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Torhamns hamn. Foto: Monika Johansson
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Lokal utvecklingsplan
”Den kunskap och det engagemang som finns på landsbygden genom
utvecklingsgrupperna har en avgörande betydelse för en bygds utveckling. Dessa
föreningar arbetar under demokratiska och jämställda former och skall ges ökad
delaktighet i de demokratiska processerna och i samhällsutvecklingen.”
Detta är ett citat ur det politiskt antagna ”Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
2014 – 2017”.
Den 17 februari hölls ett välbesökt möte i Torhamnsgården där inbjudna politiker
och tjänstemän från Karlskrona kommun deltog. Syftet med mötet var att diskutera
Torhamns framtid, bostäder, skola, infrastruktur, kollektivtrafik och bibliotek.
Torhamns Samhällsförening fick under mötet ett önskemål från kommunen om att ta
fram en egen lokal utvecklingsplan för Torhamn. Planen skall ses som en inventering
av vilka möjligheter som finns för utveckling av bygden.
Arbetet med planen har lett fram till ett demokratiskt förankrat dokument som kommer
att vara till stor hjälp för kommunen och bygdens intressenter att i samarbete realisera
”Utvecklingsprogrammet för Karlskrona Landsbygd 2014-2017” och den ”Fördjupade
Översiktsplanen för Skärgården”.
Ann-Charlotte Kullberg
Ordförande Torhamns Samhällsförening

3

Tjärblomster i Udda bog på Torhamns udde. Foto: Jan Johansson

Torhamn – sol och
naturskön miljö för alla
Torhamn ligger längst ut i sydöstligaste hörnet av, inte bara Blekinge, utan av hela Sverige. Orten
hette fram till 1898 Torrum, som betyder torr, öppen plats. Detta stämmer än idag, eftersom
Torhamn är en av Sveriges soligaste platser! Landvägen har vi ca 3,5 mil till Karlskrona och med
skärgårdsbåt tar det för närvarande 70 minuter till centrum.
Här finns en livsmedelsaffär och två större hamnar.
Från Torhamns hamn utgår skärgårdsbåtar till
öarna utanför och in till kommunens centralort
Karlskrona, dit också bussförbindelse finns. Här
finns en gästhamn med charmiga sjöbodar, café/
restaurang och vandrarhem samt strax intill en
mycket trevlig badstrand, Pettersvik. I Sandhamns
hamn finns en marina med gästhamn, fisketurism,
husbilsparkering, stuguthyrning och café/
restaurang. Ett flertal caféer och matställen med
varierande utbud finns runtom i bygden.

Skärgårdsbåt på väg. Foto: Tommy Andersson

Vindförhållandena längs hela Torhamnslandet är mycket lämpliga för vindsurfing.
Torhamn erbjuder en fantastisk miljö för permanentboende. Här kan barnen utvecklas i en lugn
atmosfär med närhet till och i harmoni med naturen. Torhamns skola har dokumenterat mycket
goda studieresultat. I byn finns förskola och skola F-6.
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Torhamns udde. Foto: Jan Johansson

I närområdet på Torhamnslandet och i skärgården finns sju naturreservat. Närmast samhället
ligger reservatet på Torhamns Udde. Här finns Torhamns fågelstation som med sina 316 (2014)
påträffade arter är Blekinges främsta fågellokal efter Utlängan ute i skärgården. Reservatet
innehåller vandringsleder och grillplatser med den oändliga horisonten som underbar utsikt.
Här finns goda möjligheter till fiske, både på gädda och laxöring!
Hästhallen, som är Blekinges största hällristningsområde daterat till bronsåldern ligger i
Möckleryd ett par km norr om Torhamns by.
Från Hästholmen på Killeberget kan man blicka ut över en historisk plats. Det var här på
Torhamnaskär i Torhamns socken som den ryska ubåten U137 strandade 1981.
Gissleviks natursköna camping med långgrund och barnvänlig badplats hittar man strax intill
Torhamn. I Björkenäs vid kustvägen finns ännu en trevlig camping med badplats.
Torhamns kyrka från 1885 ligger mitt i byn. Den vackra altarmålningen har utförts av vår
internationellt berömde konstnär Gunnar Torhamn, född i Torhamns socken och som även fått
sin sista vila här på kyrkogården.
Den slingrande vackra Kustvägen Sydost med sitt rika utbud av gårdsbutiker och företag inom
besöksnäringen leder längs ostkusten genom småbyarna mot Kristianopel.

