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En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. 
Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Läns-
styrelserna och arrangeras i år för sjunde året i rad. 2022 infaller En vecka fri från våld 
den 21-27 november.

#ettkalmarlänfrittfrånvåld

Måndag den 21 november 

Vad vet du om hedersrelaterat våld och förtryck?
Petra Blom, samordnare Region Östergötland håller en grundläggande 
föreläsning.  
Främst för anställda inom Bildnings- och Socialförvaltningen, men även andra 
förvaltningar är välkomna.  
Tid: 15.00-16.30  Var: Biografen, Karlskronavägen 3 i Torsås.

Arrangör: Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och folkhälsosamordnare.

Tisdag den 22 november 

Vad är våld och hur förebygger vi det? Lyssna till föreläsning med behand-
lare Laima Lundberg. Avslutas med studiebesök på Fenix öppenvård.
Företagare som är eller vill vara med i trygghets- och säkerhetsnätverket i Torsås.
Tid: 08.00-10.00 Var: Start på brandstationen med förflyttning till Fenix lokaler 
på Norra Tångvägen 3, Torsås.
Arrangör: Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås, folkhälsosamordnare 
och Socialförvaltningen. 

Hur jobbar polisen med våld? Allis Andersson och Christer Karlsson (fd 
kommunpolis i Torsås) gästar oss från enheten Brott i nära relation.
För anställda i kommunen, medborgare, företagare. Två tillfällen:
Tid: 14.30-16.00  
Tid: 17.00-18.30 
Var: Biografen, Karlskronavägen 3 i Torsås
Arrangör: Folkhälsosamordnare och Polisen.



#ettkalmarlänfrittfrånvåld

Onsdag den 23 november 

Hur ser vägen till hjälp ut för att slippa våld?
Hör socialsekreterarna Caroline Dahl Johansson och Evelina Karlsson tillsam-
mans med behandlare Laima Lundberg berätta mer om vägen ifrån ansökan 
om hjälp, till hur en utredning går till och vad det finns för stöd att få om du är 
utsatt för våld, bevittnar våld eller utövar våld. Tid för fika, frågor och samtal 
finns. För anställda i kommunen, medborgare, företagare.
Tid: 14.00-16.00  Var: Biografen, Karlskronavägen 3, Torsås
Arrangör: Socialförvaltningen och folkhälsosamordnare.

Torsdag den 24 november 
Öppet hus på Fenix  – en samtalsmottagning där du kan få hjälp med våld.
Kika in och se hur det ser ut, ta en fika, prata med någon av behandlarna eller 
socialsekreterare. För anställda i kommunen, medborgare, företagare.  
Tid: 13.00-16.00 Var: Norra Tångvägen 3, Torsås
Arrangör: Socialförvaltningen och folkhälsosamordnare

Fredag den 25 november 

Öppet hus hos Ungdomssupporten
Kanske har du hört talas om verksamheten men inte vet var den utgår ifrån? 
Välkommen att möta supporten på plats. För medborgare i alla åldrar. Möjlig-
het finns att träffa socialsekrteterare.
Tid: 13.00-16.00 Var: Ängsgatan 2B, Torsås 
Arrangör: Socialförvaltningen och folkhälsosamordnare

Prima Facie - En teaterföreställning på film, som berör ämnen som sex 
och våld. 
Tid: 16.30 -20.30 Föreställningen visas 17.00-19.00  
Var: Biografen, Karlskronavägen 3, Torsås. Entré: 100 kronor.
Lämplig från femton år och uppåt. Filmen är på engelska. Innan och efter 
finns möjlighet till samtal och reflektioner på filmens tema.
Arrangör: Folkets hus bio och teater i Torsås, Folkhälsosamordnare och 
Brottsofferjouren i Kalmar.



Är du drabbad av våld? Det finns hjälp! 

Dessutom hela veckan: 
• En tipsrunda från Länsstyrelsen i Kalmar län om vad 

våld är - i samverkan med Torsås kommun och det lokala 
näringslivet. Mer information på hemsidan: www.torsas.se

• Inlägg på Instagram. #ettkalmarlänfrittfrånvåld

Anhöriglinjen: 0200-23 95 00
Alkohollinjen: 020-84 44 48

BRIS telefon: 116 111 
Brottsofferjourens Nationella telefoncentralen: 116 006

Brottsofferjouren Södra Kalmar län: 0480-880 85
Brottsofferjouren: 0200-21 20 19

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80
Jourhavande präst: Ring 112 och be att få tala med 

jourhavande präst.
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Mind Självmordslinjen: 901 01 

Torsås kommun, öppenvård Fenix: 0486-33655 fenix@torsas.se
Välj att sluta: 020-555 666


