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Budgeten för nästa år är nu beslutad av kom-
munfullmäktige. Mycket är osäkert i hur vi påverkas 
av pandemin, men en stabil befolkningsökning och 
positiva ekonomiska resultat gör att vi klarar av oss 
utan skattehöjningar. Detta visar på en effektiv och 
välskött kommun.

Förskolan får 1,5 miljoner till mer personalresur-
ser. Äldreomsorgen får över 7 miljoner nästa år till 
bättre kvalitet i äldreomsorgen och för utbildning 
av personal. I dessa tider är behovet av ett aktivt 
liv med fritid, idrott och kultur viktigt. Därför känns 
det extra bra att kunna satsa på just kultur och fritid 
med mer pengar till kulturskolan, till en fritidsbank 
och till stöd för så väl spontanidrott som förenings-
liv. Nästa år kommer TBAB dessutom att bygga 
lägenheter vid Torshammar i Torsås, då allt fler vill 
bygga och bo i kommunen. 

Sedan regionen gått med på att ta in cykelvägen 
mellan Torsås och Söderåkra i den regionala 
infrastrukturplanen har kommunen, Trafikverket 
och regionen arbetat med planeringen. Tyvärr har 
projektet försenats och försvårats på grund av Tra-
fikverkets höga kostnadsberäkningar. I de överlägg-
ningar som nu sker trycker vi från kommunen på för 
att få tillstånd en färdig och finansierad plan så att 
cykelvägen äntligen kan börja byggas. 

I svåra tider går vi samman och hjälper varandra. 
Vi gör det som krävs av oss i stunden men vi vågar 
också tro på att vi tar oss igenom den mörka tiden 
och att ljuset kommer åter. Tack till alla er som en-
gagerar er på olika sätt i vår kommun. I dessa tider 
är det viktigare än någonsin.
Jag önskar dig och dina 
nära en God Jul och ett 
Gott Nytt 2021!

Positiva resultat ger  
utveckling i kommunen

teknikbod, som vi sedan ska gå vidare från till res-
terande delar av kommunen. 

Vi kommer att kunna erbjuda fiber anslutningar 
med en hastighet på 100-10000 Mb. Mer informa-
tion finns under www.torsnet.se/bredband
Ni som inte har anmält Er är välkomna att gå in och 
teckna sig för en fiberanslutning till din fastighet. 
på Torsnets hemsida: www.torsnet.se

Nu är vi i full gång med fiberbyggnationen. 
Vi har inventerat alla samförläggningar som är 
gjorda och vi fortsätter vara med på fler samför-
läggningar som görs i kommunen tillsammans 
med Kraftringen och E.on.

Det mesta av projekteringen för Etapp 1 är klar 
och vi inväntar klartecken från Trafikverket för att 
kunna komma igång med grävningen i egen regi. 
Den första sträckan vi ska gräva är från Brömse-
bro upp till Gettnabo. Där placerar vi vår första 
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Arbetet med att gräva fiber i full gång  
- man kan fortfarande anmäla sig

Henrik Nilsson-Bokor 
Kommunstyrelsens ord-
förande, Torsås kommun



Lägg ett par större vedträn underst 
i kaminen och några mindre ovanpå. 
Korslägg veden luftigt, i en fyrkant.

Placera tändmedel i toppen av bra-
san, under de översta vedträna. Tänd 
på brasan och låt kaminluckan stå 
lite öppen tills elden har tagit sig i de 
översta vedträna.

När flammorna är borta och det har 
bildats en glödbädd är det dags att 
fylla på med två till tre vedträn. Lägg 
vedträna luftigt och gärna i kors. Ha 
spjället helt öppet och justera det 
när lågorna har dragit i gång igen. 

Mikael Espelund är Torskolans nye rektor sedan augusti.

Nu erbjuder Torsås kommun e-tillsyn för brukare
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Vad har du för bakgrund?
- Jag är uppvuxen i göteborgsförorten. Utbildade mig 
efter grundskolan till byggnadssnickare, vilket jag 
arbetade som till byggkrisen kom i början på 90-talet. 

