
Tid till det  
du vill



Välkommen till Torsås 
– livskraft från hav till skog
Mellan de vackra städerna Karlskrona och Kalmar hit-

tar du Torsås kommun. Här har du nära till allt du kan 

behöva för ett hälsosamt liv, med allt från resor, god mat, 

bra huspriser till en vacker natur som ligger precis runt 

knuten. 

I Torsås kommun är vi stolta över att ha närmare 1 000 

företag och en invånarsiffra som uppgår till cirka 7 000 

medborgare. Vi har utrymme för stora som små entrepre-

nörer, inom allt från besöksbranschen till specialhantverk, 

jordbruk och multinationella och högteknologiska företag. 

De senaste åren har arbetsgivare i Torsås slagit upp sina 

portar inom kommunens gränser, lockade av möjligheten 

till god infrastruktur och närhet till kontinenten. 

Rikt kultur- och fritidsliv 
För dig som har intresse av kultur och historia kan vi 

rekommendera besök till Slöjdriket, Dackes grottor eller 

varför inte ett besök till fredsstenen i Bröms. Med vår 

vackra natur kan vi erbjuda en mängd vandrings- och cy-

kelleder längs idylliska vägar. För dig som behöver koppla 

av och släppa all stress kan vi rekommendera ett inspire-

rande skogsbad eller ett besök i Bergkvara för dig som vill 

känna av magin som havet kan erbjuda. 

En oslipad diamant i över 50 år 
2021 fyllde Torsås kommun hela 50 år! Under våra 50 år 

som kommun har det hänt en hel del, och bara de se-

naste åren har vi haft en stor tillväxt av både näringsliv 

och invånare. Under de senaste åren har vi även gjort en 

omfattande satsning i kommunen genom bland annat en 

ny familjecentral, en ny och modern högstadieskola samt 

förskola i Bergkvara. 

Låter Torsås kommun som något för dig? Vad kul, den som 

är intresserad av en bostad eller en sommarstuga i vår 

vackra kommun är huspriserna jämförelsevis låga jämfört 

med i andra kustkommuner. Dessutom har du cirka 30-35 

minuter med kollektivtrafik in till de större städerna Karls-

krona och Kalmar. 

Vi har alltid sagt att Torsås är som en oslipad diamant, där 

alla är välkomna! 

Med det sagt, varmt välkommen till Torsås!
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Trygghet i fokus
Oavsett var du som medborgare och företagare befinner 

dig i Torsås kommun vill vi att du ska känna dig trygg. Vi 

ser trygghet som en viktig utgångspunkt för ett gott liv i 

en livskraftig kommun och som grund för en god folk-

hälsa hos alla. En god folkhälsa och livskvalité hos alla i 

Torsås oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund är både 

ett mål i sig men även ett medel för att uppnå många an-

dra samhällsmål. Därför jobbar vi mycket med trygghets-

skapande och brottsförebyggande frågor som en del av det 

övergripande folkhälsoarbetet i Torsås. 

För att skapa och bibehålla ett socialt hållbart samhälle 

arbetar vi brett, långsiktigt och i nära samverkan mellan 

olika aktörer i och utanför kommunen.  Det folkhälso-

arbete som bedrivs är tvärprofessionellt och berör alla 

delar av den kommunala förvaltningen och de bolag som 

ingår i kommunkoncernen. Viktiga samverkanspartner är 

Regionen främst representerad via hälsocentral och famil-

jecentral. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 

och Polismyndigheten. Det lokala näringslivet och fören-

ingslivet. Sist men inte minst förutsätter ett välfungerande 

folkhälsoarbete en kontinuerlig dialog med ändamålet för 

insatsen dvs medborgare, medarbetare och företagare i 

kommunen.

Tillsammans arbetar vi målmedvetet med flera olika insat-

ser för ökad trygghet och stärkt delaktighet tex samlar vi 

kontinuerligt in lägesbilder bestående av olika data som 

underlag för beslut kring olika insatser. Vi sammanstrålar 

i lokala brottsförebyggande råd med bred social ansats, 

vi har trygghets- och säkerhetsnätverk för våra företagare 

och håller dialoger med våra medborgare.

