
Stor efterfrågan på nytt trygghetsboende
Sköna Maj 
Välkommen!

Kanske är det den bästa tiden på året 
precis nu. Vintern är slut, våren är här 
och sommaren kommer snart. Perfekt!  
I Torsås möter vi sommaren med 
tillväxt. Tolv nya bostäder på Badhus-
gatan 5 har inflyttning i höst. Intresset  
är väldigt stort! Det pågår också ett 
intensivt förberedelsearbete med 
att bygga en helt ny Torskola med 
invigning läsårsstarten 2017/2018 och i 
Bergkvara planeras ytterligare bostäder 
på tomten vid Hamngatan/Skeppar-
vägen. Kommunen tänker just många 
tankar kring fler attraktiva bostadslägen. 

Byggnation skapar positiva känslor 
och vi borde ha minst ett nybygge 
igång någonstans i kommunen hela 
året. Kommuner som bygger skapar 
tillväxt. Men vi ska växa hållbart och 
därför samarbetar vi med Blekinge 
Tekniska Högskola i ett treårigt projekt 
kring just hållbar kommunutveckling. 
Vi vill ju att kommande generationer 
får del av ett minst lika vackert och rent 
Torsås kommun som vi alla vill ha. Från 
torsdag till söndag i denna vecka är det 
traditionell Våryra! Besök Bergkvara, 
Torsås, Söderåkra och Gullabo under 
var sin dag och njut av folkvimlet. 
På fredagen har kommunen en VA-
mässa på gården mellan 
kommunhusen. Många 
spännande och intressanta 
saker att titta på och prata 
om. Besök oss gärna!

Jan Darrell
Kommunchef, Torsås kommun

Till hösten 2015 kommer ett nytt 
fräscht trygghetsboende med tolv  
lägenheter att stå klart på Badhus-
gatan i Torsås.

– Efterfrågan har varit stor och redan 
nu är de flesta lägenheterna uthyrda, säger 
Magnus Andersson som är vd på Torsås 
Bostads AB. Idén med ett tryggt boende 
lockar många äldre och målgruppen är 
personer som fyllt 70 år.

I varje lägenhet ingår inglasad balkong, 
diskmaskin, timer för kaffebryggare, spisvakt 
med mera. Allt för att underlätta för hyres-
gästerna. Dessutom kommer ytterdörren att 

Enklare att söka bygglov via Mittbygge.se
Vi samarbetar nu med webbportalen  
Mittbygge.se. Portalen är framtagen 
för att ge stöd och hjälp för dig som 
har funderingar och frågor kring att 
planera, bygga och bo. 

Portalen innehåller mycket fakta och 
länkar till information som är värdefull för 
dig som funderar på att bygga.

Via portalen kan du också söka bygglov 
direkt med hjälp av din e-legitimation. Vissa 
av kommunens hemsidor kommer att ersät-
tas av portalens men du kan även gå direkt 
via www.mittbygge.se och hitta Torsås kom-
muns kontaktinformation och koppling till 
kommunens hemsida.
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ha en elektronisk öppnare. Själva byggnaden 
består av tre våningar med fyra lägenheter 
per plan. Sex lägenheter är på 60 kvadrat-
meter, två rum och kök medan övriga sex är 
på 72 kvadratmeter, tre rum och kök.

Hittills har allt gått som planerat och en-
ligt Magnus Andersson så ligger de hyggligt 
till tidsmässigt. – Vi räknar även med att 
hinna få till en trevlig utemiljö innan inflytt-
ningsdatumet den 15 september. I slutet 
av augusti kommer vi att hålla en öppen 
visning för allmänheten, avslutar Magnus.

Hyreskostnaden per kvadratmeter i de nya 
lägenheterna är cirka 1 200 kronor per år.

Ansök om bygglov
via webben
Gå till mittbygge.se

Tolv nya lägenheter byggs i Torsås med inflyttning i september 2015.



I december 2014 beslutade kommun-
fullmäktige om byggnation av ett nytt 
högstadium i Torsås.

Projekteringen och framtagandet av ett 
underlag för upphandling är nu inne i dess 
mest aktiva fas. Allt som gäller den nya 

skolan ska planeras i detalj för att kunna 
ge de absolut bästa förutsättningar till att 
Torsås ska få en modern och välfungerande 
högstadieskola.

Under första delen av hösten måste ett 
underlag för entreprenadupphandling vara 
klart om projektet ska kunna hålla den 

Nytt högstadium byggs i Torsås

Sommarboken

Läs fyra böcker under 
sommaren och vinn 
en bok! Hämta 
häfte på biblioteket.

Tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet

30 jun Lele Lele Bulgarisk folkmusik 
med sång, gadurka, tamboura, tuba m.m.
7 jul Heavenly Mountain Band  
Mix av folkmusik, Bluegrass, Blues m.m.
14 jul Sanna Hogman och Carl-
Henrik Fernandi blandar klassisk 
musik med visor och folkmusik.
21 jul All Generation Group  
Sommarjazz från 40-, 50- och 60-talet.
28 jul Strutters Dixielandband med 
melodier från 20-, 30- och 40-talet.
4 aug Quilty Bjuder på traditionell 
irländsk folkmusik.

