
I skrivande stund är värmen på allvar i färd med att få grepp 
om naturen. Fågelsången växer för var dag, blommor och 
blad slår ut och i mitt blommande träd surrar hum-
lorna så det dånar. 

Som nyblivet kommunalråd fick jag ofta frågan om hur 
länge vi kunde fortsätta vara en egen kommun? Den frå-
gan kommer inte lika ofta nu även om svårigheterna i 
världen och samhället inte avtagit. Tvärtom! 

På många vis är vi mitt uppe i en hel rad av stora kriser 
i världen som påverkar oss alla. En pandemi som rasat i 
världen och ett nytt krig i vårt närområde. Larmrappor-
ter om klimatkris och bekymmer med att klara kom-
petensförsörjning för välfärdsuppdraget. Ja, det är lätt 
att känna oro och pessimism. Hur ska vi som en liten 
kommun klara allt detta? Samtidigt har vi som kommun 
klarat ekonomin med positiva resultat sjutton år i rad. 
Vi får bättre resultat i trygghetsmätningar och närings-

livsklimat. Fastighetspriserna ökar i kommunen och intresset 
för att bo och verka här är stort. 
Torsås medborgare, företag och medarbetare har gång på gång
visat på den hållbara växtkraft som finns här. På vår förmåga att 
samlas inför utmaningen och vända ett svårt läge till någonting 

som tar oss vidare till ett bättre läge. 

Allt fler vill vara en del av den trygghet 
och det goda liv som det finns så många 
vägar till i vår kommun. Genom den 
närhet som vi har här till varandra och 
att vi kan mötas som medmänniskor 
som vill varandra och vårt samhälle 
väl, växer vi som samhälle och med den 
framtidstron. 

Än flyger humlan och den ljusnande 
framtid är vår!

Tillsammans har Niklas och Linda jobbat inom hemtjänsten 
i över tolv år. De är eniga: det är människorna och deras 
berättelser som är det bästa med yrket.

– Och att få jobba med fantastiska kollegor, säger Niklas.
Linda har även många år bakom sig som personlig assistent.
– Man behöver ha en fingertoppskänsla för hur man vinner 
folks förtroende. Vi möter ju människor i väldigt privata situa-
tioner. Det tycker jag är utmaningen i det här jobbet, säger hon.

Niklas menar att det är alla livsberättelserna som är det bästa 
med yrket, allt det man får ta del av och höra.
– Som mannen som cyklade från Småland till Stockholm för 
att söka jobb, eller berättelserna om de tyska skeppen utanför 
Gotland under kriget. 

Vad skulle ni vilja säga till någon som funderar på att söka 
jobb inom hemtjänsten?
– Om man känner att man vill hjälpa människor, och göra skill-
nad i deras liv, så ska man söka, svarar båda två. 
– Jag provade på och har stannat i nio år. Det är människorna 
som har gjort det, avslutar Niklas.
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Henrik Nilsson Bokor
Kommunstyrelsens ordförande, 
Torsås kommun

Den ljusnande framtid är vår

Niklas och Linda: Att möta människor gör yrket

Foto: Torsås kommun

ETT NYHETSBLAD FRÅN TORSÅS KOMMUN VÅREN 2022



Under sommaren 2022 påbörjas installationen av etapp 
två och fem i kommunens projekt för fiberutbyggnad.  
Projektering av etapp tre är gjord och kommunen söker just nu 
tillstånd för att grävningen ska kunna startas i höst. Andelen 
anmälda hushåll i hela fiberprojektet är cirka 1200 beställning-
ar. Detta inkluderar både permanenthushåll och fritidshushåll.
– Det finns ett jättestort intresse och vi är glada för det. Många 
hör av sig och har frågor, vilket visar på ett stort engagemang 
bland befolkningen, säger Mikael Berzelius, projektsamordnare.  
Under 2023 planeras grävstart för etapp fyra.
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Torsås Kommun jobbar med hållbarhet i sina kommunala kök. 
Maten är en viktig del i en god hälsa. Kostchef Elinor Hammare 
arbetar med totalt tjugo medarbetare i köken. Man köper in 
varor från fem olika företag, bland dem Ölanspotatis och Char-
kett i Karlskrona. Kyckling, ägg och gula ärtor kommer också 
från Öland.
– Vi använder så mycket närproducerade råvaror som möjligt i 

vår matlagning, säger Elinor Hammare. 
Varje dag lagar de fyra köken totalt 1300 portioner mat. 
Som pensionär kan man äta lunch i Bergkvara och Gullabos 
skolmatsalar. I Gullabo kan man även beställa lunchlådor från 
skolmatsalen. 
Håll utkik efter #matfråntorsås – en satsning för att öka medve-
tenheten om hållbar mat.

