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Lokal utvecklingsplan
"Den kunskap och det engagemang som finns på landsbygden genom samhällsföreningar och
intressegrupper har en avgörande betydelse för en bygds utveckling. Dessa föreningar arbetar
under demokratiska och jämställda former och bör ges ökad delaktighet i de demokratiska
processerna och i samhällsutvecklingen."
Citat från utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd.
Torhamns Samhällsförening har beslutat att göra en ny lokal utvecklingsplan för Torhamn.
Planen skall ses som en inventering av vilka möjligheter som finns för utveckling av bygden
2021-2025.
Arbetet med planen har lett fram till ett demokratiskt förankrat dokument som kommer att
vara till stor hjälp för kommunen och bygdens intressenter, för att realisera i planen upptagna
visioner och förslag.
Ann-Charlotte Kullberg
Ordförande Torhamns Samhällsförening

Fornminnen på Torhamns udde, i fjärran Torhamns hamn. Foto: Jan Johansson
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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 vi 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
populär badstrand, Pettersvik. I
Sandhamns hamn finns en marina
med gästhamn, fisketurism,
ställplatser för husbilar o husvagnar,
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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I närområdet på Torhamnslandet och i skärgården finns sju naturreservat. Närmast samhället
ligger reservatet på Torhamns Udde. Här finns Torhamns fågelstation som 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!

Myrspovar och kustsnäppor på sträck. Foto: Tony Svensson

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.
Torhamn är ett av naven i ARK56 som utgörs av de länkade kustleder som ingår i ett av
UNESCO utsett biosfärområde, Blekinge Arkipelag, kring den 56:e breddgraden. Lederna
kan vara vandrings-, cykel-, kajak- eller segelleder.
Ett biosfärområde utses av UNESCO som modellområde för hållbar utveckling av unika
natur- och kulturvärden i samspel. För dig innebär det varierade upplevelser i oexploaterad
natur och välbevarade kulturlandskap.
Gissleviks natursköna camping med en långgrund och barnvänlig badplats hittar man strax
intill Torhamn. I Björkenäs vid kustvägen finns ännu en trevlig camping med badplats.

5

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 Torhamnslandets ostkust genom småbyarna mot
Kristianopel.

För boende eller besök – är Du välkommen till Torhamn

Sjöbodar Torhamn. Foto: Jan Johansson
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Siffror för bygden
Folkmängd Torhamn/Sandhamn 2020-12-31
Ålder		
0-5		
6-9		
10-12		
13-15		
16-19		
20-29		
30-44		
45-64		
65-79		
80-89		
90-w		
Summa

Män		
11		
9		
4		
4		
8		
19		
22		
55		
52		
7		
0		
191		

Kvinnor
11		
3		
5		
6		
4		
12		
22		
50		
60		
8		
4		
185		

Summa
22		
12		
9		
10		
12		
31		
44		
105		
112		
15		
4		
376		

Andel i %
5,9%
3,2%
2,4%
2,7%
3,2%
8,2%
11,7%
27,9%
29,8%
4%
1%
100%

Företagare
Vi har många mindre företag inom olika branscher, besöksnäring, hantverk, gröna näringar,
service m.m. och företagandet kan utvecklas ytterligare.
Antal företag med 37371 som postnummer är 130 st som fördelas på följande branscher:
Jord- och skogsbruk 		
40
Fiske 					
9
Livsmedelstillverkning 		
3
Tillverkning/reparation		
3
Bygg och design 			
11
Handel 				10
Transport 				3
Besöksnäringen 			
4
Data/IT 				11
Konsultverksamhet 		
15
Övrigt 				21
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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
Torhamns Scoutkår
Torhamnslandets Konst och Konsthantverksförening
Torhamns Marknadsråd
Olika politiska föreningar
PRO
M.fl. intresseföreningar
På www.torhamn.com finns mer information om Torhamn
och vår samlingslokal Torhamnsgården.

Torhamnsgården för samling och fest. 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.

Steneryd, Foto: Jan Johansson

• 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.

