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Det har varit ett positivt halvår för Torsås kommun. 
Vi fortsätter att locka kompetent personal till våra 
verksamheter, samtidigt som näringslivet växer. 
Under september fick vi ett mycket glädjande be-
tyg: Torsås kommun har det tredje bästa närings-
livsklimatet i Kalmar län, enligt våra företagare. 
Vår kommun klättrade 39 placeringar i Svenskt nä-
ringslivs ranking och blev länets raket. 

Arbetet med att få ett gott företagsklimat är något 
vi alla arbetar med tillsammans. Det handlar bland 
annat om att vi i vardagen bör värna den lokala 
marknaden när det är möjligt, så vi kan gynna var-
andra i stort som smått. En av grundpelarna till 
en god kommunal verksamhet är att vi har ett väl 
fungerande näringsliv med en god företagsanda. 
Då gynnas även inflyttning och med det ett inflöde 
av kompetent arbetskraft till vår kommun.

Just nu pågår det ett arbete med Bergkvara hamn. 
Sedan 2018 finns det ett uppdrag att ta fram en 
detaljplan för hamnen. Som en del i detaljplans-
processen har vi genomfört geotekniska undersök-
ningar samt analyserat marken. Omfattningen av 
det område som ska detaljplanläggas håller just nu 
på att utredas. Vi vill kunna bebygga området sam-
tidigt som kulturmiljövärden ska kunna tas tillvara. 
Arbetet med detta fortsätter under vintern.
Under hösten har även kommunhuset börjat ta 
form. Lördagen den 18 januari slår vi upp våra 
portar för allmänheten. Då är ni hjärtligt välkomna 
att besöka kommunhuset! Med 
önskan om en God jul och ett 
Gott nytt år!

Håkan Petersson 
Kommunchef, 
Torsås kommun

Öppet hus den 18 januari

Tack vare föreläsningarna på Näringslivsdagen 
under hållbarhetsveckan har intresset för cirkulär 
ekonomi ökat i kommunen. I samarbete med Re-
gion Kalmar Län och Linnéuniversitet får vi under 
2020 möjlighet att lära oss mer. ”Livskraft från hav 
till skog” får ännu en ny betydelse. Fortsättning föl-
jer! Håll gärna utkik på sociala medier!

Ett händelserikt år i Torsås kommun
Mycket har hänt i kommunen under 2019. I mars 
invigdes den nya familjecentralen i centrala Torsås, 
i ett samarbete mellan kommunen och region Kal-
mar län. Med detta samlas många av kommunens 
viktiga verksamheter för familjer och barn under ett 
och samma tak.

Under våren upprustades även kommunens 
vandringsleder och grillplatser, och begreppet ”he-
mester” lanserades av kommunen – att semestra 
hemma, en växande global trend. I småbåtsham-
nen i Bergkvara byggde kommunen en ny brygga 
för att göra ön mer tillgänglig för fler turister. 

I juni invigdes aktivitetsområdet Sahara i centrala 
Torsås. Många passade på att prova padelbanorna 

under sommarhalvåret. Sahara blev en naturlig 
mötesplats, inte minst på kommunens två summer-
camps, som hölls både i juni och i augusti. 

Hösten inleddes med hållbarhetsveckan, vecka 38, 
där FN:s globala mål sattes i fokus. Veckan avsluta-
des med en näringslivsdag där företagare kunde lära 
sig mer om cirkulär ekonomi och hållbarhet.
Kulturmiljöprogrammet lanserades. Under två och ett 
halvt år har en projektgrupp på kommunen arbetat 
över förvaltningsgränserna för att ta fram program-
met. Länsmuseet har hjälpt till med texterna.

Slutligen fortskrider arbetet med fiber i kommunen. 
En projektplan tas under december, samtidigt som 
kommunen fortsätter att lägga ned rör för fiber. 

