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Våren 2020 konstaterade jag, att en typ av kris aldrig liknar 
en annan. Då hade vi lagt några mycket speciella månader 
bakom oss. Nu är vi i slutet av 2021 och vi lever fortfarande 
i efterdyningarna av pandemin. Torsås kommun har dock 
fortsatt att sträva framåt, för att alla som bor och verkar i 
den här fantastiska kommunen ska få ut det mesta möjliga 
av livet här. 

Fiberutbyggnaden har gått från enhälligt politiskt beslut, till 
grävskopor på plats ute i byarna. I både pengar och insatser 
räknat är projektet ett av det största i kommunens 50-åriga 
historia. Nu är det full fart framåt för att få alla etapperna på 
plats. Det är ett oerhört viktigt arbete som nu äntligen kan 
slutföras. Hela Torsås kommun blir uppkopplad på den digita-
la motorvägen. Det i sin tur bidrar till att vår konkurrenskraft 
stärks, när det kommer till att förmå både företag och privat-
personer att flytta sina bopålar hit.
Även i andra sammanhang utmärker kommunen sig. Vi har 
äntligen, tillsammans med lokalpolisområdet, brutit en otrygg-
het på landsbygden. Detta har klart och tydligt visat sig i årets 
trygghetsmätning. Under hösten har vi arbetat med trygghets-

dialoger i Söderåkra, Gullabo och Emnabo. Dessa dialoger 
fortsätter under nästa år, och vi hoppas på lika bra uppslutning 
på kommande träffar, som det varit under hösten. 

Jag hör ofta att Torsås ses som 
en förebild och att det händer 
mycket i kommunen, inte 
minst inom kulturlivet. Detta 
är vi förstås stolta över – till 
exempel att vi fick hålla i sam-
lingsutställningen i samband 
med Konst Runt i september. 
Så ett stort tack, både till 
anställda och medborgare, för 
att ni gör Torsås kommun till 
vad det är. 
Jag önskar er alla en riktig god 
jul och gott nytt år!

Torsås kommun kopplas upp mot den digitala motorvägen

Håkan Petersson
Kommunchef, Torsås kommun

Gullabo utvecklas vidare
Sedan en tid arbetar olika arbetsgrupper, inom ramen 
för lokal utvecklingsplan, med utveckling av Gullabo. 

En grupp ansvarar för marknadsföring, en annan för ödehus 
och en tredje för utveckling av centrum. Tillsammans med 
kommunen har man byggt en ny boulbana och grillplats.  
– Vi ville att det första som gjordes var något som de flesta 
skulle kunna använda, säger Ulf Pettersson, sammankallan-
de för arbetsgruppen. Grillplatsen ska locka till möten och 
även användas av dem som inte spelar boule, kanske även 
vintertid.
Några ödehus har sålts. Men fler tomma hus längtar fortfa-
rande efter nya ägare och därför uppmanas ägarna att sälja. 
Fler bebodda hus skapar trygghet, något som bidrar till 
ökad trivsel.
Gruppen som arbetar med marknadsföring har beslutat sig 
för att satsa på sociala medier, istället för en hemsida.
– Då utgår vi från redan upparbetade kanaler, säger 
Eva-Marie Adelgren i marknadsföringsgruppen.

Äppelmos och  Äppelmos och  
kastanjekransar!kastanjekransar!

  
Barnen i Gullabo förskola har gjort äppelmos på gammalt 
vis och arbete med kastanjer under hösten. Bland annat en 
fin krans!

ETT NYHETSBLAD FRÅN TORSÅS KOMMUN VINTERN 2021



02

 

Just nu pågår ett så kallat LOVA-projekt i Torsås kommun. 
Projektets mål är bland annat att anlägga våtmarker, bevatt-
ningsvåtmarker och strukturkalka jordbruksmark för att på 
sikt minska problem med övergödning och torka.

Många våtmarker som en gång fanns har blivit utdikade för 
skogs- eller jordbruk. Flera utdikningar har idag förlorat sin 
funktion då det ofta är torvjordar som dikats ut. När torven 
syresätts börjar den brytas ner. Detta leder till att marknivån 
sjunker och marken blir obrukbar. Genom att återväta dessa 
marker minskas nedbrytningen och lösgörandet av koldioxid. 
Våtmarker gynnar exempelvis fåglar, grodor, vilt och andra djur, 

minskar risk för både torka och översvämning, renar vattnet och 
minskar övergödningen. Om du är intresserad av att göra åt-
gärder på din mark kan du kontakta projektets samordnare på 
Torsås kommun.

 

Kommunen återskapar våtmarker för att gynna miljön

Kontakta oss:Kontakta oss:
Projeksamordnare Johanna Eriksson
johanna.eriksson@torsas.se, tel: 0486-331 92

Undvik att störa parksliden
Parkslide är en seglivad och invasiv växt med mycket stor 
spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden. 
I dagsläget finns ingen optimal bekämpningsmetod. 

