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Fiber erbjuds till kommunens alla invånareVäxtkraft i Torsås
Så här års visar sig vår kommun från 

sin mest spirande sida och det är inte 
bara gräset som växer!

Utmed gator och vägar kommer små 
skyltar upp som vittnar om den kommande 
fiberutbyggnaden i hela kommunen. Nu 
har du som har hus i kommunen möjlig-
het att framtidssäkra din telekommun-
ikation genom att ansluta till fiber. Det är 
oerhört glädjande att vi nu tillsammans 
kan gå fram med den största infrastruktur-
satsningen på länge och om allt går enligt 
plan kommer det vara utbyggt med fiber i 
hela kommunen mot slutet av 2018.

En annan stor satsning för kommunen 
är skolbygget och den 19 augusti kommer 
det nya högstadiet i Torsås att invigas. 
När nya högstadiet tas i bruk efter som-
maren, har kulturskolan varit igång i ett år 
och en ny familjecentral börjar byggas.

2016 blev det år då vi åter blev fler än  
7 000 invånare i kommunen samtidigt 
som det ekonomiska resultatet blev 
rekordstarkt. De överskott som vi byggt 
upp i kommunen gör det möjligt att fort-
sätta utveckla kommunen. För en bättre 
naturmiljö, för nya och rustade bostäder 
och förbättrade resultat i skola, vård och 
omsorg. Det är en styrka som ger trygg-
het inför kommande utmaningar.

Framtiden för Torsås 
är ljus och jag önskar 
dig en skön sommar!

Henrik Nilsson 
Bokor (S)
Kommunstyrelsens ord-
förande, Torsås kommun

En utbyggnad av fiber som klarar 
framtidens tjänster inom telefoni, TV, 
Internet samt andra hushålls- och 
välfärdstjänster är en prioriterad fråga 
för oss på Torsås kommun. Nuvarande 
kopparnät som förser många med 
telefoni och ADSL kommer att plockas 
ned eftersom det inte längre lever upp 
till dagens kapacitetsbehov.

– Det är ett viktigt samhällsansvar att 
teknikskiftet kommer alla till del och därför 
avsätter Torsås kommun medel genom 
uppdelad saminvestering i fiberinfrastruk-
tur, säger kommunstyrelsens ordförande 
Henrik Nilsson Bokor.

I samverkan med företaget IP-Only har 
vi tagit ett helhetsgrepp i arbetet med att 
kunna erbjuda fiber till kommunens samt-
liga hushåll. Fram till den 31 maj pågår 

Ett levande kultur- och fritidsliv
Tack till alla duktiga och aktiva 
föreningar och andra aktörer som gör 
kultur- och fritidslivet levande i Torsås 
kommun! En del av allt som händer i 
vår och sommar ser ni här.

26 maj - ”Våryran i Torsås”
Träffa biblioteket mellan klockan • 
10.00–13.00 i Ekbacken på ”Bygdens 
marknad”. Lämna och låna fröer 
i fröbiblioteket och få tips på nya 
trädgårdsböcker.
Klockan 11.00 berättar Jacqueline • 
Hellmann om sin fotoutställning ”Låt 
detta bli en underbar dag”. Jacqueline 
delade ut engångskameror till barn och 
ungdomar som bodde på Möre Hotell. 
Utställningen kommer att hänga i 
biblioteket 26 maj –16 juni.
Biblioteket säljer utgallrade böcker.• 

Christoffer Nordenhielm månadens • 
konstnär 26 maj – 30 juni.
Familjeföreställning i Centrumbion/• 
Folkets Hus klockan 14.00. ”Lilla 
Kottekonserten” med musiker från 
Länsmusiken och skådespelaren/clownen 
Martin Ibohm. 25 kronor per biljett.

6 juni - Nationaldagen på Olssonska
Kaféet öppnar klockan 14.00 och firandet 
börjar klockan 16.00. Bland annat 
medverkar elever från Kulturskolan.

