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Efter en lång tid av anpassningar och osäkerhet kring pan-
demins verkningar börjar vaccinationen nå stora delar av 
befolkningen samtidigt som sommaren står inför dörren.  

I denna ovanliga tid har välfärd och service fortsatt att fungera 
varje dag tack vare alla kompetenta medarbetare. Vi har gjort 
bokslut över 2020, planerat för nästa årsbudget och börjar titta 
på vad som ligger framför oss under över kommande mandat-
period efter nästa års val.   

Torsås kommun fortsätter att redovisa en stabil ekonomi där vi 
utan skattehöjningar kan satsa framåt, här byggs, investeras det 
och den positiva befolkningsutvecklingen håller i sig. Den digi-
tala utvecklingen går fort nu. Alltmer arbete handel och service 
sker digitalt. Kommunens satsning på fiber i hela kommunen 
är i full gång och samtidigt fortsätter utvecklingen av kommu-
nens administration och tjänster. 

I dessa trakter har människor levt och samarbetat i långa tider 
och på olika sätt försökt skapa ett så gott liv som möjligt. I år 
fyller Torsås kommun 50 år då Söderåkra och Torsås blev en 

kommun. Det är också 70 år sedan Gullabo och Torsås gick 
samman och i Sverige firar vi att det är 100 år sedan som kvin-
nor för första gången fick rösta i allmänna val. Vår demokrati 
och välfärd är inget som kommer av sig självt. Det är många 

som på ett eller annat bär upp 
det samhälle och de livsvill-
kor vi delar. Ditt och mitt 
engagemang behövs i den tid 
som är vår. 

Jag hoppas att du får en fin 
sommar och att du och din 
familj passar på att ”hemestra” 
i vår vackra kommun.

Ditt och mitt engagemang behövs i den tid som är vår

Henrik Nilsson Bokor
Kommunstyrelsens ordförande, 
Torsås kommun

Unga medborgare från Torsås kommun 
och unga från Klepéda och Tauragé 
kommuner i Litauen deltar sedan 2019 

i ett projekt som syftar till att skapa 
aktiviteter som bidrar till att uppnå ett 
eller flera mål i Agenda 2030. 

Det handlar om att skapa aktiva åt-
gärder och etablera samarbeten mellan 
ungdomar (ledarna) och kommunerna. 

I projektet, som finansieras av Nordis-
ka Ministerrådet ingår även partners i 
Danmark och Tillitsverket i Sverige. 

I Torsås leds arbetet av ungdomar i 
Torskolans hållbarhetsgrupp. 

Hållbarhetsgruppen 
i internationellt  
samarbete

 För mer information se hemsidan: 
www.torsas.se/fiber

Jubileum!Jubileum!
Torsås kommun fyller 50 år.  

Det vill vi fira med dig.
All information om året  

hittar du på  

            www.torsas.se/50ar
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Ett förslag till detaljplan för Bergkvara hamn har tagits 
fram och är nu ute på samråd.  

Under samrådet ges berörda och intressenter möjlighet att 
lämna synpunkter på planförslaget. Illustrationen redovisar en 
av flera möjliga utvecklingar av hamnen enligt den föreslagna 
detaljplanen. 

Planförslaget innebär att Lurkan, Lotshamnen och Norra kajen 
även fortsättningsvis bevaras som öppna platser - hamnplaner. 
Mellan hamnplanerna föreslås kvarter med bostadsbebyggelse. 
Genom hela området löper en vall som skyddar Bergkvara och 
binder samman platsen. Detaljplanen föreslår även att ett antal 
äldre byggnader med anknytning till hamn- och sjöfartsverk-
samheten skyddas. Planförslaget ställer flera krav bland annat 
på en omsorgsfull gestaltning. På silons plats möjliggörs en hög 
byggnad. Bilden redovisar en maximal utbyggnad av området 
och förutsätter att garage anordnas. 

 Sista dag att lämna synpunkter är den 2 juli 2021. För mer 
information se www.torsas.se/bergkvarahamn

I Torsås kommun finns det barn och familjer som behöver 
stöd, men det finns också många som kan hjälpa till.  

