
Nyuppstartat näringslivsråd  
med fokus på kommunutveckling

Spännande framtid
Det nya Sverige står inför stora ut-

maningar, detta gäller även Torsås. Den 
under hösten kraftigt ökade strömmen 
av migranter som söker skydd i Sverige 
ställer väldigt höga krav på systemen. 
Jag vill på detta sätt ta tillfället i akt att 
tacka alla som är villiga och beredda att 
kavla upp ärmarna för att möta den nya 
uppkomna situationen på bästa sätt.

Roligt och värt att berätta är att 
näringslivsfrågorna under hösten har 
fått ett ökat fokus genom att det nya 
näringslivsrådet startat upp på riktigt. 
Ett stort engagemang och ett stabilt 
driv kommer att skapa och behålla 
arbetstillfällen. Det är nu dags att på 
riktigt fundera över nya bostäder och 
då företrädelsevis i sådana lägen som 
konkurrerar med grannkommunernas 
utbud. Jag hoppas även att det ganska 
nytecknade samverkansavtalet med 
Telia Sonera ska ge bredbandsfrågan 
ny energi. Fiber är ett kraftigt växande 
behov för företag och hushåll och 
kommunen vill ta tag i detta på ett så 
kraftfullt sätt som vi har förutsättningar 
till. Vi är alla inblandade i människors 
liv på alla möjliga sätt och måste ge god 
service till invånare, företag, föreningar 
och besökare.

Vi har nu en vinter att 
se fram emot och julen är 
snart här. Jag önskar er alla 
en riktigt god jul och ett 
gott nytt 2016.

Håkan Petersson 
Kommunchef, Torsås kommun

Näringslivsrådet är en nystartad grupp 
som ska arbeta med utveckling av 
vår kommun. I rådet ingår företagare, 
kommunrepresentanter och politiker.

Diskussionsämnen som kommer att tas 
upp är bland annat infrastruktur, plan-
frågor, utbildning och företagsklimat. 

Under det första mötet som hölls i 
november gjordes en nulägesanalys. Och 
baserat på detta delades sedan deltagarna in 
i olika grupper/workshops där varje grupp 
fick ett eget ansvarsområde att jobba med. 

Var kommer eleverna att placeras  
under tiden som nya Torskolan byggs?

Ombyggnaden av Torskolans hög-
stadium pågår för fullt och allt beräk-
nas vara klart att tas i bruk lagom till 
höstterminen 2017 startar.

Under tiden som ombyggnationen pågår 
så kommer våra elever och personal att 
hålla till på följande platser:

Årskurs 7 och 9 kommer att hålla till i • 
gamla vita skolan.
Årskurs 8 placeras i Ekbackshallen (på • 
övervåningen bakom läktaren).
Musik-, bild-, hemkunskap- och slöjd- • 
undervisningen blir kvar i befintliga lokaler.
NO-undervisningen kommer att hållas i • 
fritidsgårdsbyggnaden.
Skolbiblioteket placeras i nuvarande • 
mellanstadiebyggnad, i ena hälften av 
Ekbackssalen.

Kuratorer, skolpsykolog, studie- och • 
yrkesvägledare samt skolsköterskan  
har kontor i Palmgrenska villan.
Administrativ personal, rektorer och  • 
förskolechefer placeras i prästgården 
(gamla kyrkoherdebostaden).

Torsås nyrenoverade  
grundsärskola invigd

Vår nya, fina grundsärskola i Torsås är 
invigd. Eleverna har visserligen haft under-
visning i lokalerna sedan i september men 
nu är allt klart. Eleverna klippte bandet och 
Claes-Göran Bjerding blåste en fanfar.
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Bildningsförvaltningen
Kommunövergripande

 Kris och säkerhet
Kultur, fritid & turism
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen

Den gemensamma frågan för samtliga är 
”Hur kan vi arbeta för att nå målet?” 

De tre prioriterade fokusområdena som 
valdes ut var ”Bygga/Boende”, ”Infra-
struktur” samt ”Pärlan i sydost” (livs-
kvalitet, levande landsbygd, besöksnäring 
och företagsetablering). Deltagarna kom-
mer härefter att fördjupa sig i sina uppgifter 
och tänka långsiktigt.

