
Vår och sommar med Kultur & fritid Våren är här och 
sommaren står 
för dörren

En härlig tid för många. Vi njuter av 
ljusare tider och att aktiviteten i naturen 
tilltar. Det är som om stegen till jobbet 
blir lite lättare och många får kraft att ta 
itu med en massa projekt där hemma.

Även i kommunen råder en vårkänsla. 
Vi summerar förra året i bokslutet och 
planerar inför nästa års budget samti-
digt som vardagen i nuet är i full gång 
inför sommaren. Den positiva befolk-
ningsutvecklingen fortsätter, många 
utvecklingsprojekt är påbörjade och fler 
växer fram. Det är härligt att se allt som 
växer och utvecklas igen i vår kommun 
och att allt fler vill vara med och göra 
kommunen lite bättre att bo och verka 
i. Var och en utifrån sina förutsättningar 
men också i glädjen över att kämpa och 
göra det tillsammans. 

Det skänker en glädje och stolthet över 
vår plats på jorden. Det är vår gemenskap 
och det skapande vi utövar tillsammans 
som ger så goda förutsättningar till ett 
gott liv i en livskraftig kommun. 

Våren är här och sommaren står inför 
dörren. En skön sommar 
till oss alla, så ses vi ute 
vid något av kommunens 
många smultronställen.

Henrik Nilsson Bokor
Kommunstyrelsens ordförande, 
Torsås kommun

En vår och sommar med tid för av-
koppling, upplevelser och gemenskap 
önskar vi från Kultur & fritid. Här följer 
några av de evenemang som väntar.

4 maj•	  kl. 19.00 ”Swingtime in Spring-
time” med Torsås Storband. I Salongen 
på Stage4you.
5 maj•	  kl. 10.00 – 14.00 arrangeras Berg-
kvaradagen. En stor gemensamhetsdag 
där föreningslivet visar upp sig och er-
bjuder aktiviteter för både små och stora 
besökare. Kl. 11.30 inviger landshöv-
dingen ”Bergkvara 400 år” vid Sjöfarts-
museet och som avlutning på dagen får 
vi lyssna på historikern och författaren 
Dick Harrison.
6 – 7 maj•	  Biblioteket rensar och säljer 
utgallrade böcker.
6 maj•	  kl. 14.00 ”Dinosaurielåtar” med 
Pappa Kapsyl. Familjeföreställning i 
Torsås Folkets Hus. Entré 40 kr.

Flera pågående naturprojekt i Torsås
Det är mycket på gång hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen:

Två våtmarker anläggs under sensom-• 
maren uppströms Vallermansgöl i Torsås.
En syre-ejektor med fontän kommer att • 
placeras ut i Vallermansgöl.
Ett nytt 3-årigt vattenprojekt startas upp • 
i Grisebäcken med medfinansiering från 
LOVA. Fokus i projektet blir att hålla 
näringen på åkermark.

Det är glädjande att vi hittat spår av • 
att den hotade arten långbensgrodan 
förökat sig i våtmarken som anlades vid 
ridklubben för två år sedan.
Gata/park arbetar med röjningen vid • 
Ödet för att öka tillgängligheten i om-
rådet med spänger och planteringar.
VA-planen är antagen och nu börjar • 
arbetet med de nya kommunala verk-
samhetsområdena enligt åtgärdsplan.
I år är det fokus på småbarnsfamiljer med • 
enskilt vatten. Gratis vattenprov erbjuds!
Ett arbete pågår med att ta fram förslag • 
till utveckling av centrala Torsås samt 
området vid Bergkvara hamn.
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15 maj•	  kl. 13.00 – 16.00 Minibibliotek 
och tipspromenad hos Torsås Ryttare 
som inviger återuppbyggnaden av stall 
och klubbstuga.
4 juni•	  Möt sommaren med bibblan och 
fira att världens starkaste björn, Bamse, 
fyller 50 år!
6 juni•	  Nationaldagsfirande på Olssonska 
Gården. Kaféet öppnar kl. 14.00 och det 
traditionsenliga firandet börjar kl. 16.00.
29, 30 juni, 1 juli•	  kl. 10.30 – 11.30 Som-
marbokmys på Torsås bibliotek. Högläs-
ning för 8 – 12-åringar. Anmälan senast 
28 juni till biblioteket, tfn 0486-333 70.
10, 17, 24 och 31 juli•	  kl. 17.00 – 19.00 
”Upptäck färger och linjer ute och inne” på 
Kulturmagasinet i Bergkvara. För barn och 
ungdomar med eller utan vuxet sällskap.
20, 27 juli och 3 augusti•	  kl. 14 – 15.30. 
”Scrapbooking och pyssel” på Sjöfarts-
museet. Gratis för barn 7 – 12 år. Anmäl 
till Tina Önnebring tfn 070-546 38 75.



