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Det sägs att en typ av kris aldrig liknar en annan. 
Under våren har vi alla som bor, lever och verkar 
i Torsås kommun fått uppleva sanningen i det 
ordspråket. 
För oss som jobbar i kommunens organisation har 
coronakrisen inneburit stora omställningar. I mars 
aktiverades krisledningsnämnden, vilket innebär 
att alla andra nämnder för tillfället har lagt ner sitt 
arbete. 
Gata-parksektionen hjälper hemtjänsten att köra 
ut mat, arbetsmarknadsenheten Vågen producerar 
skyddsmaterial. Vi har inrättat matservice för kom-
muninvånare över 70 och i kommunledningen har 
vi arbetat i en förstärkt ledningsgrupp för att kunna 
hålla en överblick över arbetet. 
Kort sagt har coronakrisen gripit in i alla de om-
råden som kommunen sysslar med. Kommunens 
anställda har genomfört en heroisk insats för att 
alla verksamheter ska kunna fungera under dessa 
märkliga omständigheter.
Nu har vi en sommar framför oss, förhoppningsvis 
med mycket sol och många utomhusaktiviteter. Jag 
vill passa på att slå ett slag för alla våra besöksmål 
i kommunen, vilka man kan besöka under som-
maren: vandrings- och cykelleder, grillplatser, his-
toriska platser och mycket annat. Det är viktigt att 
vi tar oss den tiden till rekreation, alldeles speciellt 
efter den gångna våren. 
Jag vill slutligen också 
uppmana alla kom-
muninvånare att handla 
lokalt för att stötta våra 
företagare. Samt att hålla 
huvudet kallt, hjärtat varmt 
och händerna rena.
Trevlig sommar!

Håkan Petersson Kommunchef, Torsås kommun

En heroisk insats av 
kommunens anställda

många samlas på ett ställe. För att gynna det lokala 
näringslivet ska besökarna kunna samla stämplar. 
Efter tio stämplar kan häftet lämnas in på utvalda 
butiker för att vara med i en dragning för att vinna 
presentkort och priser.
Biblioteket i Torsås håller aktiviteter utanför sina 
lokaler med hjulsnurr och gissningslek. Man kan 
också så ett litet frö i en pappkruka att ta med hem, 
och se vad för något fint som växer upp! Kultur-
skolan hälsar också att de kommer att synas ute 
i Torsås under Våryran. Om läget försämras kan 
dock Våryran komma att helt ställas in.

Årets upplaga av Våryran kommer att bli an-
norlunda än andra år. Tanken är att det i år ska bli 
en ”otippad våryra längs vägen”, från Möre köp-
centrum till golfklubben, med partytält och olika 
stationer. I tälten kan det bli allt från lokala knallar 
till Vismas träningscenter som håller ett tränings-
pass. Funktionärer kommer att finnas på plats för 
att skicka ut besökarna i ett jämnt flöde så inte för 

I år blir det otippad 
våryra längs vägen

en temavecka om vatten. 
Kommunen hade även 
planerat föreläsningar om 
vattenkvalitet och dricks-
vatten, samt öppet hus på 
reningsverket i Bergkvara. Tyvärr blev det inställt 
på grund av rådande omständigheter. Men barnen 
kan ni fortfarande se på vår Facebooksida! 

Kanske har ni sett filmer med barn som funderar 
kring vatten på Torsås kommuns Facebooksida? 
Under våren har alla kommuner i Kalmar län 
turats om att uppmärksamma vikten av rent vat-
ten, via den regionala kampanjen Vattentankar. 
En budkavle, i form av en vattenflaska, har gått 
mellan kommunerna. Aktiviteter har genomförts på 
många håll. Här i Torsås kommun hade årskurs 7 

Kommunen tänkte vattentankar under vecka 13

Kommunbladet - ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 1, 2020.