För boende eller besök – är Du välkommen till Torhamn
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Siffror för bygden
Folkmängd Torhamn/Sandhamn 2015-12-31

Ålder				
		Män		Kvinnor
Summa
Andel ålder
					
0-5		11		14		25		6,6 %
6-9		7		8		15		3,9 %
10-12		3		6		9		2,4 %
13-15		8		5		13		3,4 %
16-19		8		10		18		4,7 %
20-29		24		14		38		10,0 %
30-44		29		22		51		13,4 %
45-64		53		51		104		27,3 %
65-79		42		43		85		22,3 %
80-89		7		6		13		3,4 %
90-w		4		6		10		2,6 %
				
Summa
196		 185		 381		 100 %
				
Andel kön 51,4 %
48,6 %
100 %

Folkmängd Torhamns församling 2015-12-31
Ålder				
		Män		Kvinnor
Summa
Andel ålder
				
0-5		38		33		71		5,0 %
6-9		24		30		54		3,8 %
10-12		18		26		44		3,1 %
13-15		23		14		37		2,6 %
16-19		28		20		48		3,4 %
20-29		89		61		150		10,5 %
30-44		101		84		185		13,0 %
45-64		239		213		452		31,7 %
65-79		166		142		308		21,6 %
80-89		27		30		57		4,0 %
90-w		8		10		18		1,3 %
				
Summa
761		663		1 424		100 %
				
Andel kön 53,4 %
46,6 %
100 %
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Företagare
Vi har många mindre företag inom olika branscher, besöksnäring, hantverk, gröna näringar,
service m.m. och företagandet kan utvecklas ytterligare.
162
45
18
11
11

Registrerade bolag på postnr 37042
Jord och skogsbruk, Gröna näringar
Fastighetsverksamhet
Bygg och design
Fiske

Föreningslivet
I Torhamn finns ett flertal föreningar där PRO är den som f.n. växer mest, men du hittar även
andra som du kan engagera dig i om intresse finns.
Här är några stycken:
Torhamns Samhällsförening
Torhamns Båtsällskap
Torhamns Trivselklubb
Torhamns Gymnastik och Idrottsförening
Olika politiska föreningar
PRO
M.fl. intresseföreningar

På www.torhamn.com hittar man mer information om Torhamn

Torhamnsgården. Foto: Jan Johansson
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Kulturlandskapet, sevärdheter,
vandra och cykla
Vi har
• Sju naturreservat på Torhamnslandet och i Torhamns skärgård.
Här finns bl. a. Steneryds unika lövängar med gammalt odlingslandskap som ännu
brukas enligt gamla traditioner och Torhamns uddes naturreservat med sitt unika
kustodlingslandskap, bronsåldersrösen, gravfält, betesängar och sitt rika fågelliv med
fågelstation. Alla reservaten har sin egen karaktär.
• Flera områden med hällristningar bl.a. Blekinges största hällristning, Hästhallen/Horsahallen i
Möckleryd
• Ett fascinerande kustlandskap med slingrande vägar och trivsamma utflyktsmål
• Från Torhamn tar man sig lätt ut till Sveriges kanske vackraste skärgård
• Torhamns vackra gamla fiskehamn med båttrafik mot skärgården
• Torhamns kyrka med muralmålning av den kände konstnären Gunnar Torhamn
• En segelled (arkipelagrutten) vars huvudrutt följer den gamla inomskärsleden genom hela
Blekinge utom när det gäller Torhamnsfjärden

