
Aktivt arbete för fiber i hela kommunenTorsås kommun 
fortsätter att ut-
vecklas och växa!

I början av november nådde vi det för 
den politiska mandatperioden uppsatta 
målet 7 000 invånare. Nu fortsätter 
arbetet framåt att stärka tillväxten 
genom att ännu fler ska upptäcka Torsås 
– Pärlan i sydost.

En viktig uppgift är att arbeta för 
snabbt bredband i hela kommunen. Vi 
har idag en bra dialog med flera bred-
bandsaktörer kring fortsatt utbyggnad 
och nu kan Torsås kommuninvånare 
anmäla intresse för fiber på vår hemsida. 

I oktober deltog Torsås kommun på 
näringslivsdagarna i Karlskrona till-
sammans med Torsås Företagscentrum 
och fem lokala företag. Syftet med vår 
gemensamma närvaro var att vi vill 
öppna upp och tydliggöra vårt centrala 
läge även mot våra grannar i söder.

Bostadsförsörjningsfrågan är en av de 
allra största frågorna på agendan i att 
skapa goda förutsättningar för kom- 
munens tillväxt. Därför arbetar vi nu med 
två stora programplaner. Ett program-
arbete gäller centrumkvarteren i Torsås 
där vi även genomfört ett antal mycket 
givande och intressanta medborgar-
dialoger. Ett annat viktigt programarbete 
är Bergkvara hamn som snart ska visas i 
sin absolut första skepnad. Allt detta för 
att locka nya invånare, arbetskraft och 
besökare till Torsås.

Jag vill även ta tillfället i akt och tacka 
alla gamla, nya och presumtiva 
Torsåsbor för ett fint 2016 
och därvid önska ett minst 
lika bra 2017.

God Jul och Gott nytt År!

Håkan Petersson 
Kommunchef, Torsås kommun

Torsås kommun arbetar aktivt för att 
möjliggöra att alla invånare, företag 
och besökare ska få tillgång till snabbt 
bredband om minst 100 Mbit/sekund.

Tillgång till snabbt bredband är viktigt 
för att tillgodose framtidens digitala infra-
struktur. En ny och förbättrad infrastruktur 
påverkar alla samhällsfunktioner – allt från 
innovation och utveckling i näringslivet till 
en effektivare sjukvård och privat konsum-

Känn dig trygg efter din sjukhusvistelse

Trygg hemgång är ett arbetslag som 
arbetar för att du ska känna dig trygg 
och delaktig i din hemmiljö efter din 
sjukhusvistelse.

Trygg hemgång består av två under- 
sköterskor med förstärkning efter individens 
behov av arbetsterapeut, sjukgymnast/ 
fysioterapeut och sjuksköterska.

Biståndshandläggaren beslutar i samband 

med vårdplaneringen vilken hjälp du behö-
ver i hemmet vid hemkomst från sjukhuset.

Du kommer att träffa samma personal 
dagtid under den första tiden hemma och 
de har ett nära samarbete med hemtjänsten 
i det område där du bor.

Personalen i Trygg hemgång arbetar 
dagtid och under övrig tid utför hemtjänst-
personal de insatser som är beviljade. Larm 
och matdistribution kommer att utföras av 
berörd hemtjänst.
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tion av strömmade tjänster som TV, film, 
musik och onlinespel.

Just nu förs samtal med flera kommer-
siella aktörer, ledningsägare, fibergrupper, 
omkringliggande kommuner och organi-
sationer såsom Länsstyrelsen i Kalmar län 
och Regionförbundet i Kalmar län med 
syftet att identifiera behov, lösningar och ge 
förslag på utbyggnadsområden.

Anmäl ditt intresse för fiber på kommun-
ens hemsida, möjligheterna till snabbt bred-
band ökar ju fler som är intresserade.

Intresseanmälan för fiber via webben
www.torsas.se/intresse-bredband.aspx

Bildningsförvaltningen Kris och säkerhet  Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunövergripande Kultur, fritid & turism Socialförvaltningen



Vi vill uppmärksamma årets 
miljöpristagare. Miljöpriset 2016 går till 
Naturskyddsföreningen i Torsås.