Att det gemensamma förebyggande arbetet har effekt ser 

vi i olika undersökningar ifrån tex Polisregion Syd och 

SCB som visar en hög upplevd trygghet hos våra med-

borgarna. 

Genom att skapa en trygghet i kommunen tillsammans, 

skapar vi också god hälsa och välbefinnande. 
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Från storstan till Torsås
Christian Lindstedt och hans fru flyttade till Torsås kom-

mun efter att ha bott både i Köpenhamn och Malmö i 20 

år. Livet i storstäderna flöt på och åren gick, men trots det 

kände Christian att det var något som saknades. För tre 

år sedan tog Christian och hans familj steget att flytta till 

Torsås och få drömlivet på landet som de längtat efter i 

många år. 

Att det blev just Torsås som familjen valde att flytta till för 

tre år sedan var inte så konstigt. Christians familj köpte 

nämligen en vacker sommarstuga i kommunen för 38 år 

sedan, där Christian har tillbringat mycket tid. Lyckan 

blev stor för Christian och hans familj när de hittade en 

sjötomt i Järnsida, där de nu är i full gång med att bygga 

sitt drömhus.

En natur att drömma om 
Christian berättar att det finns massor av gömda skatter 

i Torsås kommun, man måste bara våga åka ut på upp-

täcktsfärd för att hitta dem. När man bor i Torsås får man 

tillgång till en helt fantastisk natur av skog och hav. Han 

berättar också om den gamla fyrön Garpen, där utsikten 

ut mot ön sägs vara en av Sveriges häftigaste platser, enligt 

en känd tv-profil som blickade ut mot ön när de spelade 

in avsnitt till sitt program för ett par år sedan. När det gäl-

ler Garpen brukar Christian och hans familj då och då ta 

en tur dit med båten och titta efter sälar och fika på ön. 

Aktiv fritid 
För den som vill gå med i det lokala innebandylaget eller 

fotbollsklubben finns det goda möjligheter, berättar Chris-

tian. Torsås kommun har ett rikt utbud av aktiviteter för 

den som vill röra lite extra på sig. Du kan göra allt från att 

spela golf till att köra ett padelpass med dina vänner. 

Föredrar du god mat, tipsar Christian om den lokala 

hamnkrogen som håller öppet på sommaren i Dalskär. 

Precis som i de flesta andra städer finns det även en lokal 

biograf, teaterföreställningar och möjlighet att gå kurser på 

Kulturmagasinet som finns i Bergkvara. 

Staden finns nära
För den som vill ha möjlighet att enkelt ta sig in till stan, 

berättar Christian att man smidigt tar sig till Kalmar eller 

Karlskrona med kollektivtrafik på cirka 30 minuter. Men 

Christian själv säger att han föredrar lugnet i Järnsida, där 

man slipper stå i långa köer på apoteket eller den långa 

väntetiden hos veterinären. I Torsås och byarna runt om-

kring finns allt tillgängligt direkt, utan väntetider. 

Avslutningsvis så ser Christian fram emot en fortsatt fin 

framtid tillsammans med sin familj i Torsås. 

Se intervju med 
Christian här
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Fritid för alla
I Torsås kommun finns ett rikt kulturliv, ett aktivt fritidsliv 

och en magisk natur. Vi är stolta över vår fina natur, med 

vandringsleder som tillsammans blir 40 mil långa och 

alla de cykelleder som vi har anlagt för våra medborgare. 

Dessutom är Torsås en aktiv kommun där många tyck-

er om att röra på sig inom diverse sporter såsom skytte, 

innebandy, padel och fotboll. 

Fritidsbanken
Som kommun är det vårt ansvar att se till så att barn och 

ungdomar har lika möjligheter att få utöva fritidsaktiviteter, 

oavsett vilken ekonomisk situation familjen befinner sig 

i. Därför har vi nu öppnat Fritidsbanken som är belägen 

bakom ICA i Torsås. Idén med Fritidsbanken är att privat-

personer kan skänka cyklar, golfklubbor, skridskor och 

andra fritidssaker som de inte längre vill ha. Sakerna som 

skänkts till Fritidsbanken lånas sedan ut till allmänheten 

under en 14- dagarsperiod. 