20 juni - Bokpicknick på Olssonska
Dags för Sommarboken! Vill du vara med 
och behöver boktips? Bibblan bjuder på 
fika. För barn 6-9 år, klockan 15.00 på 
Olssonska gården.

Skön sommar önskar vi på Kultur & fritid.

Bildningsförvaltningen
Kommunövergripande
Kris och säkerhet
Kultur, fritid & turism
Socialförvaltningen

Fiber på landsbygden. Foto: IP-Only

ett erbjudande om fiberanslutning 
som gäller hushåll, företag och fritidshus 
som ligger utanför våra tätorter. Priset för 
anslutningsavgiften kommer att bli ungefär 
samma som i kommunens tätorter. I tätort-
erna finns sedan tidigare fiberinfrastruktur.

– För att utbyggnaden ska komma till 
stånd krävs det att tillräckligt många tar 
chansen och ansluter sig, avslutar Henrik.



Nu lanserar biblioteket sin nya hem-
sida bibliotek.torsas.se. I den kan du 
söka och reservera böcker, ladda hem 
e-böcker och e-ljudböcker samt se 
över dina lån.

Nytt är att hemsidan är anpassad till 
surfplattor och smartphones. Du hittar 

även evenemangstips, boktips och det bib-
lioteket erbjuder. Det finns även möjlighet 
att betygssätta böcker samt skriva en kort 
recension. För att du ska kunna nyttja alla 
tjänster som finns i den nya hemsidan 
behöver du ha lånekort plus en fyrsiffrig 
PIN-kod. Du skaffar en PIN-kod genom 
att besöka biblioteket. Välkommen in!

Biblioteket får en ny hemsida

Miljötänk på Gullabo förskola

På Gullabo förskola finns dockan 
”Ekolina” som får följa med hem till alla 
barnen och med sig har hon en kamera för 
att ta kort på allt det där härliga som hon 
gillar! Hon älskar nämligen allt som är bra 
för miljön och som är giftfritt. Det kan 
vara ekologisk mat och led-lampor eller 
secondhand-kläder och sopsortering. Hon 
gillar trä, porslin, tyg och rostfritt stål, men 
inte plast. Miljömärkt är härligt.

Vi i Gullabo jobbar för en giftfri förskola.

Ekolina gillar allt som är miljövänligt.

Besök gärna den nya hemsidan på adressen bibliotek.torsas.se.

Nya Torskolans innergård.

Ministerbesök på Korr

I vår har utbildningsministern Anna 
Ekström besökt Korrespondensgymnasiet 
i Söderåkra tillsammans med Lena Hallen-
gren (ordförande i utbildningsutskottet). 
Anna fick vara med i vår digitala under- 
visning och prata med både lärare och elever. 
”Korr” ser detta som ett positivt steg på 
vägen till att få ett permanent tillstånd för 
sin verksamhet med distansstudier.

Barnen på Eklövet fick 
städa efter Skräp-Maja

Som en del av arbetet med Grön Flagg 
så har förskolan Eklövet i Söderåkra haft 
besök av Skräp-Maja och Mulle. Skräp-
Maja hade samlat skräp hela vintern och 
slängde ut allt på förskolan. Mulle och 
barnen förklarade för Skräp-Maja att man 
måste sortera skräpet och lämna det på 
återvinning. Man får absolut inte slänga 
skräp i naturen!

Nya högstadiet snart färdigt

Markarbetet runt nya Torskolan har 
nu kommit igång. På bilden nedan 
syns innergården mot NO-salarna och 
fritidsgården. Längst in kommer det 
så småningom att bli en utemiljö med 
fikabord där man kan fika och njuta av en 
kopp kaffe.

Högtidlig invigning kommer att ske 
lördagen den 19 augusti för allmänheten. 
Måndagen den 21 augusti är det invigning 
för elever.

Tisdagskvällar i Bergkvara 
sommaren 2017

27 juni Dinosaurielåtar med Pappa Kapsyl
Familjeföreställning utomhus på Skytte-
holmen. OBS! Klockan 18.30. Pris: 60 kr.

4 juli Django. Trion SwingBazz bjuder på 
en resa med musik från Frankrike.