I Torsås kommun lagas all mat på plats

Bron är en daglig verksam-
het/sysselsättning inom 
kommunen, vilken riktar 
sig till individer med ett 
LSS eller SoL-beslut, alltså 
med någon typ av funk-
tionsnedsättning. Genom 
Brons verksamhet, som 
syftar till att alla ska känna 
sig delaktiga, kan en person 

bryta sin isolering och göra 
meningsfulla uppgifter på 
en arbetsplats, inom exem-
pelvis butik, vaktmästeri, 
omsorg eller föreningslivet. 
Individen har ett behov av 
sysselsättning men står inte 
till arbetsmarknadens för- 
fogande. 
Ansökan om daglig verk-
samhet eller sysselsättning 
görs av individen eller fö-
reträdare för individen hos 
biståndshandläggarna.

En möjlighet att bryta isoleringen

 Läs mer: www.torsas.se/fiber

Visste du att det bara krävs 
två saker för att ett bi ska tri-
vas? Någonstans att äta och 
någonstans att bo. Torsås 
kommun vill hjälpa till med 
detta och har därför startat ett  
LONA-projekt med åtgärder 
för pollinerare som pågår i 
tre år. Kommunen kommer 
bland annat att jobba med 
att skapa fler blomsterängar 
med vilda blommor på kom-
munens mark. Kommunen 
vill inspirera, informera och 

engagera kommuninvånarna 
hur de själva kan göra det 
bättre för bland annat bin 
och humlor hemma på sin 
egen tomt, och samverka 
med företag och föreningar 
för att se om det går att ska-
pa blomstrerängar i stället för 
gräsmattor på utvalda platser. 
 
Du kan följa projektet på 
Instagram och Facebook via 
#torsåssurrar och på kommu-
nens hemsida.

Torsås surrar - ett treårsprojekt
Foto: SLU

1200 hushåll i fiberprojektet

I ljudvandringen Vattnets Väsen tar 
faunen Jord med dig på upptäcktsfärd 
vid Ödet. Ladda ner Torsås-appen där 
du hittar dina appar och ge dig ut på 
äventyr.

Foto: Torsås kommunMario Unterbrunner, Yasmina Hussein och kostchef Elinor Hammare. 



Kommunen har hållit fem trygghetsdialoger sedan i 
oktober: i Söderåkra, Gullabo, Bergkvara, Emnabo 
med omnejd och i Torsås samhälle.  
Anna Wägbring, folkhälsosamordnare, hur har 
det gått? 
– Det har varit väl investerad tid, god uppslutning 
av både medborgare och företagare med många bra 
förslag på förbättringar för det trygghetsskapande 
arbetet. Det ska vi, jag och polisen, jobba vidare med 
tillsammans med medborgarna. 
Kan du berätta mer om det?
– Jag håller på att sammanställa och informera kom-
muninvånarna och politikerna om resultatet. Vi ska 
sätta upp en ”att-göra”-lista. Detta ska jag göra klart 
under våren.  
Var trygghetsdialogerna en engångshändelse?
– Nej, vi ska fortsätta att jobba tillsammans på det 
här viset. Det kanske inte sker på exakt samma sätt, 
det kanske handlar om specifika teman eller träffa 
vissa målgrupper, men dialogen fortsätter. 
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 Läs mer: www.torsas.se/folkhalsa

Som du kanske har sett har kommunen startat Fritidsbanken i 
Torsås. Fritidsbanken är ett bibliotek fast med sport- och fri-
tidsartiklar. Alla får låna och allt är gratis. Fritidsbanken finns 
centralt i Torsås samhälle, bakom Ica. Så här fungerar det: 

Du hittar något du vill låna.
Du har två veckors skoj, ”slit den med hälsan”.
Du lämnar tillbaka den lånade artikeln igen.

Fritidsbanken bygger på insamlat begagnat material. Lämna in di-
rekt i lokalen! För kontakt med Fritidsbanken, ring kommunens 
växel eller hitta Fritidsbanken på både Facebook och Instagram. 

Så här fungerar Fritidsbanken: 
Slit det med hälsan!

Tre frågor till folkhälsosam-
ordnare Anna Wägbring

Följ med på sälsafari i kust-
bandet, läs om det nya caféet 
i Bröms och få reda på varför 
Torsås kommun av somliga 
har blivit döpt till Smålands 
Toscana! Hav, stränder, 
naturen och kulturen - allt 
i Torsåsmagasinet! 