Om du har ett bestånd i din trädgård, är det bättre att invänta 
tills en säker metod kommer, innan du börjar bekämpa den. 
Sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få 
bort den, då växten triggas igång av åtgärderna du gör. 
Parkslide sprids med ytterst små rot- eller stamfragment, i vissa 
fall så små som 0,7 millimeter. Den kan reagera på bekämp-
ningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från 
huvudplantan. 

 För mer information: www.naturvardsverket.se 
Sök efter ”parkslide”.

 
 Ta bort fallfrukt i trädgården och fågelfrö från marken.
 ”Inbrottssäkra” din kompost.
 Skydda din trädgård med staket.

Knep för att får bort vildsvin

Foto: Johanna Eriksson

Under hösten har grävning-
en av fiber fortsatt.

De första kunderna kopplades 
in nätet i mitten av november. 
Runt tusen beställningar har 
hittills gjorts till kommunens 
fibersatsning. 
I etapp ett pågår just nu tomt-
grävningar och installation av 
kunder. I etapp två och fem 
är tekniknoderna på plats 
och ska driftssättas i början 
på 2022. Projektering pågår 
i båda dessa etapper. Där räk-
nar Mikael Berzelius, projekt-
ledare, med att kunna instal-

lera de första kunderna under 
våren 2022. 
Andelen anmälda hushåll i 
etapp två uppgår till cirka 55 
procent, och i etapp fem till 
ungefär 60 procent. 
– Det ligger ungefär enligt 
våra beräkningar. Anmäl-
ningstrycket har varit väldigt 
högt trots våra förseningar i 
etapp ett. Vi arbetar för fullt 
med att hålla tidtabellen i de 
kommande etapperna två och 
fem, säger Mikael Berzelius.

Första kunden är uppkopplad 
mot Torsås kommuns fibernät

 För mer information:  
www.torsas.se/fiber

Foto: Pixabay
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När snöröjning påbörjas beror på vilken typ av väg det 
är, samt vem som ansvarar för vägen. På gångbana utmed 
fastighet är det fastighetsägaren som ska snöröja och sanda. 
Tänk även på att snö från din egen tomt inte får forslas ut på 
gångbana eller gatumark. 

 Snöröj och sanda vid snö och halka
 En mindre mängd sand kan hämtas på Kommunförrådet 
 Mer information finns på www.torsas.se/sno

Torsås kommun har firat Torsås 50 år med en mängd oli-
ka aktiviteter tillsammans med näringsliv och föreningar.  

Året inleddes med traditionsenligt tal av kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Nilsson Bokor från Olssonska gården 
där Torsås 50 år uppmärksammades. Vid flera folkfestliga 
aktiviteter har jubileet firats; stadsvandringar, bya-loppisar, 
tipsrundor och utställningar.  I kommunens sociala medier 
har man kunnat följa tjänstepersoner och 
verksamheter för inblick i hur kommunen 
fungerar. En serie med artiklar från Baro-
metern 1971 har publicerats på Facebook 
och ställts ut på biblioteket. Vi har träffat 
och uppmärksammat två par som firat 
guldbröllop.  
Jubileumsåret skulle ha avslutats med adventsfika vid första 
och andra advent men detta fick ställas in på grund av ökad 
smittspridning av covid-19. 

Det här gäller vid snöröjning

Torsås 50 år - Ett gott jubileumsår

Trygghetsdialogerna fortsätter 
under januari och februari 2022 

 Läs mer om vilka aktiviteter som genomförts under året 
på www.torsas.se/50ar

Under hösten har trygghets-
dialoger hållits i Söderåkra, 
Gullabo och Emnabo.  

Lokalpolisen har närvarat, 
tillsammans med folkhälso-
samordnare Anna Wägbring 
med kollegor. Träffarna har 
varit mycket välbesökta med 
runt femtio personer varje 
gång. Under kvällarna har 
olika frågor om trygghet dis-
kuterats, vad trygghet är, vad 
man som enskild person kan 

göra och vilka förväntningar 
som finns på polisen och 
kommunen. Under januari 
och februari hålls det möten 
i Bergkvara och Torsås sam-
hälle. De trygghetsmätningar 
som gjorts under hösten 
visar att Torsås upplevs som 
betydligt tryggare nu än för 
några år sedan. 

 För mer information gå in 
på www.torsas.se och sök på:  
trygghetsmätningen 2021

En fredag i början av november ordnades kulturhäng på 
kulturskolan, från åk 5. Ett gäng var hos Albin Appelqivst i 
studion och sångarna på en workshop med Pernilla Bjelken-
brant. Det övades till en uppvisning under eftermiddagen. 
Kvällen avslutades med att man spelade för varandra och även 
med ett musikquiz som vanns av lag åk 6. Tack till alla som 
var behjälpliga!