Hästhallen, Foto: Tommy Andersson

• Torhamns kyrka med muralmålning av den kände
konstnären Gunnar Torhamn.
• ARK56 – där Torhamn och Sandhamn är två av naven i den serie av sammanlänkade leder
som man hittar i biosfärområde Blekinge Arkipelag.

9

För en positiv utveckling behövs
• Dialog med länsstyrelse, kommun och markägare över vilka möjligheter som finns för
att skapa nya vandringsleder, exempelvis från Sandhamns hamn till Näset, från Sandhamns
hamn mot Torhamns udde och från Gissleviks camping förbi det nya våtmarksområdet mot
Grebbegården.
• 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.
• En inventering av stigar och leder så att friluftslivet och turismen ska kunna använda dessa
med stöd av kartor.

Örnastigen. Foto: Gerd Johansson
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Camping och bad
Vi har
• Gissleviks natursköna camping med
ställplatser och långgrunt barnvänligt bad.
• Pettersviks badplats utsedd till en av
kommunens bästa.
• Uppställningsplats för husbilar och
husvagnar i Sandhamns hamn och på
campingplatserna.
• Andra bra badmöjligheter i
naturreservatet på Torhamns udde,
Björkenäs camping, Ytteröns/Hästholmens
naturreservat och på andra platser ute
bland skärgårdens öar.

Hildings äng. Foto: Monika Johansson

• Vi har välskötta badplatser och
campingplatser i Gisslevik och Björkenäs.

För en positiv utveckling behövs
• Tillgång till simskola i Torhamn.
• Ett utegym i Pettersvik som kan brukas året om.
• Bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till badplatsen i Pettersvik och hamnområdet.
• Ett bastubad i anslutning till badplatsen Pettersvik som skulle öka attraktionskraften på
Torhamn som besöksmål för båtturister och ge Torhamnsbor en trevlig rekreationsupplevelse
året runt.
• En komplettering av byggnaderna på Gissleviks camping, som drivs på arrende med fler
duschar, samt utökade disk- och tvättmöjligheter.
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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.
• Pizzeria som är välbesökt.
• En eftersatt och osäker lekplats på
Vattenverksvägen i Sandhamn.

Torhallen. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behövs
• Bostäder för att få äldre att bo kvar som möjliggör inflyttning och ger ungdomar
möjligheter 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.
• Fortsatt dialog med kommunen och Karlskronahem om bostadssituationen.
• Dialog med ansvariga om fördelning av skolbarnen i rektorsområdet.
• Rejäl upprustning av lekplats/tennisbana på Vattenverksvägen.
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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. Många av husen används
mest under sommaren.
• Ett område med
hyreshus och en länga
med hyreslägenheter i
centrala Torhamn samt
en bostadsrättsförening i
Sandhamn.

Lägenhetsområde i Torhamn. Foto: Tommy Andersson

• Områden som finns med i den kommunala översiktsplanen och dessutom andra områden
som är lämpliga för bebyggelse.
• Kommunalt VA till de flesta bostäder i de centrala delarna och en bit upp längs kustvägen.
• En fiberutbyggnad som är nästan komplett.
• 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.
• En stor mängd sommarhus och stugor.
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Lägenheter i Torhamn. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behövs
• Skyndsamt fullfölja det påbörjade arbetet med den nya detaljplanen som omfattar bl.a.
Torhamn 9:2 och 5:2.
• 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. Attraktivt även för seniorer från
närliggande öar.
• Fortsatt utbyggnad av kommunalt VA och fiber över hela socknen.
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Infrastruktur,
kommunikationer och IT
Vi har
• Ganska bra utbyggt fibernät.
• En bra väg från E22 i Jämjö till Steneryd.
• Smala vägar från Steneryd mot Torhamn
(väg 748) och mot Truseryd över Ljungås (väg 752)
med liten vägren och betydligt lägre standard.