Miljöpriset tilldelas Naturskyddsföreningen i 
Torsås för sitt trägna arbete för en friskare natur 
och miljö genom lokala aktiviteter. Särskilt 
uppmärksammas arbetet med projektet ”Natur-
snokarna” där syftet är att öka barns glädje och 
kunskap om naturen.

Priset delas med Ralf  Johansson, Magnus 
Svensson och Bertil Aspernäs. Motivering:

För sitt gemensamma engagemang och arbete 
för att minska den negativa påverkan på miljön, 
speciellt vattenfrågor ligger dem varmt om hjärtat. 
Tillsammans bildar Ralf, Magnus och Bertil en 
framgångsrik, kunnig och drivande enhet, både som 
ideella krafter i vattenrådet, medlemmar i olika 
utvecklingsprojekt samt som kommuninvånare. 

Miljöpriset 2016

Socialförvaltningen är glad att en ny 
socialchef har anställts och det ur de 
egna leden och dessutom boende i 
kommunen.

– Socialförvaltningen för mig är en 
förvaltning där jag vill att all personal ska 
känna stolthet över sitt arbete och den goda 
service vi ger till kommunens invånare, 
säger vår nya socialchef  Lena Sjöstrand.

Lena har varit anställd i Torsås kommun 
sedan april 2005 och är väl förtrogen med 
både verksamhet och politik. Hon började 
som socialsekreterare och gick vidare till 

Mobil hemtjänst med 
nyckelfria lås

Nyckelfria lås och mobil-dokumentation 
för personal inom hemtjänsten är i full 
gång. Torsås och Gullabo kör i skarpt läge 
sedan oktober medan Bergkvara står i start-
groparna och använder delvis mobil doku-
mentation. Näst på tur är Söderåkra och 
Nattpatrullen. Nyckelfria lås har använts i 
Torsås, Gullabo och Bergkvara hemtjänst-
grupper sedan juni månad och personalen 
upplever det som väldigt bra att slippa alla 
nycklar och att låsa upp dörrar med tele-
fonerna. Den som har hemtjänst måste dock 
fortfarande lämna en ”fysisk” nyckel.

uppdraget som IFO-chef, därefter verk-
samhetschef  för IFO, arbetsmarknad och 
integration. Hon har under flera år tjänst-
gjort som tillförordnad socialchef  under 
dennes frånvaro, sista halvåret på heltid 
under rekryteringsperioden.

– Ett övergripande mål för mig är 
att Socialförvaltningen blir en stabil 
organisation som tillsammans arbetar för 
utveckling och en ekonomi i balans. En 
positiv utmaning som vi står för är att 
fortsätta arbetet med e-Hälsa inom vår 
förvaltning, att se möjligheterna och inte 
begränsningarna, avslutar Lena.

Lena Sjöstrand ny socialchef

Torsås kommuns nya socialchef Lena Sjöstrand.

De kommer med idéer, är delaktiga i realiserande 
av idéer och deras engagemang ger många positiva 
effekter för vårt samhälle och vår landsbygd.



Boken kommer hem till dig

”Boken kommer” är en kostnadsfri 
tjänst för dig som av åldersskäl eller 
funktionsnedsättning inte kan ta dig 
till biblioteket. Vi kommer hem med 
böckerna till dig. Kontakta Gunilla 
Karlsson på telefon 0486-333 76 eller 
e-post gunilla.karlsson@torsas.se om 
du är intresserad. Ungefär var femte 
vecka besöker vi också äldreboenden 
och träffpunkter i kommunen.

Högläsning förgyller 
tillvaron för de äldre

Biblioteket är tillsammans med Studie-
förbundet Vuxenskolan med i projektet 
”Läs högt” och har regelbundna träffar 
för frivilliga högläsare och läsombud. 
Dessa förgyller tillvaron för de äldre på 
boenden och träffpunkter.

