
Det är människorna som skapar stämningen i ett 
samhälle. I Torsås kommun hjälper och stöttar vi 
varandra, i med och motgång. Här är gemenskapen 
stark och tillsammans har vi byggt en familjär 
atmosfär, som det är lätt att tycka om och trivas i.

Det händer mycket positivt i kommunen just nu som 
lockar nya invånare och kompetent personal till 
våra verksamheter. Samtidigt står vi inför fortsatta 
utmaningar. De kommande åren försvagas ekonomin 
i Sveriges kommuner och landsting. Huvudskälet 
är att andelen barn och äldre blir högre jämfört 
med den arbetande befolkningen, vilket leder till 
att utgifterna ser ut att öka snabbare än intäkterna. 
Samtidigt fortsätter förväntningarna på offentlig 
sektor att stiga. Invånarna vill ha bättre och mer 
flexibel service, både enklare och snabbare.

Att jobba med förändring är inte ett projekt, det är 
ett förhållningssätt som behöver genomsyra allt 
arbete. Genom omvärldsbevakning och samar-
beten lokalt, med andra kommuner och organisa-
tioner höjer vi blicken. Vi tittar utåt mot omvärldens 
utveckling, ser konsekvenser som påverkar oss och 
analyserar dem för att planera smartare. Med den 
berömda Torsåsandan driver vi vår kommun framåt 
med stolthet. Alla invånare är lika viktiga och det är 
med samlade krafter vi tar oss an framtiden!

I detta nummer kan du läsa om planerade sommar-
evenemang, pågående byggnation av nytt kök och 
förskola i Bergkvara, fiberstatus 
och om viktiga och lyckade 
projekt kommunen driver 
just nu. Trevlig sommar!

Håkan Petersson 
Kommunchef, 
Torsås kommun

Första spadtaget. Från vänster Elsa Jannert (1:a vice ordförande Bildningsnämnden), Tim Alriksson (Hansa Bygg), Sören Bondesson (ordförande Bildningsnämnden) samt Björn Petersson (ordförande TBAB/TFAB).

Ett område på 1 700 kvadratmeter växer just 
nu fram i Bergkvara. Bara ett fåtal meter ifrån 
Bergkvara skola byggs en ny efterlängtad förskola 
avsedd för sex avdelningar. Dessutom byggs ett 
tillagningskök, matsal samt en ny infartsväg.

Byggnationen utförs av Hansa Bygg. -Stommarna 
beräknas vara färdiga runt vecka 20, och lagom 
till semestern är vår förhoppning att ha alla tak på 
plats, säger Tim Alriksson på Hansa Bygg.

Hela projektet kommer stå färdigt den 31 mars 
2020 om allt går enligt planen. Ett fint lyft för 
Bergkvara och Torsås kommun.

Ny förskola växer fram i Bergkvara

Kommunbladet - ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 1, 2019.

Kontaktperson
En kontaktperson är en frivillig insats enligt social-
tjänstlagen som beviljas barn som av olika skäl är i 
behov av extra stöd i sin vardag eller har behov av 
social kontakt med annan person. Uppdraget innebär 
att du regelbundet träffar och involverar barnet i olika 
aktiviteter så som att fika, gå på bio eller idrotta. Syftet 
med att vara kontaktperson innebär att du ska utgöra 
en vuxen förebild som barnet kan anförtro sig till.

Kontakta oss
Är du intresserad eller få mer 
information kring uppdragets 
innebörd så är du välkommen 
att kontakta vår Individ- och 
Familjeomsorg (IFO).

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller 
kontaktperson till barn och ungdomar som av olika 
skäl har behov av att komma hemifrån, aktiveras 
eller ha extra sällskap? Torsås kommun söker 
engagerade personer som har en trygg och stabil 
livssituation med vilja och engagemang till att 
utgöra ett extra stöd för en annan människa.

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj är en frivillig insats från socialtjänsten 
som beviljas barn och familjer som har behov av 
främst avlastning och/eller utökat socialt nätverk. 
Uppdraget som kontaktfamilj innebär att man unge-
fär en till två helger i månaden eller utifrån barnets 
behov tar emot ett barn/ungdom/syskonpar i sitt 
hem och involverar barnet i sin familjs aktiviteter.