Varför blev du pedagog?
- Då det inte längre fanns några jobb i byggbran-
schen valde jag att utbilda mig vidare. Att det 
blev just lärare beror på att jag under tiden som 
snickare hade hand om många lärlingar och andra 
ungdomar och kände att jag hade ett gott handlag 
med dem. Vi kom bra överens och de lärde sig 

också mycket hos mig. Och då jag har ett natur-
vetenskapligt intresse fann det sig naturligt med 
matematik och naturorienterande ämnen.

Vilket är ditt viktigaste uppdrag som rektor?
- Det låter kanske lite klyschigt men allas rätt till 
en grundläggande skolutbildning är det abso-
lut viktigaste i mitt uppdrag som rektor.  Skolan 
måste bli viktig för alla. 
Den ska vara en plats dit man vill komma, där det 
ska kännas tryggt och meningsfullt att vara.

Tips:  
Såhär eldar du 
rätt i din kamin

Samtidigt som skolan startade i augusti 2020, 
så öppnade även Torskolans reception.
Syftet med receptionen är att ge service till besö-
kare samt ur ett säkerhetsperspektiv, då skolan 
inte är en allmän plats. Externa besökare , både 
bokade och obokade besök, ska anmäla sig i 
receptionen vid ankomst samt när de lämnar Tor-
skolan. Namnbrickor delas ut vid ankomst.
 
Torskolan har även startat en AST- enhet. 
AST står för autismspektrumtillstånd. Enheten 
riktar sig till elever i grundskolan med diagnon-
sen autism. När eleven skrivs in byter den skola. 
Antalet platser på enheten är varierande. Ring 
072-2048831 för mer information.

Socialförvaltningen investerar i medarbetare
Under hösten 2020 påbörjades flera kompe-
tenshöjande insatser inom omsorgsavdelningen 
i Torsås kommun. Kompetensutveckling bidrar 
till utveckling och kvalitet samt ökad trygghet hos 
medarbetare och brukare. 

Äldreomsorgslyftet genomförs i samarbete 
med Kalmar kommun och Mörbylånga kommun 
där kunskapsnavet ansvarar för utbildningen. I 
Torsås erbjuds 8 medarbetare inom äldreomsor-
gen att delta i utbildningen under arbetstid under 
tre terminer. Efter avklarade studier kan deltagaren 
titulera sig undersköterska. Detta är en satsning 
från regeringen. En ny omgång startar februari.  

Nutritionsutbildning med syfte att öka kunskapen 
inom nutrition. Utbildningen består av en webb-

utbildning med flertalet efterföljande workshops 
med målet att minska nattfastan hos kommunens 
brukare. Utbildningen genomförs inom verksam-
heterna särskilt boende, hemtjänst och LSS.  

BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska 
Symtom vid demenssjukdom. Syftet med denna 
utbildning är att arbeta med BPSD-registret och 
öka välbefinnandet och livskvalitén för personer 
med demenssjukdom. Det är också att kvalitets-
säkra vården för dessa individer. Omvårdnads-
personalen utgår från vårdtagarens situation och 
tillsammans arbetar teamet med specifika åtgär-
der under en period, för att följa upp resultatet 
och fortsätta arbeta med ett ökat välbefinnande 
för den enskilde. 

Under våren 2021 kommer Torsås kommun att börja 
använda sig av så kallad e-tillsyn. En kamera som 
ser i mörkret installeras i hemmet och hemtjänstper-
sonal använder sedan sina tjänstetelefoner för att 
göra tillsyn vid bestämda tider. E-tillsyn innebär att 
brukaren får sova ostört på natten, då tillsynsbesö-
ket kan göras via kameran istället för att hemtjäns-

ten kommer hem för att göra ett besök.
- Vi är väldigt stolta över att nu kunna erbjuda 
den här möjligheten till våra medborgare, säger 
socialförvaltningens utvecklingschef Alexander 
Louhichi.
För mer information om e-tillsyn tas kontakt med 
aktuell hemtjänstgrupp.

Från skolan:  
Elever med autism 
får egen enhet 

Tre frågor till Torskolans nye rektor



Ett stort tack till Torsås kommuns gata/park-
avdelning som smyckar så vackert i kommunen.

I början av året påbörjades arbetet med en lokal 
utvecklingsplan för Gullabo. Arbetet inleddes med 
ett välbesökt stormöte i Gullabo bygdegård. 