I slutet på januari fick 
Torsås kommun en egen 
turistportal VisitTorsas.se. 
Emma Mosesson Öhr är 
kommunens turistsam-
ordnare och hon vill 

tipsa om hur man kan fira 
semester på hemmaplan, 

i tider då vi kanske inte kan 
resa bort på samma sätt som 
vi är vana vid.

Dag 1: SÖDERÅKRA-HAV, SKOG & SPA På den 
två kilometer långa rullstensåsen Örarevet njuter 
stor som liten obegränsat av frisk luft, härliga bad, 
skön natur, och ett alldeles unikt fågelliv. Här finns 
grillplatser där man kan njuta av sin medhavda 
picknickkorg. Här kan man handla i gårdsbutiker, 
gå på loppis, spela golf och äta mat.

Dag 2: FRÅN SÄL TILL FYR Åk på spännande 
sälsafari längs kusten. Upplev den vackra naturen, 
och ta chansen att se dessa fantastiska djur i dess 
naturliga miljö. Utanför Djursvik kan man njuta av 
egen medhavd kaffekorg. Passa på att besöka 
Garpens Fyrplats. Med båt tar det ca 15 minuter att 
komma ut till ön och hit kan du göra en dagsutflykt, 
övernatta eller varför inte hyra hela ön? 

Dag 3: BERGKVARA NU & DÅ Kulturmagasinet 
som ligger i Bergkvara hamn är från mitten av 
1800-talet. Magasinsbyggnaderna rymmer tre 
ateljéer, en grafikverkstad och konsthall. Södra 
Möre Konstförening och/eller Föreningen Kulturma-
gasinet är huvudarrangörer för de utställningar som 
visas i konsthallen. Precis intill ligger Bergkvara 
Sjöfartsmuseum, med en intakt skeppssmedja på 
närbelägna Dalaskär. Vid Dalskärs camping går 
det bra att hyra kanot, kajak eller trampbåt. Du 
kan också äta mat på krogen eller följa med på en 
historisk vandring i Bergkvara år 1900, med mycket 
spännande sjöfartshistoria! 

Dag 4: BRÖMS-PÅ GRÄNSEN TILL BLEKINGE
Valdemar Atterdag byggde Brömsehus för att ha en 
plats där han kunde bevaka den viktiga segelleden 
på Östersjön. Brömsehus är idag en ruin, men kan 
besökas. Här i trakten slöts även freden i Brömse-
bro mellan Danmark och Sverige den 13 augusti år 
1645. I dag kan man se minnesstenen på en holme 
i Brömsebäck. Här kan man även besöka Bröms 
gårdsbutik och äta på Blomlöfs rökeri!

Dag 5: IGLASJÖN MED OMNEJD. Iglasjön är en 
av kommunens största insjöar, en mysig insjö med 
brygga och grillplats. Storleksmässigt mäter den 
åtta hektar, har ett medeldjup på 1,5 meter och 
mäter som mest ett djup på 2,5 meter. Ta med mat-
säck och grilla korv och njut av den vackra utsikten! 
Eller varför inte ta ett dopp?

Dag 6: DACKELEDEN Följ med frihetskämpen 
Nils Dackes fotspår i bygderna, ca 30km led till fots 
eller cykel – från fogdemord till flykt och död. Längs 

Dackeleden finns informationstavlor på svenska, 
engelska och tyska. Dackeleden är spännande 
historiskt sett och väldigt vackert belägen genom 
traditionellt småländsk landskap. Vill man ha en 
längre led går det bra att ”hoppa på” Gullaboleden 
som är en naturskön cykel- och vandringsled 
genom välbevarade kulturbygder på ungefär 50 
kilometer.

Dag 7: HEMBYGDSPARK OCH SAHARA I Torsås 
samhälle kan du besöka Olssonska gården och 
ta en fika, eller varför inte göra en tidsresa? (Se 
mer i texten nedan). Där kan du också besöka 
Sahara aktivitetsområde. Precis intill Sahara kan 
man besöka Ekbackens hembygdspark, med flera 
hundra år gamla stugor, och Ödet, ett vandrings-
stråk upplagt på spänger över våtmarken.