Gör en insats för barn som behöver din hjälp!

Livskraft från hav till skog



- Alla områden där brott 
sker, oavsett i vilken ålder 
det sker, är det viktigt och 
prioriterat. Kunskapen 
och kraften finns i denna 
kommun, jag vet att jag 
kan samordna dessa krafter, 
avslutar Mattias.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0486-331 28
E-post: mattias.andersson@torsas.se

Torsås kommun förstärker organisationen med 
en heltidstjänst inom säkerhetssamordning och 
brottförebyggande arbete. Ny medarbetare för 
denna tjänst är Mattias Andersson som började 
hos oss i början av april. Tidigare har vi haft en 
halvtidstjänst för säkerhetssamordning, som vi 
delat med Emmaboda kommun. Mattias kommer 
närmast från arbete på polisen i Kalmar, och ser 
optimistiskt på sitt uppdrag. 

-Det finns idag många sätt att jobba med brotts-
förebyggande arbete. Gällande ungdomar tänker 

jag se till att vi lägger en bra grund, att vi börjar 
med ungdomar/barn i tidig ålder. Tidiga insatser 
om det behövs, i samverkan mellan olika aktörer 
så som skola, socialtjänst, polis med mera. Jag 
tänker långsiktigt, vi måste tänka att vi inte vill att 
ungdomar ska ”hamna” hos polis eller socialtjänst, 
säger Mattias och fortsätter.

-Med de brott som redan sker kommer vi fortsätta 
arbetet, men även utveckla, exempelvis inom 
grannsamverkan och samverkan kring de som idag 
begår eller står för många brott.

Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Torsås 
kommun i början av maj. En av destinationerna var 
Arbetsmarknadsenheten Vågen där vi fick möjlighet 
att berätta om och visa upp våra lyckade integrations-
projekt inom arbetsmarknadsenheten. Ardalan fick 
även en inblick på förskolan Ängen i Bergkvara där 
han informerades om den verksamhet som bedrivs 
och den satsning som görs på ny matsal och förskola.

- Vi ville visa honom att Torsås kommun investerar 
och tar ett stort ansvar för utvecklingen genom att 
bygga nya skolor och bostäder och att det därför 
är viktigt att det skapas förutsättningar som gör att 
landsbygden kan fortsätta att växa och utvecklas. 
Andra viktiga frågor i dialogen med civilministern 
handlade om infrastruktur, fiber och vägar, säger 
Henrik Nilsson Bokor.

I mars stod det klart att samarbetet med Telia kring 
fiberutbyggnad i hela kommunen inte blir av. Telia 
aviserade att de hade svårt att hitta en väg fram för 
en utbyggnad av fiber i hela Torsås kommun.

Det råder en bred politisk enighet om att det är viktigt 
att möjliggöra att alla fasta hushåll och företag i kom-
munen ska ha tillgång till snabbt bredband via fiber. 
Därför fortsätter vi arbetet med att förlägga rör i sam-
band med elbolagens grävningar samt genom dialog 
med ett stort antal aktörer kring olika förutsättningar 
för utbyggnad. Torsås kommun har ingen egen 
fiber, likt många andra kommuner, utan kommer att 
behöva upphandla såväl kommunikationsoperatör 
som tjänsteleverantörer i ett framtida fibernät.

Mattias Andersson ny säkerhetssamordnare

Minister Ardalan Shekarabi besökte Torsås kommun

Årskurs 9 på Torskolan åker i början av juni till Po-
len för att besöka bland annat koncentrationslägret 
Stutthof. Ett av skolans uppdrag är att främja förstå-
elsen för alla människors lika värde. Genom aktiva 
insatser och kunskaper, till exempel historiska 
exempel om hur diskriminering och kränkningar har 
drabbat olika grupper i samhället förr i tiden men 
även kopplingar till nutida händelser.