 
Nu ska jag uppdatera 
er om skolans färskaste 
snackis. Mobilfria skolda-
gar! Skoltidningen har nu 
gjort intervjuer med elever 
och en del lärare. Alla 
som blev intervjuade fick 
frågan “Vad tycker du om 
mobilfri skola? Hur har det 
påverkat dig?” 
Majoriteten av alla svar 
pekade på en och samma 
sak. Det är “Lugnare på 
lektionerna fast på rasterna 
blir det mer stimmigt och 
man har mindre att göra. 

Det uppstår även pro-
blem när man är utanför 
skolans områden. Man kan 
inte kolla tidsschemat på 
rasterna vilket kan leda till 
frånvaro och skolk”. 
Många elever uppfattar 
mobilförbudet som en po-
sitiv sak, all fokus hamnar 
på skolarbetet. Det skapas 
mindre irritation hos lärar-
na och annan skolpersonal. 
Det blir även mindre 
problem bland ungdomar-
na som innan orsakades 
av mobilen till exempel 
smygfotografering.  
 
Text: Widad Darwich
Widad har varit praoelev på 
Torsås kommun under hösten.

Lugnare med 
mobilfri skola

Kulturhäng på Kulturskolan

Handla lokaltHandla lokalt  ochoch  närproduceratnärproducerat

Torsås - en vacker bygd med genuin handelTorsås - en vacker bygd med genuin handel
www.torsåshandel.se

Foto: Kulturskolan
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”Det gäller att kunna anpassa sig” fick jag ofta höra som 
ung. Anpassa sig till de människor man möter och de sam-
manhang man är i. Och 
tydligen även vara flexibel nog 
att hantera en global pandemi 
som vänder allting upp och 
ned och ställer det mesta på 
sin spets. 

Men visst var vi flexibla redan 
innan? De flesta idag är sina 
egna sekreterare, ekonomer, 
jurister, tapetserare och måla-
re, städare, florister, hemsi-
defixare och privattränare. 
Oavsett om det är på jobbet 

eller hemma. Allt ska sedan paketeras i snygga vinklar med 
stämningshöjande filter på Facebook eller Instagram.  

Själv nöjer jag mig med att vara företagsstödjare på jobbet och 
sedan komma hem och vara matte, maka, facetimemamma och 
kanske rodda ihop något ätbart. Jag gläds åt det utbud som 
finns i vår bygd. Jag kan vara lite bekväm och kan välja om jag 
köper ingredienser från en gårdsbutik, något från mataffärerna 
eller en varm låda från våra restauranger och matvagnar. Det 
finns alltid någon att ringa om något går sönder här hemma. 
Oavsett ambitionsnivå så stöttar handeln och servicen mig. 
Tack för att även du handlar lokalt. 
Med önskningar om en fin Jul och må 2022 bli året vi alla vill 
minnas!  
Anna-Kristina van Craen
Näringslivsutvecklare, Torsås kommun

Den lokala handeln och servicen finns där för oss!

Digitalt stöd på biblioteket
Med stöd från Kulebostiftelsen kan biblioteket erbjuda 
seniorer utökat digitalt stöd.  
 
Elliot Haglund är anställd några timmar i veckan som digi-
tal coach. Han kan hjälpa dig med frågor som handlar om 
din smarta telefon, dator eller surfplatta. Ipads har köpts in 
för utlåning. Lånetiden är två månader.
Anna Karlsson är digital coach på Region Kalmar. Hennes 
föreläsning  om 1177 blev tyvärr inställd i november men 
den liksom fler informationsträffar kommer att erbjudas 
under våren. Bland annat om IT-säkerhet och BankID.

Här finns många mysiga julböcker att låna. Foto: Biblioteket, Torsås
Räkna böcker i bibliotekets stora bokpaket! Chans att 

vinna fina priser. För både barn och vuxna!
Läs tillsammans och vinn! 1 vuxen, 1 barn/ungdom, 

1 bok! Ni kan vinna fina priser: böcker, biobiljetter eller 
presentkort på fika. Hämta information på Torsås bibli-
otek eller gå in på vår hemsida bibliotek.torsas.se och 
läs. För både barn och vuxna!

Jullovsbingo. Den klassiska tävlingen för alla jullovs-
lediga barn. Har du inte fått en bricka via skolan kan du 
hämta på biblioteket, eller hör av dig till oss så skickar 
vi. För barn! 

Leta paket i bokhyllorna. Tomten har slarvat och läm-
nat både stora och små paket på barnavdelningen. Hur 
många kan du hitta? För barn!

23/12 öppet kl.10-15
24/12-26/12 Stängt
27/12-29/12 kl.10-18
30/12 kl. 10-15
31/12-1/2 Stängt

3/1-4/1 kl.10-18
5/1 kl. 10-15
6/1 Stängt
Ordinarie öppettider 
gäller från och med 7/1.

Biblioteket i helgerna...Biblioteket i helgerna...

... och julens tävlingar!... och julens tävlingar!

SVERIGE 
PORTO BETALT
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