Vissa barn och ungdomar behöver av olika anledningar bo i 
ett annat hem och med en annan familj, en längre eller kortare 
period. Som familjehem tar du emot ett barn i ditt hem på 
heltid och låter barnet involveras i ett tryggt och stabilt hem- 
och familjeliv. 

Det pågår just nu en utveckling av kommunens familjehems-
vård och det finns därför ett stort behov av nya familjehem. 
Då alla barns behov ser olika ut är det av vikt att det finns flera 
olika typer av familjer att tillgå för att matchningen ska bli så 
bra som möjligt. Därför söker Individ- och familjeomsorgen 
fler uppdragstagare som familjehem och hoppas att intresset 

för det ska öka ytterligare.  
Den 27 april arrangerade Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) en kvällssändning till allmänheten med syftet att öka 
intresset så att fler öppnar sina hem. Här delades erfarenheter 
från familjehemsföräldrar och barn som varit eller är familje-
hemsplacerade. Sändningen finns att tillgå kostnadsfritt via 
kommunens hemsida. 

 

Du kan vara med och bygga din omgivning starkare

Planförslaget för Bergkvara hamn

Kontakta oss:Kontakta oss:
Hör av dig om du är intresserad eller vill få mer info.  
Inivid- och Familjeomsorg (IFO) växeln 0486-331 00

Foto: Public domain
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I år lanseras Torsås kommuns officiella 
besöksmagasin - Torsåsmagasinet.

Det nya Torsåsmagasinet  blir 
en varumärkeshöjande produkt 
för destinationen Torsås.  
Med intressanta  redaktionella 
texter och en attraktiv  pakete-
ring av vårt breda utbud, vill 
vi inspirera besökare, kom-
muninvånare och nyinflytta-
de att uppleva Torsås.

Visste du?Visste du?

 
 Din häck ska bara växa inom din egen fastighet.
 För att både du och alla andra medtrafikanter ska se varandra 

ska häckar och buskar vara max 70 cm vid en utfart.
 Du måste se til latt det finns en fri höjd för trafikanterna samt 

att trafikmärken och gatubelysning inte skyms av växtlighet.

Ett bortglömt hus som du inte tycker ser så mycket ut för värden 
kan vara en potentiell pärla som kan bli någons drömhem.  
 
Inom ramen för lokal utvecklingsplan i Gullabo genomför en ar-
betsgrupp som består av Magnus Bondesson, Lennart Nilsson, Fritz 
Schaefer och Sofie Nyström, kommunutvecklare i Torsås kommun 
en inventering av obebodda hus i Gullabo med omnejd.  
– Vi har kartlagt runt 100 tomma hus, säger Magnus Bondesson. 
– För oss som bor här handlar detta om att få fler grannar, fler lysan-
de lampor i fönstren, fortsätter han.  
För kommunens del är det viktigt att husen blir bebodda så att 
grundläggande service kan bibehållas och utvecklas. Det handlar 
naturligtvis också om att möjliggöra för fler att kunna bo i vår fina 
kommun. 

Hör gärna av dig till kommunen om du har en fastighet som bara 
står tom så hjälps vi åt att förverkliga drömmar om landsbygden.

Liten checklista för häckar och buskar

Många söker sitt drömhus på landet

Under 2020 beviljades fyra föreningar bygdepeng och hittills i år har 
sex föreningar sökt stödet. Stödet har gått till utomhusplan för inne-
bandy i Torsås, trädäck och bänkar vid klubblokal i Söderåkra, samt 
utveckling av Gullabo utifrån arbetet med lokal utvecklingsplan. 
Det har även gått till webbkamera på Garpens fyrplats, parkbänkar 
för utomhusmöten i Skruvemåla, förbränningstoalett vid Torsås – 
Söderåkra jaktskytteklubb, el vid scouternas vindskydd i Bergkvara, 
en flyttbar utescen på Olssonska gården i Torsås och utveckling av 
båtled i Bergkvara. 