Syftet med detta är att öka förståelsen för utsatta 
grupper samt att rusta eleverna att bemöta främ-
lingsfientlighet och intolerans i och utanför skolan. 
Arbetet mot intolerans återkommer i undervisningen 
i olika sammanhang under högstadietiden. Resan till 
Stutthof är en del av, och ett avslut på, tre års arbete.

Resan är en del i SO-undervisningen och har 
finansierats tack vare pengar från Olof Palmes 
minnesfond.

Skolköket tar tillvara frukt och grönsaker

Ett samarbete mellan skolköken och ICA-butikerna i 
Torsås och Söderåkra har inletts. Samarbetet hand-
lar om att vi får ta del av frukt och grönsaker som 
har passerat bäst föredatumet, men som ändå är 
fullt duglig att använda. 
En vinn-vinn-situation för 
alla inblandade, inklusive 
miljön.

En resa till koncentrationslägret Stutthof Lägesuppdatering: Fiberfrågan

Aktivitetsområdet Sahara, centralt i Torsås, börjar 
nu ta form. Inom kort kommer löparbanorna att 
asfalteras för att sedan gummeras. Den stora kom-
pisgungan har fått ett ordentligt fallskydd och den 
interaktiva aktivitetsutrustningen ”Icon” har kopplats 
in. Det arbete som återstår i första skedet handlar 
främst om planteringar.

Området kommer även att utvecklas under hösten 
när gräset har etablerat sig. Då kommer en stationär 
scen att stå klar och en ”inte nudda marken”-bana 
att byggas i backen mellan Sahara och sporthallen. 
Området som delfinansierats av Boverket ska bidra 
till att möjliggöra ökad fysisk aktivitet för alla.

Nu är det inne att vara ute

Mattias Andersson



Tisdagskvällar - Musik i Bergkvara

2 juli - Franska chansons (och en och annan tango)
Lene Sejr Sörensen, sång och Mikael Brorsson, 
accordeon bjuder på låtar av bland annat Piaff, 
Trenet och Tino Rossi. Plats: Sjöfartsmuseet.

9 juli - New Orleans Rubber Band
Sju jazzdiggare som koncentrerar sig på ”den gamla” 
New Orleansjazzen. Plats: Sjöfartsmuseet.

16 juli - Filip Jers och Emil Ernebro Duo
Amerikansk folk- och jazzmusik, poplåtar från 
60–70-talet och visor. Plats: Sjöfartsmuseet.

23 juli - Poems med Hildur Höglind
Hildur har ett eget språk, en egen röst och framför 
allt sitt eget sätt. Plats: Sjöfartsmuseet.

Tips på härliga sommarevenemang och annat smått och gott
30 juli - Bluegrass Flanell
Bluegrass, countrystil och irländskt. 
Plats: Skytteholmen.

6 augusti - ”Melodinosauriefestivalen”
Pappa Kapsyls fartfyllda melodifestival. OBS! 
Klockan 18.30. Pris: 60 kronor. Plats: Skytteholmen.

Klockan 19.30. Pris: 120 kronor (barn 7-16 år 60 
kronor). Om ingenting annat anges. Förköp: Torsås 
bibliotek eller Turistbyrån i Bergkvara.

Arr: Torsås kommun/
Bildningsnämnden, 
Länsmusiken Kalmar län 
och Bergkvara AIF

9/7, Poems med Hildur Höglind

Torsås biblioteks öppettider 1/6 - 31/8
Måndag – torsdag 10.00-18.00
Fredagar 10.00 -17.00

6 juni - Nationaldagsfirande på Olssonska Gården samt 
välkomnande av kommunens nya svenska medborgare.

Vecka 22-23 visas Slätafly Byalags utställningen 
”Hemvävt” på biblioteket.

Familjeföreställningar på Skytteholmen
17 juli - ”Far och flyg med Alfons 
Åberg”, med Peter Sjöstrand och 
Erik Andergren.

6 augusti - ”Melodinosauriefestivalen”

"Bohemian Rhapsody" visas i mysiga 
Ekbacken den 27 juli när mörkret faller. En gratis 
utebioföreställning i samarbete med Torsås Hem-
bygdsförening och Torsås Folkets Hus/centrumbio.