Näringslivsrådet kommer att träffas fyra 
gånger per år. Nästa tillfälle blir i mars 2016 
och då kommer arbetet med respektive om-
råde att följas upp.

Invigning av grundsärskolan.



Planeringssystem
Steg 1: Nu är vissa hemtjänstgrupper 

igång och använder planeringssystemet 
Laps Care. Laps Care används för att  
underlätta och kvalitetssäkra schema- 
läggning och utförande av insatser.

Nyckelfria lås
Steg 2: Vi är också på gång att införa ett 

system med nyckelfria lås för alla personer 
som har hemtjänst eller trygghetslarm. För 
att öppna låsen kommer personalen att 
använda särskilda mobiltelefoner som de 
först loggar in i. Alla som har hemtjänstin-
satser kommer att få nya lås inmonterade 
och dessa bekostas av kommunen. Det har 
genomförts en inventering av aktuella hus-
håll och information kommer att skickas till 
alla berörda.

Mobil hemtjänst
Steg 3: Det tredje steget med e-tjänster 

är mobil hemtjänst för personal vilket 
kommer att underlätta och kvalitetssäkra 
arbetet. Det innebär att personalen kom-
mer att kunna dokumentera direkt i sin 
telefon. Detta projekt kommer att påbörjas 
i januari 2016.

Allt beräknas vara klart under 2016. Är 
du intresserad och vill läsa mer om våra 
e-tjänster finns det information på vår 
hemsida www.torsas.se under fliken  
”Omsorg och hjälp”. Denna sida kommer 
att uppdateras kontinuerligt.

Sydostjouren
Sydostjouren är en ny gemensam 

akut socialjour för Emmaboda, Kalmar, 
Karlskrona samt Torsås kommuner, med 
strategisk placering i Torsås.

Socialsekreterarna arbetar på schema 
i jour samt i beredskap. Under jourtiden 
är två socialsekreterare alltid i tjänst. Den 
gemensamma Sydostjouren verkar för lös-
ningar fram till närmaste vardag då ansvarig 
kommun tar vid inom ramen för den ordi-
narie kommunens socialtjänst.

De grundläggande motiven till bildandet 
av Sydostjouren är en förbättrad tillgäng-
lighet för medborgarna, ett starkare skydd 
för personer i utsatta livssituationer samt 
en förbättrad förmåga till samverkan med 
berörda myndigheter och verksamheter 
under dygnets alla timmar.

Sydostjourens uppdrag är att under  
kvällar, nätter och helger hantera akuta  
sociala problem. Verksamheten ansvarar 
för myndighetsutövning enligt socialtjänst-
lagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) 
samt lagen om vård av missbrukare (LVM).

Sydostjourens verksamhet omfattar inte 
äldre- och handikappomsorgens verk-
samhetsansvar.

Införande av e-tjänster går stegvis framåt

Exempel på ett nyckelfritt lås.

Avloppsfrågan är ett ämne som har 
funnits runt oss ett bra tag nu och 
sprider sig genom landet då fler och 
fler kommuner tar tag i frågan.

I Torsås kommun började vi inventera 
avloppen 2005 och sedan dess har Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen fått en klarare 
bild över hur läget med de enskilda avlop-
pen i kommunen ser ut. I kommunen finns 
det cirka 1 600 fastigheter som måste lösa 
sitt behov av vatten och avlopp på egen 
hand utanför det kommunala VA-nätet. 
Många av dessa avlopp uppfyller inte 
dagens krav på rening och måste därför 
åtgärdas inom kort. Åtgärden kan ske på 
två olika sätt. Antingen gör man det i sin 
egen takt eller får man ett föreläggande 

Mitt avlopp går ut i diket, jag har bara väntat på  
att du ska komma och säga att det inte är godkänt!

från kommunen med krav på att åtgärda 
bristfälligt avlopp inom ett år.

Idag när ett nytt avlopp läggs ner sker 
en kontroll av avloppsanläggningen efter 
tio år för att kontrollera att anläggningen 
fortfarande klarar av att rena vattnet till 
godkända nivåer. Läggs en infiltration 
ner kan denna inte prövas men en okulär 
besiktning görs för att säkerhetsställa att 
tekniken fungerar. Denna riskbedömning 
gäller sedan i ytterligare tio år.