Det kompletta sjudagarsprogrammet finns på  
kommunens turistportal, www.VisitTorsas.se

Mycket av allt det fina som 
Torsås kommun har att 
erbjuda finns på den nya 
sidan visittorsas.se. 
Håll ögonen öppna för 
sommarens evenemang i 
kommunen där!

Hemester i Torsås – här är tips för en 
hel veckas semester på hemmaplan

Var med om en tidsresa på Olssonska gården
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Emma Mosesson Öhr, 
turism och inflyttning

På Olssonska gården i Torsås samhälle finns 
många spännande spår efter människor som bott 
här. På gården speglas hela Torsås utveckling, från 
lantbruksby till ett modernt samhälle där handel och 
entrepenörskap varit viktiga. 
1864 inrättades länets första handelsbod här, och 
Holger Olsson – som gett gården dess namn och 
som själv bodde i fastigheten i femtio år – var under 
flera decennier en nyckelfigur på orten, både som 
affärsman och politiker. 
Nu lanserar Torsås kommun en ljudguide, där du 
får lära känna några av de människor som bott och 
verkat på Olssonska gården. Guiden, som görs i 
form av en app för smarta telefoner, är gjord för att 
intressera både barn och vuxna.

Ljudguiden utspelar sig i Olssonska gårdens träd-
gård, och den består av 13 punkter. Punkterna syns 
på den karta över Olssonska gården som öppnas 
när du startar guiden, och när du befinner dig inne i 
en punkt kan du öppna den med en knapptryckning. 
Appen lanseras inför sommaren.

Träd och buskar kan skymma sikten i 
trafiken. Det är du som fastighetsägare 
som har ansvaret att det inte växer 
ut i gång-, cykel- och körbana så att 
trafiksäkerheten äventyras. Din häck 
ska växa inom din egen fastighet. För 
att både du och alla andra medtrafi-
kanter ska se varandra ska häckar och 
buskar vid en utfart ha en max höjd på 
70 cm. Du måste också se till att det 
finns en fri höjd för trafikanterna samt 
att trafikmärken och gatubelysning inte 
skyms av växtlighet.

Är din buske en risk? 



Nu ska de vilda pollinatörerna få hjälp på traven

Under coronakrisen har biblioteket tagit en rad 
beslut för att i möjligaste mån underlätta för alla att 
fortsätta använda biblioteket. 

Det har blivit möjligt för låntagare att beställa bok-
kassar att hämta upp utanför lokalen, och för att 
ingen skulle behöva tveka inför att låna hem en 
trave böcker till självisoleringen infördes tillfälligt 
regeln att alla böter slopas. Påminnelser skickas 
ut vid försening, men låntagare kommer inte att 
behöva betala några böter. 
 
Lånetiden på tidskrifter och dvd:er har förlängts till 
två veckor. Därutöver finns våra digitala tjänster 
Biblio och Pressreader alltid till hands för e-böcker, 
e-ljudböcker och tidskrifter. Läs mer om dessa på 
www.biblioteket.torsas.se eller ring 0486-333 70. 
Glöm inte, det finns mycket tröst, lugn och glädje 
att hämta i böckernas värld. 

Att Torsås har ett levande föreningsliv vet vi, och 
att tre av kommunens föreningar firar jämna år 
2020 är värt att uppmärksamma lite extra: 
Bergkvara Scoutkår firar 75 år, Bergkvara Båt-
klubb 50 år och Föreningen Kulturmagasinet 25 
år! Grattis till er och till alla andra föreningar som 
gör ett fantastiskt jobb för kommuninvånarna i 
Torsås kommun!

Efter flera års väntan så är nu den nya förskolan, 
skolmatsal och tillagningskök i Bergkvara i stort sett 
klart och är redo för inflyttning inom den närmaste 
tiden. 