Torsåsmagasinet är här!
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... med massor av lektioner i musik, studio och slöjd, 
kulturhäng för våra musikelever och tillverkning av 
påskfjädrar i slöjden. Vi har sångkonsert med gästande 
Pernilla Bjelkenbrant 8/4, våruppvisning 10/5, medver-
kan på Våryran 27/5 samt Nationaldagen 6/6. Så roligt 
äntligen få spela och sjunga tillsammans för publik!

Full fart på kulturskolan...



Redaktör: Sylvia Asklöf Fortell
 

Instagram: @torsaskommun 
Facebook.com/torsaskommunofficiell 

 

Träffpunkten erbjuder trevlig samvaro med aktiviteter för 
olika intressen som promenader, bingo, matlagning, utflyk-
ter, lättare gymnastik och musik. Öppet: Tisdag till torsdag 
kl 10.00-14.00. Kontakt: ring till Siv-Marie, 0486-33 811.

Vågens öppettider i sommar
Måndagar: stängt
Tisdag:  8-15
Onsdag:  8-15
Torsdag:  8-15
Fredag:  8-13 
Cafét är öppet tis, ons, tors, 
fre kl. 9.30 – 11.30   

Kristihimmelfärd: stängt
Midsommarafton: stängt
(Stängt alla röda dagar, helger 
och måndagar) 
För aktuella öppettider  
se Facebook:   
Vågen i Bergkvara

Föreningen samlar och enar människor, låter intressen och 
begåvningar frodas och bidrar till övriga samhället genom 
samarbeten och ideella insatser. Under en period har det 
varit svårare för föreningarna att hitta nya medlemmar och 
för idrottsföreningar att behålla sina ungdomar. Hitta ditt 
intresse och din förening!  

 https://www.torsas.se/fritid
Ett roligt exempel värt att uppmärksamma extra är Gullabo 
Skytteförening och Amanda Carlssons stora framgångar.

 Sommarens öppettider för Torsås bibliotek
Mån-torsdag 10-18
Fredag 10-17
Bibliotek.torsas.se 
Tel. 0486-33370

 It-hjälp med stöd från Kulebostiftelsen 
Biblioteket fortsätter att erbjuda it-stöd och utlåning av 
Ipad för seniorer under sommaren. Hör av dig om du blir 
nyfiken!

 Sveriges Nationaldag
I år firas 6 juni återigen på Olssonska Gården med start 
kl. 16.00. Utdelning av Kulturpris och Brandstodsbolagets 
beviljade stöd. Nya Svenska medborgare hälsas välkomna. 
Kulturskolan underhåller.

Bertil Ederström testamenterade under 2021 60 000 kronor till 
bildningsnämnden, som tack för sina realskolestudier i Torsås. 
Bildningsnämnden har beslutat att dessa pengar ska ges till Tor-
skolans högstadium för inköp av ett utomhuspingisbord och 
sittplatser till Torskolans högstadium. En mässingsplatta med 
Bertil Ederströms namn kommer att sättas upp på en av de nya 
bänkarna. Eventuellt överskott går till Fritidsgårdens för inköp 
av diverse utrustning och spel. 

Utomhuspingis för högstadiet

 Anläggningen byggs för 300-400 platser. Utifrån 
ser man inte om det sitter många eller få intagna på 
anstalten. Det är tyst och lugnt runt Kriminalvårdens 
anläggningar.

 Det finns inget wifi-nät för intagna. Man får inte ha 
elektroniska saker som går att kommunicera med. 
Datorer kan användas för att begå nya brott eller för att 
ta kontakt med brottsoffer.

 Vill du veta mer om hur byggprocessen går till, söka 
jobb eller göra en virtuell rundvandring – gå in på 
krimnalvarden.se

Ny kriminalvårdsanstalt i Halltorp

Kriminalvården och Kalmar kommun har inlett ett samarbete 
för att bygga en ny anstalt i Halltorp. År 2027 ska den stå klar.  
 
Det betyder över 200 nya fasta jobb, exempelvis kriminalvår-
dare, produktionsledare, lärare, sjuksköterskor och köksper-
sonal. Utöver det behövs både timvikarier och sommarjob-
bare. Under själva byggprocessen anlitar byggentreprenören 
underleverantörer. Behovet av service i området runt anlägg-
ningen växer och då skapas också arbetstillfällen.
 
Kriminalvården vill gärna ha ett nära samarbete med före-
tag i regionen. En viktig del av Kriminalvårdens arbete för 
att minska återfall i brott är att ge de intagna arbete under 
tiden i häktet och fängelset. Att jobba stärker självförtroen-
det och öppnar nya möjligheter till ett liv utan kriminalitet. 
Verksamheten sköts som på industrier och i verkstäder ute i 
samhället, under överinseende av bransch- och yrkeskunniga 
arbetsledare. 
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