Bilder på bygget av nya Torskolan

I augusti startade Torsås Kulturskola 
upp verksamhet för 100 elever och den 
27 november, tre månader senare, bjuder 
dessa talangfulla och kreativa elever till-
sammans med duktiga lärare på vernissage 
och föreställning. Sång, musik, studio, dans 
och olika konstnärliga uttrycksmedel fyllde 
Folkets Hus under några magiska timmar. 
Stort tack till er alla för en fantastisk höst!

Kulturskolan

Biblioteket tipsar

Vårens aktiviteter och evenemang •	
presenteras i januari. Håll utkik eller 
kom till biblioteket och fråga.
Har du lämnat tillbaka dina böcker •	
försent och fått påminnelseavgift? 
Kom till bibblan under julhelgen så 
plockar vi bort avgiften.
Låna video gratis under december •	
och januari.

Julens öppettider 
på Torsås bibliotek

23/12, 30/12, 5/1 ........ Kl. 10.00–15.00
24/12, 31/12, 7/1 .......................Stängt
27/12, 3/1 ................... Kl. 11.00–17.00
28-29/12, 4/1 ............. Kl. 10.00–19.00

God Helg & Gott Nytt Kultur & fritidsår!

Dansgrupp på Kulturskolan.

Kultur & Fritid hösten 2016 – ett axplock

Emilia Amper efter förstklassig och känslosam releasekonsert i Folkets Hus.1. 
Världspianisten Peter Jablonski skriver autografer efter pianokonsert för mellanstadiet i Bergkvara.2. 
Thony Ragnarsson föreläser om styrketräning för seniorer. Friskis & Svettis och Torsås Gym- och 3. 
Träningscenter är två av våra föreningar som erbjuder träningsmöjligheter!

1 2 3

Bygget fortlöper enligt planerna. På bilden till vänster ser man hur det kommer att bli, 
här har man murat upp med den tegelfasaden som ska passa in med det gamla.
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Medborgardialog under utveckling

För att du som invånare ska få 
möjlighet att känna dig mer delaktig 
i lokala frågor som berör dig har vi 
under året arbetat med att utveckla 
och testa nya metoder och arbetssätt 
för ökad medborgardialog.

Just nu pågår dialog i olika forum kring 
centrumkvarteret i Torsås. Syftet är att 
inhämta kunskaper och erfarenheter som 
kan användas som underlag i arbetet med 
nytt planprogram för området. Inkomna 
synpunkter och idéer om centrumkvarteret 
kommer att sammanställas och presenteras 
på vår hemsida.

Har du koll på din brandvarnare?
du påminnelser direkt i mobilen. Gå in på 
sidan för att registrera ditt mobilnummer – 
helt gratis.

När du sover är du som mest försvarslös 
mot rök och brand. En fungerande brand-
varnare är en billig livförsäkring.

Skydda dig, din familj och dina vänner mot 
brand. Det kan rädda både liv och hem!

Glöm inte att testa din brandvarnare med 
jämna mellanrum. Via hemsidan ”Aktiv 
mot brand” - aktivmotbrand.msb.se - får 

God jul & Gott nytt år!

Nytt avtal tecknat med Svevia
ägare av enskild väg kan du hjälpa oss att 
komma fram med grusbilar och väghåll-
ningsfordon i vår genom att röja fritt längs 
vägarna. En öppnare väg ger dessutom 
snabbare upptorkning och mindre potthål 
under regniga höstar och vårar med tjäl-
lossning. Kör försiktigt!

Torsås kommun har under hösten 
tecknat avtal med Svevia som 
entreprenör för våra enskilda vägar.

I det nya avtalet ingår bland annat en 
större mängd grus än tidigare som ska 
spridas ut på vägnätet. Som markägare och 

Fakta om brandvarnare

I Sverige saknar 400 000 hushåll en •	
fungerande brandvarnare.
Brandvarnare larmar snabbt så att du  •	
kan släcka eller ta dig ut.
Se till att din fungerar. Det kan vara •	
skillnaden mellan liv och död.

Hitta kommunal 
tomtmark till salu! 

www.torsas.se/tomter.aspx

Dialog om centrumkvarteret i Torsås.