Steneryd, Foto: Jan Johansson

Hästhallen, Foto: Tommy Andersson
8

Torhamns udde. Foto Jan Johansson

För en positiv utveckling behövs
• Dialog med Länsstyrelse, Kommun och markägare över vilka möjligheter som finns för att
skapa nya vandringsleder, exempelvis från Gissleviks camping till Torhamns hamn, från
Sandhamns hamn till Näset och från Sandhamns hamn mot Torhamns udde.
• Framtagning av skyltade leder för både vandring och cykling
• En sammanställning av de sevärdheter som finns med informationsmateriel och skyltar
• Informationsskylt/hänvisningsskylt till Torhamnslandet vid E22
• Naturrum i anslutning till reservatet på Torhamns udde
• Huvudleden för arkipelagrutten skall gå in till Torhamns hamn, inte som nu runt
(se biosfärområdet). Den bör följa den gamla inomskärsleden genom hela Blekinge och inte
runda Torhamnsfjärden.
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Camping och bad
Vi har
• Gissleviks natursköna camping med långgrunt barnvänligt bad
• Pettersvik utsedd till en av kommunens bästa badplatser
• Uppställningsplats för husbilar i Sandhamns hamn
• Andra bra badmöjligheter i naturreservatet på Torhamns udde, Björkenäs camping, Ytteröns/
Hästholmens naturreservat och på andra platser ute bland skärgårdens öar

För en positiv utveckling behövs
• Väl skötta badplatser och campingplatser
• Tillgång till simskola i Torhamn
• Hänvisningsskyltar till bad och camping
• Att avtal och kontrakt efterlevs gentemot entreprenörer
• Bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till badplatsen i Pettersvik
• Ett bastubad i anslutning till badplatsen Pettersvik som skulle öka attraktionskraften på
Torhamn som besöksmål för båtturisterna

Hildings äng. Foto: Monika Johansson
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Samhällsservice
Vi har
• Skola F-6
• Förskola
• Fritidsverksamhet för barn
• Affär med generösa öppettider,
ombud för apotek och systembolag
samt hemkörning av varor
Torhallen. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behövs
• Bostäder för att få folk att bo kvar som äldre, möjliggöra inflyttning och ge ungdomar
möjlighet att kunna stanna kvar. Detta ger fler elever i skolan samt ett bättre kundunderlag till
affären
• Gemensamhetshus på centralt belägen kommunal mark med bibliotek, äldreboende, lokal för
distriktssköterska, turistinformation och servicepunkt.
• Dialog med kommunen (Karlskronahem) om bostadssituationen
• Dialog med ansvariga om fördelning av skolbarnen i rektorsområdet
• Möjlighet att köpa lunch i skolans matsal
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Nybyggnation
Vi har
• En bebyggelse som mest består av friliggande
hus. Den är koncentrerad till Torhamn och
Sandhamn, men är spridd över hela socknen
med viss tätare bybebyggelse här och var. En
del hus används mest under sommaren.
• Ett område med hyreshus och en länga med
hyreslägenheter i centrala Torhamn samt en
bostadsrättsförening i Sandhamn.
• Områden som finns med i översiktsplan och
dessutom andra områden som är lämpliga för
bebyggelse.

Lägenhetsområde i Torhamn. Foto: Tommy Andersson

• Kommunalt VA till de flesta bostäder i de
centrala delarna. Fiber finns i ett område
i västra delen och är planerat att byggas i
Torhamn, Sandhamn och upp mot Truseryd
under 2017.
• Äldre som inte vill flytta från Torhamn
utan bor kvar i sitt hus längre än vad man
egentligen orkar
• Försvaret som kraftigt begränsar områden
som kan bebyggas.

Tobisaflöten. Foto: Jan Johansson
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För en positiv utveckling behövs
• I samråd med kommunen och försvaret förtydliga vilka områden för nybyggnation som finns
och detaljplanera dessa.
• Bygga lägenheter för barnfamiljer för att underlätta inflyttning och möjliggöra ett större
underlag för skola och förskola. Sådana lägenheter kan även vara attraktiva för seniorer.
• Bygga senior-/trygghetsboende som ger möjligheter att bo kvar i Torhamn när man är frisk,
men inte orkar med ett stort hus och/eller en stor trädgård. Ett senior-/trygghetsboende skulle
också medverka till att det skapas lediga hus för inflyttande, som kan flytta in direkt utan att
behöva bygga nytt. Attraktivt även för seniorer från närliggande öar.
• Bygga ut kommunalt VA och fiber över hela socknen.