Året 1981 är kommunens riktlinje inom 
enskilda avlopp. Det var det året som det 
började ställas krav på att minsta reningen 
skulle bestå av en infiltration. Detta innebär 
att vi tillät stenkistor fram till dess. De 
senaste 35 åren har cirka 900 avlopp lagts 
ner varav 295 av dessa har lagts ner sedan 

2006. Det är en takt som är ohållbar och 
måste ökas. Bygg- och miljönämnden har 
som mål att 150 bristfälliga avlopp ska 
åtgärdas årligen så att de uppfyller dagens 
reningskrav.

Vet du med dig att just ditt avlopp består 
av en stenkista eller att det går ut i närlig-
gande dike eller att slamavskiljningen inte 
är tillräcklig. Gå före och ansök innan före-
läggandet dimper ner i brevlådan. Genom 
att gå före har du mer tid på dig att planera 
så att det blir bra både för miljön, för er 
som bor i fastigheten och grannarna intill.



Radon luktar inte, syns inte och smakar 
ingenting. Det enda sättet att upptäcka 
det är att mäta radongashalten.

Radonmätning av luft i hemmet utförs 
enkelt genom att du placerar ut minst en 
spårfilmsdosa per boendevåning i bostaden. 
Långtidsmätningen ska pågå under minst 
två månader någon gång mellan oktober 
och april. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
samarbetar med mätföretaget MRM som 
erbjuder rabatterade mätningar till Torsås 
kommuns invånare.

Priserna för en radonmätning under 
mätsäsongen 2015-16 är följande:

Mätpaket med 2-dosor, långtid: 375 kr• 
Mätpaket med 3-dosor, långtid: 463 kr• 
Gå in på vår hemsida www.torsas.se för 

att få kommunens rabatterade pris eller 
kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen så 
hjälper vi dig.

Jultid är lästid
Välkomna till Torsås bibliotek. 

Under jul och nyår har vi öppet:  
23/12 kl. 10-15, 28/12 kl. 10-19, 29/12 
kl. 11-17, 30/12 kl. 10-15, 2/1 stängt, 
4/1 kl. 10-19 samt 5/1 kl. 11-15.

Idrott + Läsa = Läsmuskler
Bibliotekarie Marija Hane kommer 
att befinna sig utanför Ekbackshallen 
(B-hallen) under fem tisdagar mellan 
klockan 17.00–19.00 med start den 19 
januari. – Jag kommer att tipsa, låna ut 
böcker, ta emot önskemål med mer, 
hälsar Marija. Om försöket slår väl ut 
kan det bli en fortsättning!

Finbesök under våren
Odd Zschiedrich, Stefan Edman och 
Pappa Kapsyl är några vi kan se fram 
emot att få stifta bekantskap med under 
våren 2016 på Torsås bibliotek.

Carl-Otto Johansson, alias Pappa 
Kapsyl, kommer att uppträda med sina 
dinosaurielåtar och berätta om sin bok 
”Ugglan och Musen”. Odd Zschie-
drich, Staffan Edman, Tomas Arvids-
son, Örjan Molander och ytterligare ett 
tiotal smålänningar kommer att bjuda 
på ett gediget och spännande program 
när Smålands Akademi besöker Torsås 
kommun den 14-16 april.

Detta plus flera andra evenemang 
hittar ni på bibliotekets informations-
skärm, på hemsidan www.torsas.se/
bibliotek och i evenemangskalendern. 
Det går också alltid bra att ringa till  
biblioteket, telefon 0486-333 70.

Till sist vill vi tacka alla föreningar för 
ett gott samarbete 2015! Och en god 
helg och ett gott nytt kultur- och fritids-
år önskar vi på bibblan, Eva, Lena, 
Gunilla, Marija, Ingrid och Karin.

