föranmälan krävs.

Tre snabba om fiber

”Ett gott liv i en livskraftig kommun”
Vi som bor, jobbar eller besöker
Torsås kommun, vet vi hur fantastiskt
fint vi har det? Har vi koll på vilka
framgångsrika företag som finns? Vet vi
vilken mångfald av fritidssysselsättningar som erbjuds? Vilken kulturrikedom
vi har? Vet vi hur duktiga vi är på att ta
hand om vår miljö och våra resurser?
Den 21 och 22 september kommer
skolor, föreningar, invånare, företag,
musiker, artister, organisationer med
olika aktiviteter illustrera vår livskraftiga
kommun och vår hållbara framtid. Kom
och delta du med!
Löpande information kommer finnas
på hemsidan. Vill du veta mer kontakta
näringslivsutvecklare Anna-Kristina
van Craen, e-post ak.vancraen@torsas.se
eller telefon 0486-331 50.

Kustnära turistboenden
Fritidsgårdsbyggnaden jämnad med marken.

Rivningen av Torskolans gamla fritidsgårdsbyggnad påbörjades i april. Här ska
det göras plats åt en bussangörning för
skolskjutsarna samt parkeringsplatser.
Detta beräknas att vara klart i augusti 2018.

Torsås turistbyrå är i behov av kustnära
turistboenden med bra standard för
förmedling. Har du en stuga du vill hyra
ut eller funderar du på att starta ett Bed
& Breakfast? Hör av dig
så berättar jag mer. Joanna
Kohnen, Servicevägledare/
Tf. Turistbyråansvarig,
0486-331 20.

Att tänka på vid eldning utomhus
Nu är det vår och många vill ut
och rensa bort allt gammalt i
trädgården. Tänk på brandrisken och
brandskyddet när ni ska elda.
Ska du elda i trädgården är det viktigt att du
har kontroll så att elden inte sprider sig. Ha
alltid vatten nära till hands. Ibland kan det
vara både enklare och snabbare att köra löv
och grenar till en återvinningscentral.

Se till att elden inte sprider sig

Att elda i en plåttunna som förberetts med

tilluftsöppningar är ett bra sätt att ha elden
under kontroll och dessutom kunna fylla på
hela tiden utan att det blir en för stor brasa.
Om du tänker elda direkt på marken ska
du göra det på en öppen plats där det inte
finns risk för elden att sprida sig. Glödande
flagor och gnistor färdas med vinden och
kan starta en gräsbrand om de landar i torrt
gräs. Vattna ordentligt runt eldningsplatsen
före och under eldningen. Elda om möjligt
på obrännbart underlag som till exempel
en grusad yta. Det ska alltid finnas tillgång
till vatten när du eldar i trädgården. Dra

fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda
hinkar eller vattenkannor till hands.

Släck ordentligt

När du har eldat färdigt måste du försäkra
dig om att brasan blir ordentligt släckt. Ett
bra sätt är att kratta ut glöden och dränka
den med vatten. Vattna också marken runt
bränningsplatsen när du släckt elden. Du
kan behöva kontrollera att elden verkligen
är släckt flera timmar efter avslutad eldning.
Mer info finns på Dinsäkerhet.se.

5-50%
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BALLONGJAKT 11-12 MA J

Våryra

BERGKVARA 10 MAJ

TORSÅS 11 MAJ

SÖDERÅKRA 12 MAJ

10.00-14.00 Hamnplanen Norra kajen
Späckat program med allt från bakluckeloppis, elbilar, fiskdamm och bilutställning till marknad och lokala utställare.
• 10.00-14.00 Vernissage, Konsthallen
• 10.00 Gudstjänst, Sjöfartsmuseet
• 11.30 Barnteater, Sjöfartsmuseet
• 12.00 Visning av lägenhet, Propsbacken

10.00-18.00 Centrala Torsås
Musikunderhållning, bilutställning.
• 10-00-15.00 Olssonska gården
• 10-00-17.00 Torsås Bibliotek
• 10.00-15.00 Bygdens Marknad och
Torsås Hembygdsförening, Ekbacken
• 11.00 & 13.00 Väsenvandring
anmäl: torsas.se/vasenvandring.aspx

11.00-14.00 Möre Köpcenter
Välkommen till Möre Köpcenter för Våryra med tema Trädgårdsliv. Musikunderhållning, hoppborg för barnen, lotterier,
lokala utställare m.m.

För fullständigt program se www.torsashandel.se
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