11 juli ”Gamla oförrätter och nya toner” 
med Peter Bryngelsson.

18 juli ”All I got!” Saga Hedberg & Adée med 
Bitte Appelqvist och Daniel Madestam.

25 juli Heavenly mountain Band
Utomhuskonsert på Skytteholmen.
Folkmusik, bluegrass, blues och country.

1 augusti Axel Sondén och Flyttfåglarna.

Plats, tid och pris: Sjöfartsmuseet, klockan 
19.30 och 120 kronor om ingenting annat 
anges. Arr. Torsås kommun/Bildnings-
nämnden, Länsmusiken Kalmar län.

Öppettider 1 jun–31 aug:

Mån kl. 10.00–18.00
Tis kl. 10.00–18.00
Ons kl. 10.00–18.00
Tor kl. 10.00–18.00
Fre kl. 10.00–17.00



Torsås kommun har beviljats projekt-
stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län 
för att uppdatera kommunens kultur-
miljöprogram från 1990.

Projektet har döpts till Framtida minnen 
– Torsås kulturmiljöprogram 2018. Målet 
med arbetet är att ta fram ett lättillgängligt 
kulturmiljöprogram som ger vägledning 

Underhåll av 
Olssonska gården

Olssonska gården var en av de 
ursprungliga gårdarna i kyrkbyn Torsås 
och ligger i en trevägskorsning som ut-
gjort en knutpunkt mellan kust- och in-
landsbygd. 2004 förklarades Olssonska 
gården som byggnadsminne med moti-
veringen att gården är en av få bevarade 
äldre bebyggelsemiljöer i Torsås och 
att den idag utgör ett betydande inslag 
i gatumiljön längs Allfargatan. Gården 
är i behov av underhåll och därför har 
beslut tagits om att nu påbörja arbetet 
med vård- och underhållsåtgärder. Läns-
styrelsen i Kalmar län har även beviljat 
bidrag till delar av åtgärderna som ska 
genomföras 2017/2018.

Peter Jablonski 
Piano Academy 2017

I fjol startade Peter Jablonski Piano 
Academy i Torsås kommun. Deltagarna 
som kom från Japan och Italien för-
älskade sig i Bergkvara och önskade att 
få komma tillbaka till vår fina kommun. 
Och nu är det klart att mellan den  
7 - 12 augusti är det dags igen!

Konsertpianisten Peter Jablonski 
kommer åter att hålla sommarkurser 
i Bergkvara Kapell. Tillsammans med 
deltagare och gästartister kommer Peter 
också att erbjuda ett antal konserter i ka-
pellet. Håll utkik – fint program utlovas!

Arrangör Torsås kommun, Länsmu-
siken i Kalmar län och Torsås Pastorat.

Kustnära turistboenden

Torsås turistbyrå är i behov av kust-
nära turistboenden med bra standard 
för förmedling. Har du en stuga du vill 
hyra ut eller funderar du på att starta ett 
Bed & Breakfast? Hör av dig så berättar 
jag mer. Ann-Sofie Gränefält, Turism-
ansvarig Torsås kommun, 0486-331 20.

och kunskap om Torsås kommuns bebygg-
else och kulturhistoriska värden. Genom att 
tidigt i den fysiska planeringen utgå från varje 
plats specifika förutsättningar ökar möjlig-
heterna att ta tillvara på kulturarvet som en 
positiv resurs. Kalmar läns museum har fått 
uppdraget att genomföra arbetet i samarbete 
med en arbetsgrupp inom kommunen och 
med hembygds- och samhällsföreningar.

Framtida minnen – Torsås kulturmiljöprogram

Torsås kommun har förmånen att ha 
en mycket kompetent och välutbildad 
resurs när det gäller missbruk och 
kriminalitet, nämligen Roger Borén.

Roger arbetar som behandlare med 
missbruk och beroende samt kriminalitets-
problem genom tolvstegsbehandling, kri-
minalitet som livsstil, motiverande samtal 
(MI) och återfallsprevention. Roger har 
byggt upp verksamheten och nått mycket 
goda behandlingsresultat.