Första numret av 
Torsåsmagasinet är ute

Fritidshemmet är ofta en stor och viktig del av 
elevernas skoldag. Sylwia Persson och Tomas 
Ålund, båda lärare i fritidshem, har ett särskilt 
utvecklingsuppdrag i sina tjänster.  
 
Tillsammans med lärarna i fritidshem diskute-
rar de böcker, styrdokument och jobbar med 
terminens utvecklingstema. En viktig del av 
arbetet är att ordna aktiviteter på rasterna för 
att skapa trygghet, avkoppling och lekglädje för 
eleverna. Om rasterna fungerar väl, mår eleverna 
bättre och kan lättare följa med på lektionerna. 
Sylwia, Tomas och rektorerna Asta Lundgren 
och Katja Halén presenterade sitt arbete på 
Linnéuniversitetets regionala utvecklingsråd den 
22/4. Representanter från kommuner i Småland 
och Blekinge lyssnade och ställde frågor. De har 
därefter fått en förfrågan att hjälpa en kommun 
att starta ett eget utvecklingsarbete.

Lärare hjälper andra  
i deras utvecklingsarbete

Foto: Public domain



Sommarens öppettider 1 juni-31 augusti:  
Måndag -torsdag 10-18, fredag 10-17.
 
Sommar är lästid - det finns böcker för alla 
sinnen och väder - håll utkik på hemsidan 
och på fb för det är inte omöjligt att bibblan 
poppar upp både här och där! 

Tipsrunda Torsås firar 50 år är uppsatt längs 
Allfargatan. Utslagsfrågan, räkna antal tup-
par, finns i bibliotekets fönster och svarsta-
longer i brevlådan utanför. 

Har du bilder från 70-talet som du vill dela 
med dig av? Lämna in eller skicka till bibli-
oteket, biblioteket@torsas.se, så blir det en 
utställning som visar det rika livet i Torsås, 
när tillräckligt många bilder kommit in. 

Emojipoesi – vad är det? En aktivitet du kan-
ske kan roa dig med i sommar. Fler aktivite-
ter finns i kommunens evenemangskalender 
och på biblioteket@torsas.se. Allt finns också 
samlat i broschyren ”Vi hittar på nåt”.

Biblioteket :Biblioteket :

Redaktör: Sylvia Asklöf Fortell
 

 Instagram: @torsaskommun 
Facebook.com/torsaskommunofficiell 

 

Nu är vi igång och gräver för 
fiber i Brömsebro och vidare 
upp mot Gettnabo. Vår mål-
sättning är att kunna ansluta 
första kunden till nätet i juni. 

Vi håller även på att projektera 
för etapp två som innefattar 
hela kustremsan från Fulvik i 
norr till Bröms i söder. Där tar 
vi nu in anmälningar. Samti-
digt har vi påbörjat projekte-
ring i etapp 5 som är Gullabo 
med omnejd. Där har vi ett 
samarbeta med Emmaboda 

för att få in fiberkapacitet till 
Torsås kommun. 

Nästa steg blir sedan att binda 
ihop dom olika etapperna 
med varandra. Ni som inte 
har anmält Er är välkomna 
in på torsnet.se/bredband för 
att göra en anmälan. Eller 
kontakta Torsnet så skickar vi 
en blankett. 
 

 För mer information: 
www.torsas.se/fiber

Anmäl dig nu för etapp två och fem

Den 17 och 18 april kördes  
Imagine på Kulturskolan 
under coronasäkra former. 

En jury bedömde de inspelade 
bidragen och Hugos band från 
Kulturskolan medverkade med 

Stevie Wonder-låten Sir Duke. 
Med i bandet är (på bilden 
från vänster till höger) Noel 
Lundgren gitarr, Gabriel Gullin 
trummor, Hugo Engdahl, 
sång, Edvin Olsson bas, Niels 
Thomassen piano. 

Torsås - en vacker bygd med genuin handelTorsås - en vacker bygd med genuin handel

Håll utkik!Håll utkik!

www.torsåshandel.se

SVERIGE 
PORTO BETALT

PORT PAYÈ

TORSÅS KOMMUN    0486-331 00    INFO@TORSAS.SE    TORSAS.SE