Förutom att det är ett bra sätt för barn och vuxna att få 

möjlighet att utöva olika sporter, är det även bra för mil-

jön. Genom oss får avlagd fritidsutrustning ett nytt liv och 

fler kan glädjas av den. 
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En växande besöksnäring
De senaste åren har vi sett att fler och fler har hittat till vår 

vackra kommun, vilket vi är glada över. Men vad är det då 

som gör att fler vill besöka oss?

 I Torsås kommun finns ett levande, småländskt kulturarv 

i det som kallas Slöjdriket, och en stark historisk identitet 

i det historiska gränslandet mellan det som en gång var 

Danmark och Sverige. Du kan besöka upprorsmakaren 

Dackes grottor, eller varför inte Fredsstenen i Bröms och 

det som en gång var Brömsehus? Om du vill åka till en 

medeltida skärgårdsidyll kan du cykla några kilometer 

söderut till Kristianopel, på Blekingesidan om den gamla 

riksgränsen. 

Inom kommunen finns cirka 40 mil vandrings- och cy-

kelleder längs med idylliska vägar och historiskt prägla-

de marker. Varför inte koppla bort stressen helt, med ett 

inspirerande skogsbad? Under sommarhalvåret är Garpens 

fyr utanför det genuina samhället Bergkvara ett måste för 

den som vill ha en magisk upplevelse av hav och frihet. 

Utöver detta kan du paddla kanot, tälta, spela golf, besöka 

konstutställningar eller hantverkare. 

Vi är stolta över vår fina kommun. Här möts du av lugn 

och ro, med tid för eftertanke och återhämtning. Kom med 

familjen. Ta med vännerna. Eller kom alldeles själv. 

Välkommen till det genuina Småland. Välkommen till 

Torsås!
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I Torsås bildar vi 
framtiden
Det viktigaste vi har är våra barn. I Torsås 

förskolor, fritidshem och skolor erbjuder vi 

närhet, kvalité, omtanke och småskalighet. 

Varje tätort i kommunen har egen barnom-

sorg och skola. Våra förskolor och skolor 

med sina fritidshem är små och erbjuder en 

utvecklande pedagogisk miljö med naturen 

om hörnet. Och all mat som serveras våra 

barn lagas från grunden.

Kulturen har en självklar plats i vår verk-

samhet och skolbiblioteken har en viktig 

roll i pedagogiken. Kulturskolan erbjuder 

många aktiviteter efter skoltid liksom fritids-

gården. 

På vårt högstadium är fritidsgården även 

öppen under skoldagen med eget café.

 I Torsås erbjuder vi alla trygga och natur-

liga lärmiljöer med engagerad och välutbil-

dad personal.
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Förutsättning för ökad kunskap 
I Torsås vill vi att våra elever ska få de rätta förutsättning-

arna för att utbilda sig inom det yrke som de vill jobba 

med i framtiden. Exempel på vad vi gör för att skapa en 

bra miljö för våra elever är att förse dem med fina loka-

ler i skolorna, där de kan studera. Vi har även sett till att 

eleverna har bra skolgårdar med mycket natur och utrym-

me för lek. Unikt för oss är att vi har mobilfri skola, vilket 

innebär att eleverna inte får ha sina mobiltelefoner under 

lektionstid för att ge de bästa förutsättningarna för att ta 

del av kunskap. 

I Torsås kommun erbjuder vi skolgång från förskola till 

gymnasiet. Vill man utbilda sig på högskole- eller univer-

sitetsnivå är vi placerade perfekt med Linnéuniversitetet, 

Kalmar, Växjö och Blekinge Tekniska Högskola. Till samt-

liga studieorter finns det goda pendlingsmöjligheter med 

kollektivtrafik. 