Hög tid för radonmätning

Mät radonhalten om du har…

köpt ett nytt hus.• 
byggt om eller byggt till ditt hus.• 
ändrat ventilationen eller värmesystemet.• 
byggt ett nytt hus.• 

Socialförvaltningen söker familjehem 
till ensamkommande barn och ung-
domar. Allt fler ensamkommande barn 
kommer till Sverige för att söka asyl.

Med anledning av detta söker vi nu 
familjehem som vill vara en del i barnens 
liv. Har ni tid, plats och vill vara med om 
en berikande erfarenhet, tveka inte att 
kontakta oss.

Behovet finns för barn och ungdomar i 
alla åldrar som kommer från olika områden 
i världen där det råder oroligheter. Efter-
som att barnen saknar föräldrar i Sverige 
behöver de en familj som kan tillgodose 
deras behov i vardagen. Önskvärt är att ni 

har erfarenhet från tidigare uppdrag som 
familjehem men vi välkomnar även nya fam- 
iljer som känner att de vill göra en insats.

Ensamkommande barn behöver familjehem

Olle Gunnarssons tomtar kan ses på bibblan.

Ansök om bygglov
via webben
Gå till mittbygge.se

Mer information

Karolina Strandberg
Telefon: 0486-336 61
E-post: karolina.strandberg@torsas.se

Maria Gertsson
Telefon: 0486-336 58
E-post: maria.gertsson@torsas.se



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: Hanna Grahn, Lena Skotheim, Karin Seebass, Johan Blomqvist m.fl.
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Värmestugor öppnade upp för strömlösa invånare

Stormen Gorm drog fram i slutet av 
november och slog hårt mot vår  
kommun med strömavbrott som  
följd på flera håll.

En värmestuga med tillgång till dricks- 
vatten, värme, duschar, toaletter, eluttag 
och sovplatser öppnades upp i Gullabo 
under tre dagar. Personal från Torsås 
kommun och räddningstjänsten samt från 
elbolagen fanns på plats för att informera 
och dela ut värmeljus och filtar med mera. 

Även i Söderåkra öppnades en värmestuga 
upp på Möre Hotell.

Dessutom serverades mat under två 
kvällar i Gullabo tack vare stor hjälp från 
skolkocken Petter Gustavsson som lagade 
varm mat till våra strömlösa invånare.

Det var ett flertal personer som besökte 
värmestugorna. Bland annat hemtjänst- 
personalen som gjorde en stor insats med 
att förse våra strömlösa brukare med för-
nödenheter. Filtarna och värmeljusen var 
det extra bra åtgång på.

Sotning i Torsås kommun
utsträckning som reglerna anger.

Om ni har frågor angående sotning eller 
brandskyddskontrollen hänvisar vi i första 
hand till hemsidan www.rfet.se/sotning. 
Där finns svar på de flesta frågorna. Ni kan 
dessutom komma i kontakt med räddnings-
tjänsten via e-post. Om någon har klagomål 

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-
Torsås har huvudmannaskapet för 
sotningen i både Torsås och Emma-
boda kommuner.

Förbundet är skyldigt att se till så att sot-
ning och brandskyddskontroll utförs i den 

om sotning/budning eller brandskydds- 
kontrollen ska ni i första hand kontakta 
sotaren i Torsås på telefon 0486-103 94.

Om sotaren inte kan tillmötesgå kundens 
önskemål finns det möjlighet att kontakta 
räddningstjänsten på telefon 0471-249 882 
eller via e-post finn.jensen@rfet.se.

Karin Kiläng från Hallasjö passade  
på att ta en efterlängtad varm dusch.

God jul & Gott nytt år!

En fungerande brandvarnare kan rädda liv
och börja släcka branden. Du testar brand-
varnaren genom att trycka på testknappen. 
Då testas alla funktioner i brandvarnaren, 
inklusive att batteriet fungerar. Du får en 
signal som kvitto på att den fungerar. Om 
brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal 
när du trycker på knappen kan batteriet 

Brandvarnare larmar snabbt så att du 
kan släcka eller ta dig ut. Omedelbart 
agerande kan vara skillnaden mellan 
liv och död.

Brandvarnare kan ge dig den extra minut 
du behöver för att rädda livet, varna andra 

vara slut och då behöver du byta ut det. 
Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela 
brandvarnaren.