Lägenheter i Torhamn. Foto: Tommy Andersson
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Infrastruktur,
kommunikationer och IT
Vi har
• Inget utbyggt fibernät
• En bra väg från E22 i Jämjö till Steneryd.
• Smala vägar från Steneryd mot Torhamn och
mot Truseryd över Ljungås med liten vägren
och betydligt lägre standard
• I tätorten Torhamn/Sandhamn begränsat med
gångbanor och cykelbanor saknas helt

Väg i Torhamn. Foto: Tommy Andersson

• Undermålig vinterskötsel av vägarna
• En bra avfallssorteringsstation med en
tillfartsväg som p.g.a. grusbeläggning och
tung trafik tidvis är mycket undermålig och
skapar trafikproblem.
• Sommartid en bra båttrafik med M/F Ungskär
mot Torhamns skärgård med sammanlagt fem
turer/dag
• En kvällstur mot Karlskrona med M/F Wittus
Cykelväg i Orranäs. Foto: Tommy Andersson

• Ett fåtal bussturer under vardagar som
ansluter till Jämjös utmärkta kollektivtrafik
mot Karlskrona
• Ingen helgtrafik med buss
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Cykelväg i bokskog. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behövs
• Ett utbyggt fibernät
• Utökad busstrafik vardagar och helgdagar med fler direktturer från Torhamn till Karlskrona
• Fler turer med M/F Wittus som ansluter till Torhamns hamn för att leva upp till begreppen
”serviceort och nav” som anges i kommunens planer
• Dialog med berörda om förbättring och samordning av kollektivtrafiken buss/båt
• Att få en fungerande snabb pendeltrafik med en båt från Torhamn/Ytterön till/från Trossö
morgon och kväll
• En asfalterad och upphöjd väg fram till avfallshanteringsstationen inkluderande området
framför staketet där containrar finns uppställda
• Gångbanor inom tätorten Torhamn/Sandhamn för att bl.a. få en säker skolväg för våra barn
• En breddad väg från Steneryd mot Torhamn och från Steneryd mot Truseryd
• Utbyggnad av cykelleder samt framtagning av kartmateriel och informationsskyltar för dessa
• Utnyttja skolbussen för ytterligare anslutning till Jämjö under tider då denna står i vänteläge
• Ett utbyggt VA-nät för hela socknen
• Bättre vinterunderhåll av våra vägar
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Skolan

Skolan från ovan. Foto: Jan Johansson

Vi har
• Den lilla skolan med det stora hjärtat
• Små klasser som skapar trygghet och värme vilket ger omvittnat bra studieresultat
• En kompetent, välutbildad och engagerad personal
• Plats för fler elever
• Inget fibernätverk
• Dåligt ekonomiskt stöd för studiebesök, simhallsbesök och besök i ishall
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För en positiv utveckling behöver vi
• Behålla personalen
• Öka antalet elever i F-6 genom ökad inflyttning som kräver fler bostäder
• Behålla barn/elever i upptagningsområdet
• Genom marknadsföring locka hit fler elever
• Hjälp med att göra en inbjudande lekmiljö som främjar aktiv rastverksamhet
• Tydlig information till barn/elever och vårdnadshavare om vad man kan förvänta sig på
Torhamns skola/fritidshem
• Resurser att utveckla skolbibliotek/mediateknik
• Hjälp att utveckla arbetet med IKT (informations- och kommunikationsteknik).
• För att få samma möjligheter som tätorterna, ge skolan ekonomiskt extrastöd till studiebesök,
simhallsbesök och besök i ishall
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Seniorer och äldre
Vi har
• Aktiva och engagerade pensionärsföreningar som medverkar till att skapa ett stort intresse för
att bo i Torhamn även som senior och äldre
• Aktivitetslokaler som ger förutsättningar för ett aktivt föreningsliv, men det kommer att
behövas större lokaler framöver
• Ingen distriktssköterskemottagning, vilket försvårar kontakten med sjukvården
• Ingen hemtjänst lokaliserad i Torhamn

Femkamp på Korpavallen. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behöver vi
• Se över behovet av aktivitetslokaler och lösa det förväntade behovet av större lokal
• Distriktssköterskemottagning och hemtjänst i Torhamn/Sandhamn som kan samorganiseras
med ett senior-/trygghetsboende eller gemensamhetshus
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Våra hamnar
Vi har idag två kommunala hamnar som helt eller delvis arrenderas ut. För
att Torhamn/Sandhamn ska vara serviceort och nav för östra skärgården,
som anges i kommunens planer, krävs att man satsar i hamnarna.