Från och med den 1 april 2016 sker 
förändringar inom brandskyddskontroll 
och sotning i Torsås kommun.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-
Torsås kommer att ta över och utföra 
brandskyddskontrollerna medan det 
är företaget Sotning och Ventilation i 
Kronoberg AB som tar över sotningen.

Räddningstjänstförbundet är fortfarande 
huvudmän för både sotning/rengöring och 
brandskyddskontroll. Vid frågor angående 
sotning/rengöring kontakta alltid den 
kommunala sotaren först.

Frågor rörande brandskyddskontrollen 
kontakta Stefan eller Fredrik via telefon 
(dagtid) eller via e-post (övrig tid).

Räddningstjänstförbundets ansvarige för 
sotning och brandskyddskontroll är  
stf  räddningschef  Finn Jensen, e-post  
finn.jensen@rfet.se, telefon 0471-24 98 82.

Sotning
Sotning och Ventilation i Kronoberg AB
Fasanvägen 20, 363 31 Rottne

Niklas Hansson
E-post: niklas@sotochvent.se
Telefon: 0706-26 98 96
Hemsida: www.sotochvent.se

Brandskyddskontroller
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
Industrigatan 1, 385 34 Torsås

Stefan Nordhammer
E-post: stefan.nordhammer@rfet.se
Telefon: 0471-24 98 94

Fredrik Holmberg
E-post: fredrik.holmberg@rfet.se
Telefon: 0471-24 98 95
Hemsida: www.rfet.se

Förändringar inom brandskyddskontroll och sotning

Torsås biblioteks ordinarie 
öppettider

Mån, ons och tor kl. 10.00 – 19.00
Tisdag kl. 11.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 17.00
Lördag kl. 10.00 – 13.00

Torsås biblioteks öppettider  
20 juni – 21 augusti

Måndag – torsdag kl. 10.00 – 18.00
Fredag kl. 10.00 – 17.00

Hjälp oss att samla in fröer till vårt  
fröbibliotek som är under uppbyggnad.

Tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet

5 juli Mönsterås Bluesband OBS! Utomhus 
på Skytteholmen i Bergkvara.

12 juli Erik Winqvist ”Dom som kände livet” 
– kompromisslösa tolkningar. Låtar och 
texter av Olle Ljungström, Ted Gärdestad, 
Dan Andersson, Magnus Uggla m.fl.

19 juli Roots Of Joy ”Musik i världen”. 
Jörgen Astner med flera. Musiker från 
Sverige, Senegal, Syrien och Balkan. 
Sång på mandinka och kurdiska och 
instrumenteringen är Kora, Saz, Mandola 
och bas med varianter.

26 juli Hennes & Movitz (Ulf Ragnarsson 
och Elisabeth Wall) framför ett musikaliskt 
Bellmanprogram.

2 augusti East Coast Dixie Stompers, 
eventuellt utomhus på Skytteholmen.

Förra året gjorde vi en mycket upp-
skattad samlingsbroschyr över alla 
våra fina cykel- och vandringsleder.

I år tar vi nästa steg och märker upp alla 
leder med färgglada, väl synliga, märkband. 
Varje led tilldelas en egen färg. På bandet 
kommer namnet på leden och ledens längd 
tydligt framgå. Märkbanden har cirka tio 
års livslängd och vi hoppas att det här 
kommer uppskattas av både besökare och 
invånare och få ännu fler att nyttja lederna.

Enklare att följa cykel- och vandringsleder

Märkstolparna gör det enklare att följa lederna.

Brandskyddskontrollanterna Fredrik och Stefan.

Skorstensfejaringenjör Niklas Hansson.



Under våren 2016 påbörjas en upp-
rustning kring några av våra bad- och 
båtplatser. Delar av planen kommer att 
genomföras per omgående och vara 
klara att utnyttjas under kommande 
bad- och båtsäsong.
 

Fulvik kommer att få en ny, fin flytbrygga • 
som ersätter den träbrygga som finns på 
platsen idag. En ny dusch kommer också 
att installeras.

Äggrullningstävling på 
Bergkvara skola

En tradition på Bergkvara skola är 
skärtorsdagens äggrullningsfinal.

Dagen innan finalen var det kval- 
rundor i alla klasser och två elever ur 
varje årskurs gick vidare till finalen.

Tävlingen går ut på att rulla ägg från 
skolbacken. Varje elev har fem försök på 
sig. Det ägg som når längst vinner men 
skulle ett ägg gå sönder så är man ute. Vid 
sista rullningen är det den som kommer 
längst med ett helt ägg som vinner.

Dalskär får ett nytt hopptorn och en ny • 
badbrygga. En badflotte med sviktbräda 
har önskats och om vi klarar av vatten-
djupet kommer en sådan att köpas in. 
Badet ska tillgänglighetsanpassas.
Baduddens omklädningsbyggnad • 
kommer att rustas upp.
Iglasjön får en nyare toalett uppförd.• 
Småbåtshamnen får nya Y-bommar.• 
Gästhamnen får nya hammarband, då de • 
befintliga är gamla och dåliga.