Under mötet användes spelet Landsbygd 2.0 
med frågor kring nuläge och önskemål om framti-
den. Alla som var med på mötet var mycket posi-
tiva och motiverade att bilda arbetsgrupper för att 
komma vidare med handlingsplaner. Sedan kom 
Covid-19, allt arbete avstannade. Under somma-

ren och tidig höst återupptogs dock arbetet igen i 
fyra mindre fokusgrupper bestående av eldsjälar 
från byn. De områden som grupperna arbetar med 
är marknadsföring, centrum/trivsel, inflyttning/öde-
hus och barn/unga. 

Gullabo har haft en positiv befolkningsutveckling 
under året vilket gör att arbetet känns helt rätt. Det 
arbete som görs i arbetsgrupperna kommer att 
diskuteras under december månad.

Biblioteket håller öppet men har anpassat verk-
samheten efter de nya råden och restriktionerna, 
vilket innebär att besökarna bara får använda 
datorerna mycket korta stunder för nödvändiga 
ärenden. Det innebär också att tidningsläsningen 
inomhus tyvärr är stängd tills vidare. Från klockan 
10 sätts dock tidiningskorgen ut utanför dörren, 
och en del kommer hit för att ta del av nyheterna 
trots kyligare väder. 

Adventsmys:
Under hela december kommer vi köra med jultäv-
lingar och läsutmaningar i olika former, för både 
vuxna och barn. En del får sitt startskott redan 
första advent-helgen, andra i och med jullovets 
början, så håll utkik. Biblioteket kommer också 
dela ut pysselpåsar för barn i olika varianter: en 
för julpyssel från första advent-helgen, och en med 
nyårspyssel i och med jullovets början. 

Öppettider:
23 december 10.00-15.00
24, 25, 26 december stängt
30 december 10.00-15.00
2 januari stängt
5 januari 10.00-15.00

Det kan vara tungt så här års med mörker och 
corona. Men det finns hjälp för dig som behöver 
prata med någon. Du kan ringa Jourhavande 
medmänniska: 08-7021680. Jourhavande präst 
når du genom att slå 112 och be att få tala med 
jourhavande präst. Kvinnojouren Kalmar har te-
lefonnummer: 0480-191 55. Man kan även gå in 
på Vårdguiden 1177.se för att få råd och stöd om 
hur man kan agera i kris. Se fliken ”Liv och hälsa”. 

Om du behöver hjälp med hemleverans av mat 
över jul och nyår, är det en leverans under vecka 
51 och en under vecka 52. Ring dessa nummer 
för att beställa: 0486-331 71 och 0486-331 72.

Vill du låna böcker? Ring biblioteket, så hjälper 
de dig att plocka ihop böckerna. De kan levere-
ras med din matservice (se ovan) om du så vill.  
Bibliotekets telefonnummer är 0486- 333 70.

Från och med 1 november 2020 ska alla företag 
och verksamheter som producerar, transporterar, 
samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar 
med farligt avfall rapportera till Naturvårdsverkets 
avfallsregister. De flesta verksamheter omfattas 
av de nya kraven eftersom någon form av farligt 
avfall uppstår i de flesta yrkesmässiga verksam-
heter, till exempel lysrör eller batterier. Syftet är 
att Sverige ska få bättre kontroll på sitt farliga 
avfall. Mer information samt vanliga frågor och 
svar finns på Naturvårdsverkets hemsida; www.
naturvårdsverket.se/avfall. 

Nya rapporteringskrav 
för farligt avfall

Här finns det stöd  
och hjälp att få!

Från biblioteket:  
Anpassad verksamhet
i coronatider

Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen kommer att besöka de 
fastigheter med enskilt avlopp, 
som har en avloppsanlägg-
ning där avloppshandläggarna 
är osäkra på anläggningens 
funktion. 
Under januari-mars 2021 kom-
mer besöken genomföras ut 
med Gullabovägen i höjd med 
Trankvill fram till Fagereke med 
omnejd.
• Ni som får besök får information om när vi 

kommer till er fastighet.
• Ni som har en anläggning som är yngre än 

10 år besöks inte.
• Ni som har anläggningar med WC 

anslutet - men en slamavskiljare med färre 
kammare än 3 st, med utlopp till stenkista 
eller infiltration innan 1981- kommer att få 
ett förbud, då anläggningen inte uppnår 
dagens ställda miljökrav.