Vi har i Torhamns hamn
•

•
•

•
•

•
•
•

•

En hamn som arrenderas av Torhamns
Båtsällskap som äger flytbryggor och
Y-bommar.
En gästhamn där ca 25 gästplatser finns med
sugtömningsstation, el, vatten, toa och dusch.
En hamn för i huvudsak fritidsbåtar med ett
djup på 3,5 meter i yttre hamnen och ca 2
meter i inre hamnen.
Torhamns hamn. Foto: Monika Johansson

Ett visst inomskärsfiske med ett fåtal fiskare.
Café/restaurang med stora
utvecklingsmöjligheter. Ägaren sköter även
gästhamnen.
Ett minivandrarhem.
En tillfällig vågbrytare som stoppar vågor från
sydväst.
Sommartrafik mot skärgården med M/F
Ungskär och en kvällstur mot Karlskrona med
M/F Wittus.
Ett företag som säljer hantverk och
skärgårdssouvenirer.
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Skärgårdsbåten i Torhamn. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behöver vi
• En permanent vågbrytare som tar bort besvärlig sjö från sydvästliga vindar.
• Öppna upp för turistföretag i hamnområdet efter särskilda tillstånd och revidera
sjöbodsavtalen.
• Ökad tillgänglighet och kapacitet beträffande toaletter och sopor.
• Fler parkeringsplatser i anslutning till badplats och hamn.
• Knyta samman hamnområdet med Gissleviks camping genom en strövstig/vandringsled.
• För ökad användning – bygga ett vindskydd på hamnens dansbana som inte tar bort utsikten
mot havet (typ Café Måsen).
• Sommartrafik med M/F Wittus mot Karlskrona, fler turer i likhet med t.ex. Säljö, Sanda,
Brofästet och Herrgårdsviken som är jämförbara.
• Internetanslutning via fiber.
• Förbättra gångvägen, ” Kärleksstigen ”, mellan badplatsen och hamnen

Torhamns hamn. Foto: Tommy Andersson
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Vi har i Sandhamns hamn
• En hamn med marina som driver gästhamnen och har flera verksamheter med inriktning mot
turism, stuguthyrning, sportfiske, sjötaxi och ställplatser för husbilar/husvagnar.
• En restaurang- och caféverksamhet.
• En fiskehamn med inriktning mot kustnära fiske.
• En igenslammad slip med lågt vattendjup och i
mycket stort renoveringsbehov.
• Ett hamnområde med delvis karaktär av
upplag för båtar och grus/jord-produkter.
• Ett vattendjup som inte stämmer med angivet
djup i sjökort (4 meter) p.g.a. igenslamning.
• Ett kostnadsläge på service och kajavgifter
som inte är i fas med avgifter i närliggande
kommuner.

Sandhamns hamn. Foto: Tommy Andersson

Sandhamns hamn. Foto: Tommy Andersson
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För en positiv utveckling behöver vi
• Fortsätta utveckla Sandhamns hamn mot både turism och kustnära fiske.
• Öka möjligheterna för annan verksamhet än typisk hamnverksamhet, t ex handel.
• Förenkla regelverket för byggnation inom hamnområdet.
• Öka antalet platser i gästhamnen genom att anlägga akterförtöjningar och/eller bommar
alternativt en flytbrygga för att behålla kajernas förtöjningsmöjligheter i ett framtida
perspektiv.
• Muddra hamnen med särskild tyngd på området invid slipen.
• Göra i ordning slipen så att den lever upp till säkerhets- och funktionskrav.
• Anlägga sugtömningsstation för gästande båtar.
• Internetanslutning via fiber.
• Översyn och renovering av moringar.
• Allmän uppsnyggning inom hamnområdets uppläggningsplatser.
• Justering av prisnivåer på kajplatser till jämförbara kommuners nivå.
• Vandringsleder både mot Näset och Torhamns udde.