Upprustning av våra bad- och båtplatser

Inom Socialförvaltningen har en ny 
organisation för Lås & Larm skapats 
med representanter från de olika hem-
tjänstgrupperna, chefer, Medicinskt 
Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och 
eHälsosamordnare i kommunen.

Syftet med den nya organisationen är att 
säkerställa hela kedjan med nyckelfria lås, 
digitala trygghetslarm och mobil hemtjänst 
vilket ökar tryggheten för den enskilde som 
är i behov av larm och hemtjänst. Lås & 
Larm är en del av det årslånga projekt med 
införande av digitala trygghetstjänster som 
pågår i kommunen.

Gruppen deltar i ett utbildningsprogram 
i flera steg. Det hela påbörjades i Region-
förbundets regi och rörde införande av 
digitala trygghetstjänster och säkerhet.

Gruppen har genomgått utbildning i att 
montera låsen och den leddes av Andreas 
Bergskans, WB Lås.

Andreas kommer även att delta i 
monteringen av låsen i uppstartsskedet 
tillsammans med fastighetsskötare från 
TFAB, Bill Wigertsson och Per-Olof  
Karlsson och den nybildade gruppen.

Utbildning i administrering och koppling 
av lås och telefoner har genomförts i 
Phoniros (leverantörens) regi.

Telefonerna finns på IT-avdelningen för 
installation av de program och ”Appar” 
som behövs. Därefter ska gruppen 
programmera lås och telefoner så att de 
kopplas ihop och sedan är det dags att 
börja montera. Vi hoppas komma igång 
med montering redan nu i vår.

Det sista steget blir utbildning i Lifecare 
mobil hemtjänst som innebär att alla delar 
kopplas ihop och att projektet kan starta.

Nyckelfria lås och mobil hemtjänst

Utbildning i digitala trygghetstjänster.

Här ser ni det vinnande ägget.

Nyttan med digitaliseringen

Resultatet ger ett smart helhetsgrepp kring 
trygghetstjänster, resursplanering, schema-
läggning, nyckelhantering och dokument-
ation. Med ökad flexibilitet kan kvaliteten 
på hela verksamheten höjas och skapa 
mer tid för omsorg. Genom förbättring 
av arbetsrutinerna för de anställda görs 
arbetsuppgifter både roligare och enklare.

Utbildningsledare Andreas Bergskans.

Bilder från rivnings- 
och renoveringsarbetet 
av Torskolan

Renoveringen av gamla mellanstadie-
byggnaden där nytt tak håller på att läggas. 
Här kommer bland annat admin- 
istrationen och elevhälsan att hålla till.

Här rivs byggnaden där den före detta 
administrationen samt en hel del klass-
rum tidigare låg.



Vandring genom ett vårligt Torsås den 6 maj

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, Thomas Simonsson, Susanne Jerneng, Johan Blomqvist.

För fullständigt program se www.torsashandel.se

Bergkvara 5 maj
10.00-14.00 Hamnplanen Norra kajen
Späckat program med allt från musik, 
vernissage, ponnyridning, bakluckeloppis, 
elbilar, fiskdamm, gudstjänst, bilutställ-
ning till lokala utställare och marknad.
•	Landshövding	inviger	400-årsjubileet
•	Clownen	Mikes	mingelshow
•	Historikern	Dick	Harrison	föreläser

5-50% 
 raBat t

Ballongjakt 6 -7 maj
hos Butikerna i  torsÅs

Våryra 
gullaBo 7 maj
09.00-17.00 Gullabo Marknad
Traditionell	marknad	med	110	knallar	
med allt från mat & kläder till lotterier 
& marknadsgodis och mycket mer. 
Tivoli och loppis samt servering av 
kroppkakor	&	korv	med	bröd.

torsÅs 6 maj
10.00-18.00 Centrala Torsås
Musikunderhållning,	hästkortege,	loppis,	
bilutställning, klappa katten, fiskdamm, 
ansiktsmålning,	slöjd,	konst,	hattutställning.
•	13.00	Barnens	Ballongsläpp	
•	10-00-17.00	Olssonska	gården
•	10.00-15.00	Bygdens	Marknad	Ekbacken
•	14.00-14.30	Dinosaurielåtar	Folketshus

Vandring i Torsås fredagen den 6 maj 
under Våryran med start vid två tillfäl-
len, klockan 11.00 och klockan 13.00.

Följ med och se vad som har hänt i 
Torsås samhälle och vad som är på gång!

Vi startar vid bron mot Skogsgläntan och 
följer Vallermansgöl, vidare till Ekbacken 
och Ödet med avslut på torget. Under 
vandringen bjuds på enkel förtäring.

Välkommen!
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Ekbacken i Torsås med alla sina vitsippor.
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