Läs mer på avloppsguiden (https://avloppsgui-
den.se/informationssidor/testa-ditt-avlopp/ ) hur 
du kan testa din anläggning, för att se om den 
uppnår ställda krav, om den är godkänd eller ej.

Utveckling i kommunen: 
Möte i Gullabo gav ringar på vattnet

Sedan flera år tillbaka ingår Torsås kommun i ett 
samarbetsprojekt som går under namnet Kalmar-
sundsregionen. Projektet syftar till ökad inflyttning 
och kompetensförsörjning. Tidigare medverkade 
fem kommuner i projektet men nu blir arbetet 
heltäckande i länet. Det nya samarbetet, Fler till 
Kalmar län, startas i början av 2021. En hemsida 
lanseras med en unik karttjänst för boende och 
jobb. Satsningen görs för att stärka regionens att-
raktivitet, underlätta kompetensförsörjningen och 
öka invånarantalet i Kalmar län.  

Fler till Kalmar län

Är ditt avlopp rött,  
gult eller grönt?

För att möjliggöra fler villatomter i den östra 
delen av Bergkvara har samhällsbyggnadsför-
valtningen fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 
en detaljplan för den del av utvecklingsområdet 
Lugnet som kallas för Sjöhagen. 

Ett första planförslag har tagits fram och kommer 
att skickas ut för information och inhämtande av 
synpunkter i ett samråd. Ett covidanpassat sätt 
att samråda håller på att tas fram. För mer infor-
mation se kommunens hemsida: www.torsas.se

Detaljplan för fler 
villatomter vid Lugnet 
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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.

ÅRET OM 
Med hjälp av våra butikers breda 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 året om. Vem kan motstå att grilla 
korv och dricka varm choklad i vår vackra natur?
 
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.

 GODA SKÄL ATT 
HANDLA LOKALT
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köp mellan olika handlare och serviceföretag är 
en god idé. 

Det begränsade umgänget påverkar oss på 
olika vis. Tänk på att ringa varandra, ses ge-
nom videosamtal samt skicka en tanke då och 
då till kollegor, vänner och familj. Ta dig tid att 
lyssna hur dina medmänniskor har det och be-
rätta själv något positivt i denna svårförståeliga 
tid. Värmen och omtanken om varandra stärker 
oss att hålla ut.
Helgerna blir sig inte lika i år. I fokus får om-
tanke, familj och hemmamys stå. Naturen är 
fortfarande till vårt förfogande, opåverkad av 

pandemin. Både i skogen och vid havsranden finns 
fina platser att upptäcka tillsammans med din när-
maste bubbla. Fäll ut en picknickfilt för en gofika och 
stunds samvaro. 

Tillsammans och var och en håller vi ut, vi tyar 
så länge det behövs. Jag önskar er därför en varm 
och omtänksam Juletid och må 2021 bli ett år vi kan 
navigera oss igenom med mycket glädje, trots allt.

Vi står inför en ny period av snäva restriktio-
ner för vårt umgänge med varandra. Desto mer 

vi hjälps åt att följa riktlinjerna, desto 
snabbare minskar smittorisken.  

Håll i och håll ut ytterligare ett tag! 
Affärsverksamheterna påverkas 
och därmed prövas vårt närings-
liv ytterligare. Handla och köp 

tjänster lokalt. Inte bara för att 
det är behjärtansvärt utan också 

för att du får kvalitet och bra service på 
hemmaplan. Dessutom tjänar du in på resor och 
utsätter dig inte för folksamlingar. Det finns ett liv 
bortom pandemin och vårt näringsliv behöver din 
stöttning. De flesta butiker ställer om och hjälper 
till på olika vis för att undvika trängsel. Kommu-
nens gåva om 1000 kronor per månadsanställd 
kommer därför väl till pass. Att sprida ut dina in-

Några tankar från 
näringslivsutvecklaren

Anna-Kristina van Craen, 
näringslivsutvecklare, 
Torsås kommun