Inspiration ger mersmak

Under vecka 38 höll kommunen sin Hållbar-
hetsvecka ”Livskraft från hav till skog”, för andra 
gången. Veckan återkommer under 2020. 

Hållbarhetsveckan i september hade ett späckat 
program med föreläsningar, slöjdkafé, teater, möj-
lighet att prova på elprovfiske, titta på miljöbilar och 
mycket mer. Torsås kommun arrangerade också 
en mycket uppskattad fototävling där första vinsten 
korades av kommunstyrelsens ordförande, Henrik 
Nilsson Bokor, under invigningen på Sahara. 
Under näringslivsdagen, som hölls på fredagen i 
vecka 38, kom företagare för att höra på inspiratö-
rerna Gustav Stenbeck och Tobias Jansson som 
pratade om cirkulär ekonomi och hållbarhet. Detta 
har ökat intresset för ämnet - se mer om det här 
intill. 

Boka gärna in nästa hållbarhetsvecka, vecka 38 
under 2020, redan nu! Vill du till och med delta 
med något arrangemang? Kontakta Annika Pers-
son Åberg: annika.persson-aberg@torsas.se.

En vecka för hållbarhet 
i Torsås kommun

www.torsas.se

Elprovfiske, hållbarhetsveckan 2019.

God jul & Gott nytt år!

www.facebook.com/ torsaskommunofficiell



Du kan ansöka om 
bygglov via webben
på www.mittbygge.se

Under Torsås marknad den 25 oktober hade kom-
munen temat ”social hållbarhet” i sitt täIt. Torsås 
lyfte fram att det finns barn och familjer som behö-
ver stöd, men att det också finns många eldjälar 
som hjälper till. Du kan bli en av de personer som 
är med och bygger din omgivning lite starkare. 
Även en liten insats betyder mycket för någon som 
är i behov av det. Tänk på att det kan vara någon 
du känner som behöver stöd! 
Vi på kommunen svarar gärna på frågor om hur du 
kan hjäpa till i ditt närområde.  

Lite kort om olika roller: 
Kontaktfamilj är en frivillig insats från socialtjänsten 
som beviljas barn och familjer vilka har behov 
av främst avlastning och/eller ett utökat socialt 
nätverk. En kontaktperson är en frivillig insats enligt 
socialtjänstlagen som beviljas barn som av olika skäl 
är i behov av extra stöd i sin vardag, eller har behov 
av social kontakt med en annan person. Kommunen 

Visste du att du kan göra skillnad?

söker även familjehem. Familjehemmet är för barn i 
alla åldrar, vilka behöver en familj som kan tillgodose 
deras behov i vardagen. Det är önskvärt med tidigare 
erfarenhet, men vi välkomnar även nya familjer. Du 
behövs! 

Kontakta gärna oss om du är intresserad eller vill 
få mer information om dessa roller. Välkommen att 
till vår Individ- och Familjeomsorg (IFO) via växeln 
0486-33100!

Projektet Smart Samverkan i Småland och Sydost 
har pågått sedan oktober 2017 och har involverat 
flera smålandskommuner, däribland Torsås. Pro-
jektet kom till för att sänka sjuktalen, minska antalet 
heltidssjukskrivningar och att göra det möjligt att 
komma tillbaka tidigare efter sjukskrivning. 

Av de deltagande kommunerna har Torsås fått bäst 
resultat. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 
7,8 procent av arbetstiden under 2016, till 5,8 pro-
cent fram till augusti 2019. Projektet har försökt att 
arbeta förebyggande för att fånga upp eventuellt 
framtida sjukskrivningar. En ytterligare vinst har varit 
att man kunnat förbättra dialogen mellan arbetsgi-
vare, sjukvård och Försäkringskassan. 

Delar av finansieringen har skett via Europeiska 
socialfonden. Försäkringskassan har varit projektle-
dare. Förutom kommunerna har fyra vårdcentraler i 
Region Kalmar län och Region Kronoberg deltagit. 