"Jablonski Piano Academy" i Bergkvara 
Kapell vecka 32. Konsertprogram kommer senare.

Månadens konstnär på Torsås bibliotek och 
i Bergkvara konsthall är Eva Gottfridsson, Anita 
Larsson och Christina Olivecrona.

Mer info hittar ni på www.torsas.se/bibliotek eller 
ring oss på telefon 0486-333 70. Vi 
ses på något av evenemangen, eller 
på bibblan, för oavsett om solen 
skiner eller regnet skvalar är det 
läsväder! Skön sommar önskas från 
Kultur & fritid!

PS. Kolla gärna in appen Biblio!

Eldstäder (öppna spisar, kaminer med mera) ska 
brandskyddskontrolleras och sotas regelbundet. 
Det är kommunen som ansvarar för brandskydds-
kontrollen och då kollas förbränningsanläggningens 
säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid sotning tas 
brandfarliga beläggningar bort för att minska risken 
för brand.

Brandskyddskontroll: Brandskyddsbesiktning av 
eldstad och kontroll av rökkanalen. Utförs av Rädd-
ningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

Sotning: Rengöring av eldstad med tillhörande 
rökkanal. Utförs av Sotning och Ventilation i 
Kronoberg AB.

På vårt äldreboende Mariahemmet utökas utbudet 
av aktiviteter. Varje måndag kommer två högläsare 
som tar med deltagarna på olika äventyr i böcker-
nas värld. Detta är ett mycket uppskattat inslag där 
samtal, minnen, sång och glädje är i centrum.

I samarbete med Träffpunkten anordnas också under-
hållning några gånger per månad med sång och 
musik. Och sedan förra hösten hålls närståendeträf-
far på Mariahemmet där boende och närstående kan 
träffas för gemensamma aktiviteter och samkväm. 
Under året är fyra träffar inplanerade på olika teman.

Under sommaren kommer huskatten Kalle att få 
sällskap ute i trädgården. Då kommer nämligen 

några höns att vara sommargäster 
hos oss. Lions har bidragit med 

inköp av en hönsbur. Vi hop-
pas få många soliga dagar 
ute tillsammans med dem i 
trädgården.

Är du mellan 16 till 64 år och är bosatt i Torsås 
kommun så kan RESA erbjuda dig vägledning och 
coachning och ge möjligheter att hitta nya vägar 
till arbete, studier eller annan varaktig försörjning. 
Syftet är att samla myndigheters information och 
kompetens för en effektivare samverkan.

Du som söker behöver stöd i att kunna utveckla en 
bättre förmåga till att klara av arbetslivsinriktad re-
habilitering, ett arbete eller studier. Och du behöver 
vara aktuell hos minst en samverkande myndighet.

Är intresserad av vad RESA har att erbjuda dig? 
Boka då ett möte och om du sedan känner att du 
vill ingå i RESA skriver du en intresseförfrågan.

Samverkansgruppen representeras av Försäkrings-
kassan, Landstinget i Kalmar län, Socialförvalt-
ningen och Arbetsförmedlingen.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0486- 333 05
E-post: resa@torsas.seHuskatten Kalle.

Händelserik sommar på Mariahemmet RESA hjälper dig hitta nya vägar

Vad är skillnaden mellan brandskyddskontroll och sotning?

Glada Bokens Orkester - Ett glatt gäng som den 9 maj spelade och 
sjöng på Torsås Bygdegård. Samarbete mellan LSS och Kultur & fritid.



Upptäck Torsås!

Under maj månad landar tre nya publikationer från 
Torsås turistbyrå. I Torsås Guide tipsar vi om eve-
nemang, sevärdheter, logi och 
mat och dryck. Missa heller inte 
den eftertraktade nya upplagan 
av Torsås cykla & vandra och 
Torsås karta. Turistbyrån i Berg-
kvara öppnar den 24 
juni. Innan dess går 
det bra att hämta 
broschyrerna på 
medborgarkontoret, 
Allfargatan 26 i 
Torsås. Välkomna!

Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, telefon: 0486-331 00, e-post: info@torsas.se.
Ansvarig utgivare: Håkan Petersson. Redaktör: Johan Blomqvist.

Våryra!
30 maj - 1 juni. Vi bjuder på ett fullspäckat program för hela familjen 
både stora och små. Handla lokalt i våra servicevänliga butiker, njut 

av en lunch eller fika, intressanta utställningar, underhållning med 
mera... varmt välkomna till charmiga Torsås kommun!

Ballongjakt med  
5-50% rabatt i 

butikerna

ETT GOTT LIV I EN LIVSKRAFTIG KOMMUN!

BERGKVARA, 30 MAJ

10.00-14.00 Hamnplanen Norra kajen

Folkfest på hamnplanen med allt från baklucke- 
loppis, EL-bilar, fiskdamm, bungyjump, sång 
och musik, försäljning av bl.a. lotter, blommor, 
grönsaker, bröd och ost. Föreningar finns på 
plats. Kroppkakor, korv och våfflor serveras.

Kl. 10-14, Eva Gottfridssons skulpturutställning, 
Konsthallen
Kl. 10-14 Prova på flugfiske 
Kl. 11 Trolleriföreställning med Fredrik Karlsson, 
Sjöfartsmuseet
Kl. 13 Bergkvara historia utifrån vykort, Håkan 
Segerdahl, Sjöfartsmuseet

TORSÅS, 31 MAJ

10-18 Centrala Torsås

Kl. 10.30-13.30 utanför Möre Bok ”Gerillaslöjd” 
med Yvonne Amper.
Kl. 12-13 utanför Möre Bok Kulturskolan 
uppträder under ledning av Ann Milesson
Kl. 14 Olssonska Gården Familjeföreställning 
”Piraternas hemliga skatt” med Peter Sjöstrand 
och Kent Vikell. Från 3 år. Gratis. 
Kl. 11-15 Bibblan flyttar ut - Spela på biblioteks- 
hjulet och vinn böcker, biljetter till Pappa Kapsyl 
och Far och flyg med Alfons Åberg. Skattjakt för 
alla som utgår från bibblan.

Våryra med ballongjakt hos många handlare.
Ekbacken är öppen mellan kl 11-15 med vernis-
sage, kaffeservering och lokalproducerat. 
Folkets Hus plockar fram alla sparade affischer 
till försäljning, 20 kr/st.

SÖDERÅKRA, 1 JUNI

Kl. 10 ViMa’s Styrkelöplopp 

11-14 Möre Köpcenter

Välkommen till Möre Köpcenter för Våryran med 
tema ”Hemester”. Musikunderhållning, lotterier 
och mycket närproducerat.

Kl. 12 Kulturskolan uppträder under ledning av 
Ann Milesson.
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Hållbarhetsveckan 2019

Förarbetet med vår Livskraftsvecka där Agenda 
2030 är i extra stort fokus har startat. Under hela 
vecka 38 uppmärksammas de 17 globala målen 
på olika vis; i skolan, i handeln, i föreningarna och 
givetvis i näringslivet. Fredagen den 20 september är 
det kommunens företag som blir särskilt inbjudna 
till en dag med spännande inslag såsom cirkulär 
ekonomi, hållbart före- 
tagande, historia och fram-
tid. Programmet formas 
just nu så lägg in datumet i 
kalendern så ni inte missar 
årets Livskraft – Från Hav 
till Skog!

Gratis barnvattenprov

Visste ni att Torsås kommun erbjuder gratis vatten-
prov för dig som väntar barn eller har barn upp till 
två år och är skriven och boende i kommunen.
Det är de små barnen och barnen som är i foster-
livet som är känsligast och 
påverkas mest av bristfälligt 
dricksvatten.

Provflaskor för analys av eget 
brunnsvatten hämtas och 
lämnas i kommunens reception 
på Allfargatan 26 i Torsås. 
Proverna lämnas in på tisdagar 
klockan 08.00-12.00.