Sandhamns hamn. Foto: Tommy Andersson
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Företagare i Torhamn
Vi har
• Samverkan mellan flera av företagen och föreningarna
• Bristfällig infrastruktur vad gäller kommunikationer som exempelvis person- och datatrafik
(fiber)
• Många angöringspunkter mot skärgården
• Brister i postservice

För en positiv utveckling behövs
• Utveckling av befintliga företag i alla branscher
• Utökad och förbättrad samverkan mellan företag och föreningar exempelvis marknadsföring
• Säker fiberkommunikation
• Bra förbindelser med olika typer av kollektivtrafik
• Säker postservice
• Utveckling av hamnar och lastageplatser (Grebbegården) för skärgårdsutveckling och öppet
landskap.
• Lokaler och mark för företagande
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Idrott
Vi har
• En idrottsförening med verksamhet inom
innebandy, hästsport, hunddressyr och boule
• I dagsläget inget fotbollslag
• En gräsplan för fotboll
• En grusplan för hästsport m.m.
• En idrottshall för träning och innebandy m.m.
• En anläggning för boule
• En idrottsförening som har en aktiv roll i
anordnande av aktiviteter för boende och
besökare, förutom inom nämnda områden,
även som arrangör/medarrangör i Torhamns
marknad, julmarknad, midsommarfirande
och trivsel/dansaftnar

Gymnastikuppvisning. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behövs
• Mera skolidrott som väcker intresse och leder vidare
• Bostäder för att få ett större befolkningsunderlag
• Ekonomisk hjälp med drift av idrottshallen i form av anläggningsbidrag
• Elljusspår som gör anläggningen till en mer komplett träningsanläggning och kan avlasta
närliggande idrottsanläggningar (Jämjö) där det är svårt att få träningstider
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Kyrkan i Torhamn
Jämjö pastorats motto:
”Vi vill föra ut Kyrkan på byn och få in byn i Kyrkan”.

Torhamn Kyrka. Foto: Monika Johansson

Vi har
• En bygd som präglas av kyrklighet och en trakt som ”räknar med kyrkan” som en viktig
medspelare i samhället.
• Ett gott samarbete med förskola och skola, samhällsförening och PRO, men detta samarbete
kan och bör utvecklas och fördjupas.
• Ett gott samarbete med övriga kristna församlingar i bygden.
• Gudstjänster och kyrkliga samlingar som vi firar kontinuerligt.
• Konserter, Öppet hus- för Liten och stor varje vecka, pilgrimsvandringar och
fördjupningsträffar.
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• Barnverksamhet och Skolkyrka.
• Övrig verksamhet som församlingsaftnar, After Work, hjälpkampanjer till internationella
insatser samt en aktiv Vävstuga i församlingshemmet som är en viktig del av församlingens
verksamhet.
• Gott samarbete med lokala producenter och näringsidkare längs med Kuststräckan. T.ex.
Sparrishelgen, Vårrundan och företagsmässor.
• Samarbete kring Torhamns marknad, som startade på 70-talet som ett kyrkans initiativ i
prästgårdens trädgård.
• Inget systematiskt arbete för att undvika krockar mellan organisationer och andra kyrkor.
• Ett orosmoment i skolans vara eller icke vara.

Kyrkan mitt i byn. Foto: Jan Johansson

För en positiv utveckling behöver vi
• Hitta samarbetsformer tillsammans som håller över tid.
• Kommunikationer, buss och båt som möjliggör boende på Torhamnslandet och arbete/skola i
stan.
• En plan för bostadsutveckling
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Slutligen
Styrelsen för Torhamns Samhällsförening har tagit fram materialet till Utvecklingsplan
för Torhamn i samarbete med lokala representanter, företag och föreningar. Förslagen
är baserade på att de skall vara realistiska att genomföra. Vi har valt de viktigaste
förändringarna för en positiv utveckling av Torhamn som serviceort och nav i Östra
Skärgården. Vi är medvetna om att genomförandet inte kan ske utan ett intresse från
och ett aktivt stöd av beslutsfattare i Karlskrona kommun.
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TORHAMNS SAMHÄLLSFÖRENING
Information om föreningen hittar man på: www.torhamn.com
E-post: info@torhamn.com