Torsås kommun minskade 
sjukskrivningarna mest

Torsås kommuns familjecentral

Nu har kommunen
en folkhälsosamordnare
I Torsås kommun är det övergripande målet att 
göra Torsås till en kommun där folkhälsan är 
stark hos alla. För det krävs vissa samhälleliga 
förutsättningar. 

Anna Wägbring arbetar som folkhälsosamord-
nare på Torsås kommun sedan i augusti. Hen-
nes roll är övergripande och samordnande. 
Hon arbetar främst med frågor som folkhälsa, 
jämställdhet, brottsförebyggande arbete, samt 
krisberedskap och civilt försvar. I det ingår att 
bevaka frågorna på nationell nivå och översätta 
till lokal nivå, samt skapa samarbete. Kommun-
styrelsen antog en Folkhälsoplan för Torsås 
kommun den 28 augusti 2018. 

Vattenprov för barnfamiljer 
och för er med egen brunn
Visste ni att Torsås kommun erbjuder gratis vat-
tenprov för alla som har egen dricksvattenbrunn, är 
gravid alternativt har barn under två år? Det är de 
små barnen som är känsligast och påverkas mest 
av bristfällig dricksvattenkvalitet. 
 
Livsmedelsverket rekommenderar även att samt-
liga brunnsägare bör provta sitt vatten minst vart 
tredje år eftersom vattenkvaliteten kan förändras 
med tiden, av olika orsaker.  

Radon märks inte,     
det kan bara mätas.
www.torsas.se/radon.aspx

Vill du se det nya kommunhuset? 
Lördagen den 18 januari är det 
öppet hus för alla. Håll utkik efter 
tider på kommunens hemsida! 

Förskolorna i Torsås kommunar arbetar med hållbarhet
Torsås kommun har beslutat att alla förskolor i 
kommunen ska jobba med Grön Flagg. Det är ett 
pedagogiskt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor 
i barngrupperna. Varje år skickas ett dokument in 
till organisationen Håll Sverige Rent. De kommer 
med eventuella synpunkter, efter det blir förskolan 
godkänd och får ett diplom. Som en del i detta har 
förskolan Eklövet haft en ”Sinnenas dag” under 
vecka 46. Barnen fick uppleva med alla sina sin-
nen, både ute och inne. De kunde exempelvis få 
massage, måla till musik, eller baka bröd.  



Julöppet på Torsås bibliotek

Måndagen den 23 december kl 10-15
Fredagen den 27 december kl 10-17
Lördagen den 28 december kl 10-13
Måndagen den 30 december kl 10-15
Torsdagen den 2 januari kl 10-19
Fredagen den 3 januari kl 10-17
Lördagen den 4 januari kl 10-13

I slutet av mars tänker vi vattentankar tillsammans

Gullabo skola hade högtidlig invigning fredagen 15 
november, med bandklippning och musik,
barn, elever, föräldrar, politiker bjöds på kaffe och 
tårta och underhållningen stod Kulturskolan för
och trollkarl Fredrik Karlsson. 

Fritidshemmen satsar på att locka fler mellansta-
dieelever till att vara kvar på fritids. Detta gör
personalen genom att anpassa aktiviteterna för 
dessa elever. I Bergkvara har fritidshemmen delat
upp det i två ”avdelningar”. Fritids för årskurs F-2, 
och årskurs 3-6. Någon dag i veckan är även

årskurs 2 med i fritidsgruppen för de äldre eleverna.

Grundsärskolan i Torsås byter namn till Frejasko-
lan. Personalen önskade att grundsärskolan
skulle få ett eget namn, för att stärka identiteten. 
Eleverna har själva fått rösta fram namnet ”Freja-
skolan”.

Lärvux: Från och med den 1 januari 2020 
kommer Bildningsnämnden ta över ansvaret för 
Lärvux-verksamhet, från att tidigare tillhört Kalmar 
Gymnasieförbund.