Öppenvårdsverksamheten i Torsås heter 
”Spiran” och vänder sig till vuxna med 
missbruksproblematik.

Tolvstegsprogrammet för alkohol-/drog-
beroende innebär att man i tolv struktur-
erade steg lär sig att leva nyktert/drogfritt. 
Man får stöd att leva ett vardagsliv utan 
alkohol eller droger och att själv stegvis lära 
känna sig själv och ta ansvar för sitt eget liv.

Roger har i olika sammanhang berättat 
om problem med kriminalitet som 
livsstil, kulturen kring motorfordon och 
det ökande problemet med missbruk i 
kommunen. Du kommer i kontakt med 
Roger via Torsås kommuns växel och mer 
information finns även på vår hemsida.

Lyckad behandlingssatsning i Torsås
En av Torsås ursprungliga gårdar..

Vad är tolvstegsprogrammet?

Tolvstegsprogrammen bygger på 
sjukdomsbegrepp som drabbar den 
beroende i alla delar av sitt liv.

Fysiskt - genom tvånget att använda, • 
oförmågan att sluta när man väl börjat.
Psykiskt - genom besattheten eller den • 
övermäktiga önskan som leder en att 
använda trots att det förstör dennes liv.
Andligt - genom total självcentrering • 
(allt kretsar kring den beroende).Roger Borén omgärdad av diplom.

Korsningen i Gökalund 1920-tal. Foto: Kalmar läns museum.



Bra att veta om gasol i hemmet

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.

För fullständigt program se www.torsashandel.se

Bergkvara 25 maj
10.00-14.00 Hamnplanen Norra kajen
Späckat program med allt från baklucke-
loppis, elbilar, fiskdamm och bilutställ-
ning till marknad och lokala utställare.
•	10.00-14.00	Vernissage,	Konsthallen
•	10.00	Gudstjänst,	Bergkvara	Kapell
•	11.00	Barnteater,	Sjöfartsmuseet
•	13.00	Vykortsvisning,	Sjöfartsmuseet

5-50% 
 raBat t

Ballongjakt 26-27 maj
hos Butikerna i  torsÅs

Våryra 
söderÅkra 27 maj
11.00-14.00 Möre Köpcenter
Välkommen	till	Möre	Köpcenter	för	Vår-
yra	med	Morsdagstema.	Musikunderhåll-
ning,	morsdagserbjudanden,	lotterier,	
hoppborg	för	barnen,	lokala	utställare.

torsÅs 26 maj
10.00-18.00 Centrala Torsås
Musikunderhållning,	bilutställning,	klap-
pa	katten	Sören	Fernström	m.m.	
•	10-00-17.00	Olssonska	gården
•	10-00-17.00	Torsås	Bibliotek
•	10.00-15.00	Bygdens	Marknad	och
	 Torsås	Hembygdsförening,	Ekbacken
•	14.00	Barnkonsert,	Torsås	Folketshus

Förvaring av gasol i villa eller radhus
I villa, radhus eller fritidshus är endast 

gasolbehållare som är mindre än 30 liter 
tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 
liter. Lämplig förvaringsplats är ett utrymme 
med ventilation direkt till det fria. För 
att ventilationen ska vara tillräcklig krävs 
vanligtvis öppningar både högt och lågt i 
förvaringsutrymmet. Lättantändligt material, 
exempelvis papper, får inte förekomma i 
förvaringsutrymmet. Utrymmet får inte ligga 
i källarplan eller på vinden.
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Förvaring av gasol i flerbostadshus
I flerbostadshus får endast gasolbehållare 

med volym som är mindre än fem liter 
hanteras (blå campingbehållare). Behovet 
av gasol avgör antal flaskor, vilket vanligtvis 
innebär två stycken, en för drift och en i 
reserv. Det lämpligaste stället att förvara 
gasolbehållare i flerbostadshus är på en 
balkong, under förutsättning att den 
inte är inglasad. På en öppen balkong 
får behållarstorleken P11 (max 30 liter) 
förvaras.