 

En trygg och bra skolgång 
Vi strävar efter att eleverna på våra skolor ska känna sig 

trygga och sedda. Utifrån barnets ålder görs detta på 

olika sätt. Men en sak som är gemensam, oavsett barnets 

ålder, är att vi har lärare som älskar sitt yrke, är lyhörda 

och verkligen bryr sig om sina elever. Detta gör att vi kan 

erbjuda våra elever ett mentorskap och skapa en stark tillit 

mellan elev och lärare. 

För att öka tryggheten har vi nolltolerans mot våld och 

aggressivt beteende. Märker vi att en elev inte mår bra, 

eller har ett utåtagerande beteende i skolan, sätter vi in 

förebyggande åtgärder som t.ex. samtal med kurator, eller 

tar kontakt med socialtjänsten som vi har ett nära samar-

bete med. 

Moderna förskolor och skolor 
I Torsås har vi satsat på moderna förskolor och skolor. Det 

är nära till naturen och barnen är ofta ute tillsammans. 

Hos oss möter det småskaliga det moderna. 
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Boende för alla 
Funderar du på att flytta till Torsås kommun? Då är du 

varmt välkommen! I kommunen kan du hitta allt från lägen-

heter i centrala Torsås till stora hus och gårdar belägna vid 

skog och hav. Detta är kommunen som passar för dig som 

älskar närheten till naturen, friluftslivet och därmed ett 

lugnare tempo. 

Förutom att vi är en trygg kommun med nära till allt, är det 

relativt billigt att både köpa och bygga hus här. Dessutom 

finns det goda pendlingsmöjligheter från Torsås till de lite 

större residensstäderna Kalmar och Karlskrona. Från Torsås 

samhälle till Kalmar tar det knappt 30 minuter med bil och 

drygt fyrtio minuter till Karlskrona. Detta ger oss en god 

tillgång till en expansiv arbetsmarknad med universitet och 

högskola på båda orterna. 
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Inte bara sommarstugor 
Torsås har under många år varit känt som en kom-

mun med många sommarstugor och fritidshus. Kan-

ske har du som läser den här broschyren mor- eller 

farföräldrar som köpt en fin liten stuga i kommunen, 

eller kanske har du haft en väns familj som haft en 

sommarstuga här? Även om det finns en del fritidsbo-

enden kvar än idag, är det fler och fler som väljer att 

bosätta sig här året runt. 

Till skillnad från många andra natursköna platser i 

Sverige, har vi i Torsås kommun bra hus- och tomt-

priser. Kommunen arbetar även aktivt för att se till så 

att alla som vill ha fiber till sin bostad kan få detta. 

Nyproduktion 
För att möta det ökade behovet av bostäder i kommu-

nen bygger vårt lokala bostadsbolag Torsås bostads 

AB nya hyresrätter. Utöver det kommunala bolaget 

bygger även privata aktörer bostäder. Det finns även 

planer på flerbostadshus och villor. Torsås kommun 

håller just nu på att detaljplanera Bergkvara hamn. 

Detta kommer att innebära havsnära bostäder i fram-

tiden. 

Vi är det lokala energibolaget 
som förser våra kunder inom 
Torsås kommun med produkter 
och service inom Bredband, 
Fjärrvärme samt Vatten & avlopp.

0486–33252 | www.torsnet.se
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Barnens Torsås
I Torsås kommun får hela familjen ett bra liv och barnen en 

trygg uppväxt. Här har vi nära till moderna skolor, barnom-

sorg, gott om aktiva föreningar, idrott, kultur och nöje. Här 

får du plats utan att behöva stå i kö.

Aktivitetsområdet Sahara är en naturlig samlingsplats för 

möten mitt i byn. Här kan du spela padel, tennis, beachvol-

leyboll, klättra, gunga eller varför inte utmana dig själv att 

springa så många varv du orkar runt löparbanan? Just nu 

håller kommunen även på att märka ut en aktivitetsrunda 

tillsammans med Friskis och Svettis, som utmanar dig till 

rörelse och skoj. 