I vår på biblioteket 

15 jan: Onsdagsmys. Sagostund för 
små barn och föräldralediga
18 jan: Släktforskningens Dag  
8 feb: Teater - ”Krakel Spektakel”
10 feb: ”Mord i Falsterbo”- Christina 
Olséni och Micke Hansen berättar 
om sina roliga deckare. 
25 feb: Bokkafé med semla
27 feb: Slöjdkafé – Slöjda till köket
14 mars: Naturdag för alla barn! 
Barnföreställningen ”Kapten Kryp och 
skattkistan” för barn 1-6 år, Så ett frö 
och mycket mer!
19 mars: ”Konsten att fotografera 
fåglar” med Christer Granberg.
 
Vårens program och aktiviteter 
presenteras i sin helhet i januari.  
Håll utkik eller kom in till oss!

Rent vatten har under lång tid varit något självklart 
i Sverige. Under senare år har vi kunnat se delvis 
förändrade förhållanden med torra somrar och 
sinande brunnar. 
Under våren kommer därför en budkavle att gå 
genom kommunerna i Kalmar län för att uppmärk-
samma vikten av ta hand om vårt vatten. I Torsås 
kommun har vi som bekant många små vattendrag 
och många hushåll har enskilt vatten. 

Under vecka 13 kommer Torsås kommun att 
erbjuda en rad aktiviteter kopplade till vårt vatten – 
föreläsningar, aktiviteter för barn, film och mycket 
mer. 
Alla elever i årskurs 7 har tema vatten i skolan 
och belyser särskilt detta under denna vecka. 
Reningsverket i Bergkvara kommer att ha öppet 
hus. Håll utkik på hemsidan, www.torsas.se efter 
mer material. 

Nu ska Olssonska gården bli mer tillgänglig

Gullabo skola invigdes med kaffe, tårta och trollkarl

Det serverades kaffe och tårta vid invigningen.

Gott nytt kultur- och fritidsår och stort 
tack till alla fantastiska föreningar, 
och alla andra, för allt ni gör för barn, 
unga och vuxna i Torsås kommun!

Torsås kommun har blivit beviljat projektstöd av 
länsstyrelsen till projektet Tillgängligt kulturmiljö-
program. 

En del i projektet handlar om att levandegöra Ols-
sonska gården och dess välbevarade kulturmiljö 
genom att utveckla en app för mobiltelefon och 
läsplattor. Genom detta kommer allmänheten 
kunna ta del av gårdens historia i form av 
ljudberättelser som kompletteras med text och 
bild som finns arkiverat. De som vill veta mer 

om Olssonska gården kommer att kunna lyssna 
på berättelserna, exempelvis ta del av innehållet 
hemma innan de kommer till gården, eller vara i 
miljöerna samtidigt som de lyssnar på berättel-
serna. Projektet har nyligen påbörjats och kommer 
att avslutas våren 2020.  
Om du är intresserad av att veta mer eller vill bidra 
med något, kontakta gärna Emma Mosesson Öhr: 
0486-33 120, emma.mosessonohr@torsas.se eller 
Anders Adelgren: 0486-33 382, anders.adelgren@
torsas.se. 

Var rädd om dig och våra barn!
Tomgångskörning max 1 minut!



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. Foto: Lena Skotheim, Mari Oskarsson, Lena Robertsson, Joanna Kohnen, Johan Blomqvist
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Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser fram emot att den ”nya” organisationen 
ska gå i drift den 1 januari. Just nu är det ett gigan-
tiskt pussel att lägga, både med att överta ett stort 
antal fastigheter och samtidigt hantera övergången 
av personalen från TFAB. 

Tillsammans kommer vi organisera personalen och 
strukturera vårt fastighetsbestånd så att den nya 
teknik- och fastighetsförvaltningen blir en viktig del 
av Torsås kommun.