Sommaren närmar sig och med den 
semester och ledighet. Vem längtar 
inte efter att få ligga i hängmattan och 
läsa en bok eller gå på något trevligt 
kultur- eller sportevenemang?

Mycket glädjande är att två nya förening-
ar har bildats i kommunen på sistone, det 
är Linedanceföreningen och Torsåsbygdens 
Sportfiskeklubb. 

Ta vägen förbi biblioteket. Kom in och 
låna eller bara titta vad som är på gång. I 
fönstret ser du aktuella aktiviteter på vår 
nya informationsskärm. Glöm inte bort att 
du kan prova elcykeln. Vi kan lova dig en 
rolig stund. Trevlig sommar!

Evenemang under sommaren
Bokbytardag på Våryran. Kom till  • 
bibblan med böcker du vill byta ut och 
byt till dig andra.
Bokjakt för barn.• 

Utställning ”Skräpplockardagarna”. För-• 
skolorna visar sitt arbetet med djur och 
natur under Skräpplockardagarna.
Möt våren med bibblan och var med och • 
fira Pippi Långstrump. 30 maj klockan 
11.00. Om vädret tillåter flyttar bibblan 
ut till Olssonska Gården. Tralle Troll, 
Feanna och SjörövarSara spelar och 
sjunger och vi planterar tillsammans.
Nationaldagsfirande på Olssonska  • 
Gården den 6 juni klockan 16.00.
Sommarteater på Sjöfartsmuseet i Bergk-• 
vara måndagen den 6 juli klockan 16.00.  
Näktergalen av H-C Andersen med Lene 
Sejr Sörensen. En föreställning för alla 
5-100 år om den förtrollande kejsaren 
av Kina och den lilla gråa näktergalen. 
I samarbete med Torsås Teaterförening och 
Sjöfarsmuseet.
Scrapbooking och pyssel på Sjöfarts- • 
museet för barn 7-12 år 22 och 29 juli 
samt 5 augusti klockan 14.00–15.30.

Sommar med Kultur & fritid

tänkta tidsplanen. Under förutsättning att 
förväntade beslut fattas är en byggstart 
planerad till årsskiftet 2015/2016 vilket då 
kan ge goda förutsättningar till att verk-
samheten kan flytta in i den nya skolan 
inför läsårsstarten 2017/2018.



Dagvatten är ett samlingsnamn för 
regn- och smältvatten som rinner från 
tak och andra hårdgjorda ytor. 

I Torsås kommun är det inte tillåtet att 
leda bort sitt dagvatten till spillvattennätet 
(avloppsnätet). Det ökar risken för att du 
eller dina grannar drabbas av en källar-
översvämning eller att orenat vatten bräddar 
till vattendrag. Det är ofta bra om dagvatten 
kan tas om hand på den egna tomten, 

Skolbarnen håller rent 
och snyggt i vår natur

Varje vår anordnar Håll Sverige 
Rent Sveriges största aktion mot 
nedskräpning, där skolelever, 
förskolebarn, föreningar och privat-
personer ger sig ut för att göra sitt 
närområde lite finare samt skydda 
djur och natur från skräpet. 

I år gjorde alla förskolor i kommunen 
gemensam sak och deltog i Håll Sverige 
Rents Skräpplockardagar. Under vecka 
17 var vi igång och plockade skräp, 
lärde oss att sopsortera och kanske  
träffade barnen även på skräpmaja.

Fortsatt grön flagg på 
Gullvivan och Kastanjen

Vi på förskolorna Gullvivan och  
Kastanjen i Bergkvara har fått vår  
rapport godkänd för Grön Flagg- 
certifikatet. Detta kommer vi att 
uppmärksamma inför Förskolans dag 
genom att hissa den nya flaggan.

exempelvis genom utkastare eller stuprörs-
slang för infiltration i marken, avledning till 
stenkista eller uppsamling i tunna. I vissa 
områden finns det ett utbyggt kommunalt 
dagvattennät som fastigheter är anslutna till 
eller har möjlighet att ansluta sig till.

Om du misstänker att din fastighet har 
stuprör som är kopplade till spillvatten- 
nätet finns mer info, råd och tips på kom-
munens hemsida. Det går också bra att 
kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Viktigt med rätt kopplade stuprör

Socialförvaltningen fortsätter att vara 
långt framme inom e-Tjänster och tre 
nya system är nu på gång att införas.

Ett planeringssystem (Laps Care), ett 
uppföljningssystem (Lifecare Mobil Hem-
tjänst) samt ett digitalt nyckelsystem med 
nyckelfria lås (Phoniro Lock). Allt detta 
kommer att införas i tre etapper med start 
under andra halvan av 2015. Det beräknas 
vara klart under 2016 och föregås av ett in-
tensivt schema med utbildning, arbete och 
inmatning av uppgifter på hemmaplan.