I Torsås kommun finns ett varierat utbud av föreningar för 

dig och dina barn. Allt från kampsport till skytte, innebandy, 

golf och ridskola. Många ungdomar här är intresserade av att 

meka med allt från mopeder till bilar och epatraktorer. 

För den musikintresserade finns det möjlighet för barn och 

ungdomar att lära sig att spela instrument och att sjunga på 

Kulturskolan. Här kan man få skapa musik tillsammans med 

sina kompisar. Gillar du att läsa har vi ett bibliotek mitt i byn 

som också fungerar som kulturcentrum med många aktivite-

ter så som barnföreställningar, pyssel och läsestunder.
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Allt inom Bygg 
och Anläggning
Vi arbetar med alla typer av bygg- och anläggningsarbeten på uppdrag av företag, industrier, 
kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Svensk Entreprenad AB är ett kreativt och 
innovativt husbyggarföretag med ett gediget kunnande. Sedan starten 1982 har vi expanderat och 
har idag ett 50-tal handplockade medarbetare där vi tillsammans omsätter ca 100 miljoner kronor.

Låt oss hjälpa dig att förverkliga projekten du länge har drömt om!

KONTAKTUPPGIFTER
Ramsågsgatan 4, 385 34 Torsås
Telefon: 0486-33061
E-post: info@svenskentr.se
www.svenskentr.se
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Ett blomstrande näringsliv 
Att vi har ett sådant blomstrande näringsliv i Torsås, tror 

vi beror på vår så kallade Torsåsanda. När man lever efter 

Torsåsandan innebär detta att man hjälps åt och stöttar 

varandra, även i näringslivet. Det kan handla om att man 

i första hand vänder sig till lokala leverantörer i Torsås, 

innan man vidgar sina vyer till grannkommunerna. 

Med tanke på närheten till naturen är det kanske inte 

så konstigt att mycket av Torsås näringsliv är grönt och 

återfinns inom skogs- och jordbruksbranschen. Men med 

tanke på att det finns strax över 1 000 registrerade företag 

i Torsås kommun, som omfattar allt från enmansföretag till 

stora internationella företag, har vi även många näringsid-

kare inom andra branscher. Några andra exempel är inom 

industri, metall och handel. 
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Stark företagsanda 
De senaste åren har vi kunnat se att Torsås stiger i  

rankingen när det kommer till företagsklimatet i Kalmar 

län, där vi ligger bland de hundra bästa kommunerna i 

landet. Något som vi i Torsås kommun är otroligt stolta 

över. För att stötta vårt näringsliv arbetar vi som kommun 

för att ge de bästa förutsättningarna för att starta och för-

verkliga idéer inom både traditionell verksamhet, liksom 

kulturell och kreativ företagsamhet. Vi strävar därför efter 

att vara tillgängliga och hjälpsamma både för nyföretagare, 

nyetableringar samt för etablerade företag. 

Förutom kommunens stöttning, ser vi även att företagen 

i kommunen är väldigt engagerade och hjälps åt att driva 

kommunens näringsliv framåt. Här gläds vi åt varandras 

framgångar och hjälper varandra när det behövs, precis så 

som Torsåsandan ska vara! 

Är du en av oss? 
Funderar du på att starta eget företag i Torsås? Eller kan-

ske har du planer på att flytta till kommunen med ditt  

existerande företag? Inga problem, vi hjälper dig! Ta 

kontakt med oss så bokar vi ett möte där vi tar fram en 

lösning som anpassas efter dig och dina önskemål. 
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Box 503, 385 25 Torsås

Besöksadress: Allfargatan 26

Telefon: 0486-331 00

E-post: info@torsas.se 

Hemsida: www.torsas.se 

Byns bästa byggare.

www.akessonbygg.se

Schakt & Transport
S Ö D E R Å K R A

Företaget erbjuder tjänster inom allt från transporter till  
schakt- och grävuppdrag i olika former.

Läs mer på www.schaktotransport.se

Bo hos oss!
Hyreslägenheter havsnära, centralt, 

eller med närhet till naturen.
Vad söker du?

www.torsasbostader.com