Vilka blir dina ansvarsområden i den nya 
förvaltningen?
– Vår nya förvaltning heter teknik- och fastighets-
förvaltningen. Våra ansvarsområden kommer vara 
kommunens fastigheter, gator, vägar, parker, bad-
platser, hamnar och övriga allmänna platser i kom-
munen. I och med att vi tar över TFABs fastighets-
bestånd och deras personal blir vi en relativt stor 
förvaltning, där allt från fastighetsskötsel, lokalvård 
till projektledning och byggnation kommer ingå. 

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har tidigare jobbat nio år i det kommunala 
bolaget Affärsverken, i Karlskrona, som projekt-
chef. Mina huvuduppgifter var att ansvara för 
infrastrukturutbyggnaden av både fjärrvärme, elnät 
och framförallt fiber i Karlskrona, med fokus på 
landsbygden. 

– De senaste två åren har jag jobbat som fastig-
hetschef i Karlskrona kommun. Jag ansvarade för 
en komplett avdelning på cirka 90 medarbetare där 
vi hanterade allt ifrån avtalsskrivningar, projekt-
ledning, fastighetsskötsel till att i egen regi göra 
mindre ombyggnationer, underhåll och reparationer 
i våra 400 fastigheter.

Vad visste du om Torsås kommun?
– Många av mina vänner jobbar på olika företag i 
Torsås och alla har alltid talat så väl om kommu-
nen. Att alla hjälps åt och vill väl, var en röd tråd 
som var en av anledningarna till att jag valde att 
börja jobba här. Jag har alltid som ledare på jobbet 
och inom idrotten försökt få alla att hjälpas åt, då 
det är en viktig värdegrund för mig. Detta är något 
Torsås står för vilket tilltalar mig personligen.

Torsås kommun får en ny förvaltning 
- Fredrik Frisell blir ny chef

Fredrik Frisell.

Att tänka på i juletider... 
Eldstäder (öppna spisar, kaminer med mera) ska 
brandskyddskontrolleras och sotas regelbundet. 
Det är kommunen som ansvarar för brand-
skyddskontrollen och då kollas förbränningsan-
läggningens 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 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

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

Handel och Service i Torsås 
kommun önskar er en god jul! 
Torsåsandan är välkänd, även utanför kom-
munens gränser. Vi bidrar alla till den på olika 
vis. Att vi tänker på den speciella andan extra 
mycket under helgerna är kanske givet. Hand-
larna gör sitt yttersta för att pynta och deras 
erbjudande är ofta oemotståndliga. Vi blir också 
påminda genom alla ”Handla Lokalt”- skyltar.  
 
Men det vi gör mellan nyår och jul är allt mycket 
viktigare än det vi gör mellan jul och nyår. När 
vi väljer att köpa tjänster och produkter av våra 
lokala företag bidrar vi till en hållbar utveckling 
av vår landsbygd. 

Vi har en fördel som inte storstäderna har. Vi 
känner varandra. Vi umgås med varandra i var-
dagen. Detta leder till samarbete, till trygghet 
och vår kreativitet har inga gränser. Här hjälps 
vi åt och gläds med varandra. Att fråga runt i sin 
omgivning efter en lokal näringsidkare är ved-
ertaget. Våra val har så stor betydelse. Det är 
Torsåsandan! 

Med dessa ord önskar Handel & Service i Tors-
ås kommun er alla ett riktigt framgångsrikt 2020. 

Sedan aktivitetsområdet Sahara invigdes i som-
ras har det blivit flitigt använt. Vi frågade Jonas 
Persson, lärare i SO och Idrott, årskurs 7-9, vad 
han tycker.

Vad tycker du är bäst på Sahara?
- Att det numera finns så många olika aktiviteter 
så att det finns något som passar alla. 
 
Varför?
- Intresset och aktiviteten på Sahara har varit väl-
digt stor. Det har varit mycket folk i farten både 
på dag- och kvällstid. Det är en jättebra resurs       
i Torsås att ha en sådan fin anläggning!