I våra skolmatsalar 
finns det nu tre olika 
maträtter att välja mellan 
för våra förskolebarn och 
grundskoleelever. Det som 
serveras är dagens rätt, en 
vegetarisk rätt samt soppa.

Alla våra verksamheter har i vanliga fall mycket 
uteaktiviteter, men så här i corona-tider så har 
utevistelserna blivit fler. Även våffeldagen firades 
utomhus.

Följ oss gärna på Instagram! Flera av våra verk-
samheter har ett Instagramkonto, där kommunmed-
borgarna kan följa vår vardag runt om i kommunen. 
Här hittar du oss: Torsasskolorochforskolor och 
SkolmatTorsas.
Vi hörs!

Från skolan och förskolan: 
Efter flera års väntan är det snart invigning

Gratis barnvattenprov
Det är de små barnen och 
barn som är i fosterlivet som 
påverkas mest av bristfälligt 
dricksvatten. 
Torsås kommun erbjuder där-
för gratis vattenprov för dig som väntar 
barn, eller har barn upp till två år och är 
skriven och boende i kommunen. 
Provflaskor för analys av eget brunnsvat-
ten hämtas och lämnas i kommunens 
reception på Allfargatan 26 i Torsås. 
Proverna lämnas in på tisdagar klockan 
08.00-12.00.

Arbetet med vår Hållbar-
hetsvecka där Agenda 
2030 är i fokus, har startat. 
Under hela vecka 38 (vilket 
är i september) uppmärk-
sammas de globala må-
len på olika vis, i skolan, i 
handeln, och i våra lokala 
föreningar. Givetvis även i det lokala näringslivet.  
Under 2019 års hållbarhetsvecka anordnades 
bland annat Friskis och Svettispass, elprovfiske, 
filmvisning, föreläsningar om hästnäringen och en 
fototävling som gav över 100 inskickade bidrag. 
Veckan avslutades med en näringslivsdag på 
Mjölnerskolan dit närmare 80 företagare från 
närbygden kom för att lyssna till föreläsningar om 
cirkulär ekonomi och för att nätverka. 
Programmet formas just nu, så lägg in da-
tumet i kalendern. Då missar ni inte 2020 
års vecka med livskraft – Från Hav till Skog! 

Hållbarhetsveckan åter-
vänder för tredje året 

Hälsning från Kulturskolan!

Kulturskolans uppvisningar i maj är inställda, och 
istället kommer inspelningsprojekt av elevernas lå-
tar att göras. Kulturskolan förbereder sig också för 
distansundervisning om det behovet skulle uppstå.

Från biblioteket:  
Tröst, lugn och glädje    
i böckernas värld

Sverige har cirka 3 000 pollinerande insektsarter. 
Det handlar om bin och andra steklar, dag- och 
nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar. 
Det finns numera många olika hot mot pollinering. 
En miljö som minskat särskilt mycket är blomrika 
ängs- och hagmarker. Ett sätt att motverka den oro-
ande trenden är att identifiera och bevara miljöer 
som är särskilt viktiga för pollinatörer. 
Torsås kommuns Gata och parkavdelning arbetar 

för att skapa förutsättningar för att vilda pollinatörer 
ska finna både platser att bo på och tillgång till mat.
Söder om Ödet, utmed Karlskronavägen och 
Ekbacksvägen ska det skapas soliga platser som 
gynnar ekarna, men också vilda pollinatörer. Två 
sandbankar och en en äng på cirka 700 kvadrat-
meter anläggs. På ängen ska ängsblommor och 
lökväxter med pollenrika blommor till förmån för 
vilda pollinatörer växa.



Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, telefon: 0486-331 00, e-post: info@torsas.se.
Redaktör: Sylvia Asklöf Fortell

6 GODA SKÄL ATT 
HANDLA LOKALT
PERSONLIG SERVICE 
Hos dina lokala handlare är du igenkänd och möts med personlig 
service av kunnig och en gagerad personal. Här kan du få råd och 
tips och snabbt och enkelt få den hjälp du behöver. 