Under projektstartdagen i april deltog 
Tieto som representerades av konsulterna 
Birgitta Een-Sterna och Mia Durgaram. 
De förevisade rent praktiskt arbetsgången 
i systemen. Systemen kommer att innebära 

en kvalitetssäkring och hjälpa till vid plane-
ringen och utförandet av beviljade insatser 
inom hemtjänsten.

Även Phoniro Systems deltog där Rick-
ard Jacobsson och Emilia Berg förevisade 
hur ett dörrlås ser ut och hur det fungerar. 
Ingen åverkan görs på dörren och ingen 
hemförsäkring påverkas. Låsen monteras på 
insidan av dörren och syns inte utifrån, de 
öppnas med mobilen. Nyckelfria lås skulle 
spara många långa och ibland riskabla mil 
med tanke på de mängder vilt som rör sig i 
vår kommun. Personalen åker ibland långt 
mellan larmen för att hämta de fysiska 
nycklar som används idag.

Vår önskan är att framöver samla kom-
muninvånarna för att informera om vad 
som kan erbjudas i form av e-Tjänster.

Nya e-Tjänster på gång inom soc

Projektstartdagen i april 2015 samlade personal från socialförvaltningen. Grön flagg

Utställning på Torsås bibliotek

Under Våryran kan man besöka bib-
lioteket i Torsås för att se förskolornas 
gemensamma utställning om barnens 
upplevelse av skräpplockardagarna 
samt förskolornas arbete med djur och 
natur. Utställningen finns att se under 
vecka 20 och 21. Välkomna!



Tips från räddningstjänsten

Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, telefon: 0486-331 00, e-post: info@torsas.se.
Ansvarig utgivare: Jan Darrell. Redaktör: Johan Blomqvist. Foto: Johan Blomqvist, Lena Skotheim, Karin Seebass.

För fullständigt program se www.torsashandel.se

Bergkvara 14 maj
10.00-14.00 Hamnplanen Norra kajen
Späckat program med allt från barnshow, 
bakluckeloppis, fiskdamm, EL bilar, guds-
tjänst och uppvisning av Sjöräddningen 
till lokala utställare och marknad.
•	Öppethus	på	Kulturmagasinet
•	Vernissage	Bergkvara	Konsthall
•	Sjöfartsmuseumet	visar	vår	historia

5-50% 
 raBat t

Ballongjakt 15-16 maj
hos Butikerna i  torsÅs & söderÅkra

Våryra 
söderÅkra 16 maj
10.00-13.00 Möre Köpcenter
Musik, internationellt mingel, bilutställ-
ning,	Våryrapizza,	SAIK	korvgrillning,	
Waewta Thaimat, lotterier samt massor 
med lokala utställare.
•	Möre	Simklubb	märkestagning
•	10.00	ViMas	utepass

torsÅs 15 maj
10.00-18.00 Centrala Torsås
Musikunderhållning, lotterier, bilutställ-
ning,	bokjakt,	klappa	katten,	Fryshuset,	
Människor emellan samt fullt av aktivite-
ter på Olssonska Gården.
•	13.00	Barnens	ballongsläpp
•	13.00-18.00	Marknad	Ekbacken
•	10.00-15.00	Vatten	&	avloppsmässa

Brandsläckare
Om du har en stor bostad är det bra att 

ha flera släckare. Placera släckarna på en 
synlig plats i anslutning till utgångarna. 
Handbrandsläckaren bör vara uppsatt med 
bifogad uppfästningsanordning så att bär-
handtaget hamnar cirka 90 centimeter över 
golvet. För hemmet, villan, fritidshuset och 
kontoret rekommenderas en pulversläckare 
på minst sex kilo. Enligt Brandskyddsför-
eningens riktlinjer för brandsäkert hem 
rekommenderas en sex kilo pulversläckare 
med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.

Brandvarnare
• Du bör ha en brandvarnare på varje 

våningsplan i din bostad.
• Brandvarnare bör placeras i eller intill 

sovrum. Tänk på att stängda dörrar och 
störande ljud kan göra det omöjligt att höra 
en brandvarnare in till varje sovrum.

• Placera brandvarnare nära köket, där 
det är vanligt att bränder börjar, dock inte 
i kök eller badrum, då risken för oönskade 
larm ökar.

• Avståndet mellan två brandvarnare bör 
inte vara större än tolv meter.
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Brandfilt
En brandfilt är ett 

bra komplement till en 
handbrandsläckare. Den 
kan med fördel användas 
för att dämpa en brand 
eller släcka brand i kläder eller i kokkärl. 
Brandfilten består av ett eller två lager glas-
fiberduk med ett tätskiktslager som släpper 
igenom ett minimum av brännbara gaser. 
Filtens storlek bör vara minst 120 x 180 
centimeter för att kunna användas för att 
släcka brand i kläder på en människa.