SPARA TID 
Lättillgängliga butiker sparar tid. I Torsås kom mun är det enkelt 
och gratis att parkera. Ären dena går snabbt att uträtta med alla  
butiker inom bekvämt promenadavstånd.

OMTANKE OM MILJÖN 
Stora utsläpp genereras av bilåkande till och från shopping. Här 
kan vi alla hjälpas åt. Ge nom att gynna våra lokala handlare sparar 
vi både bensinpengar och gör miljön en tjänst.

ATTRAKTIVA ORTER 
Med en levande detaljhandel slipper vi tomma skyltfönster och 
får tillgång till ett brett utbud. Vi får attraktiva orter med bra  
förutsättningar för ökat företagande och fler arbetstillfällen.

HEMESTER 
Med hjälp av våra butikers utbud har du alla möjligheter att 
upptäcka din egen bygd. Till exempel med en bra ryggsäck, en  
ståltermos, en filt och något gott att äta är du rustad för den 
finaste och bästa utflykten i närområdet. Dessutom är alla våra 
turistmål väl värda att besöka flera gånger om.
 
STARKARE KOMMUN 
Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir vår kommun  
attraktiv att bo i. Med fler invånare blir förutsättningarna för  
kommunal service som skola, vård och omsorg bättre.

Torsås - en vacker bygd med genuin handel  –  torsashandel.se
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en kopp te och läsa nån nyhet. Här gäller det att 
inte tappa sina kollegor och vänner. Digitala möten 
fungerar jättebra även för en fika ihop. Hålla kol-
legial ton och uppdatera sig om andras vardagar. 

Under lunchen vill jag ut. Jag kommer ta en runda 
i trädgården eller runt kvarteret. Våren är underbar 
och nya gröna skott och knoppar ger energi. Det är 
nyttigt med rörelse och friskt syre till alla celler.
Min arbetsdag försöker jag hålla till 8.00-16.30. Det 
är klart att i dessa tider blir det inte så enkelt, men 
jag vill inte att jobb och fritid ska smälta samman. 
Jag blir hungrig vid 12 och tar då ca 45min lunch 
inklusive min lilla promenad. Även om alla tävlingar 
och större träningar är inställda finns det mycket 

som går att göra. Jag har hämtat kartan Cykel & 
Vandringsleder i Torsås samt Torsåsguiden. När 
var ni i Kanaberg sist? Så ljuvligt 
just nu! Vippstenen vid Hallasjön 
väntar också på våra försök att 
rubba den. 

Jag har bestämt mig 
att besöka våra turistmål 
under sommaren, njuta 
av vår vackra natur och 
samtidigt träna hund 
som är mitt intresse. 
Det går alldeles utmärkt 
utan arrangemang!

Jag vet att många av er har jobbat 
hemifrån de senaste veckorna. 
Jag vill ändå ta tillfället i akt att 
dela med mig av ett par punkter 
som jag tänker på mer och mer. 

För företagare med medarbetare 
som jobbar på distans, kan 
vardagen se väldigt annor-
lunda ut just nu. Jag själv har 

valt att köra  samma morgonrutiner som om jag 
skulle åka till jobbet. Alltså, duscha, hitta lämpliga 
jobbkläder, äta frukost, kolla morgonnyheterna. 
Jag tror inte att morgonrock direkt från sängen till 
datorn är en framgångsfaktor.

Det är lätt att fastna i arbetet när man sitter helt 
själv. Jag har alarm varje timme för att pausa, resa 
mig ur stolen, kanske byta ställning, stå upp vid en 
strykbräda, gå en runda i huset, kanske koka mig 

Några ord på vägen 
från Anna-Kristina

Anna-Kristina van Craen, 
näringslivsutvecklare