Väg i Torhamn.
Foto: Tommy Andersson

• I tätorten Torhamn/Sandhamn begränsat med
gångbanor och cykelbanor saknas.
• Undermålig vinterskötsel av kustvägen (väg 751).
• 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.
• Båttrafik 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.
• Viss helgtrafik med buss/närtrafik.
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För en positiv utveckling behövs
• Fibernätet färdigställs i hela bygden.
• Utökad busstrafik vardagar och helgdagar med fler direktturer från Torhamn till
Karlskrona.
• Att M/F Ungskär som utgångspunkt sommartid återfår Torhamns hamn för bättre
marknadsföring av skärgårdstrafiken. I hamnen blir fartyget en levande reklampelare som
också skapar gemyt och trevnad.
• Dialog med berörda om förbättring och samordning av kollektivtrafiken buss/båt.
• En asfalterad och upphöjd väg fram till avfallshanteringsstationen inkluderande området
framför staketet där containrar finns uppställda (ett ständigt återkommande önskemål).
• Gång och cykelbanor 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.
• Fortsatt utbyggnad av VA-nät för hela socknen.
• Bättre vinterunderhåll av kustvägen.

Cykelväg i bokskog. Foto: Tommy Andersson
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Skolan

”De elever som går i mindre klasser på låg- och mellanstadiet klarar sig bättre i
utbildningssystemet visar svenska och internationella studier. De lär sig mer. Deras kognitiva
förmågor är högre vid 13 års ålder och de utbildar sig längre än elever i stora klasser. De får
också högre lön i arbetslivet.” 1
“Bra grönområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Vistas
barn mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör på sig mer och
är friskare. Bra grönområden i sammanhanget kan exempelvis vara vidsträckta, lummiga och
omväxlande med stora öppna ytor som innehåller stockar, stenar och stubbar att bygga med
och klättra på. Även ”ostädade” stråk där det går att bygga gångar, gömslen och kojor, men
också fruktträd och vatten som inbjuder till vattenlek, är positiva inslag.” 2
1 Thomas Heldmark, Forskning.se & Björn Öckert, docent vid Institutet för arbetsmarknads och
utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
2 Folkhälsomyndigheten

Ovanstående förutsättningar som Torhamns skola så väl lever upp till gör skolan unik i
kommunen. Skolans existens är en förutsättning för en levande kust och skärgård.
Blekinge Arkipelags visionär:
Blekinge Arkipelag står för en levande kust och skärgård där utvecklingen sker i harmoni
mellan företagande och ekologi. Grunden är lokalt engagemang och omtanke om kommande
generationers framtid.
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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.
• Tydlig information till barn/elever och vårdnadshavare om vad man kan förvänta sig på
Torhamns skola/fritidshem.

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.
• För att få samma möjligheter som tätorterna, ge skolan ekonomiskt extrastöd till
studiebesök, simhallsbesök och besök i ishall.

Skolan i närhet till naturen. Foto: Jan Johansson
18

Torlyckans personalkooperativ,
förskola 1-6 år
Vi har
• En förskola som sätter barnet i centrum med mål att skapa trygghet för barnen och låta
dem vara del av en verksamhet där varje barn är unikt.
• Nära till havet, härliga ängar och skogsmarker där barnen får se och uppleva naturen,
djuren och växterna.
• Eget kök med hemlagad mat.
• Kompetenta, välutbildade och engagerade pedagoger.
• En förskola inriktad på musik och natur.

För en positiv utveckling behöver vi
• Behålla barn i upptagningsområdet.
• Öka antalet barn genom ökad inflyttning som kräver fler bostäder.
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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 och idrottsplats som ger förutsättningar för delar av det aktiva
föreningslivet.
• Fina strövområden omkring tätbebyggelsen.

Gökotta på Korpavallen. Foto: Tommy Andersson

För en positiv utveckling behöver vi
• Nytt boende i centrala Torhamn som lämpar sig för såväl äldre som yngre.
• Större samlingslokal då Torhamnsgården inte alltid räcker till.
• Distriktssköterskemottagning och hemtjänst i Torhamn/Sandhamn som kan samorganiseras
med ett senior-/trygghetsboende eller gemensamhetshus.
• Säkra gångvägar (t.ex.trottoar) mellan Sandhamns hamn och Torhamns hamn. Även ned
mot Gisslevik behövs det, speciellt på sommaren.
• En lokal transportlösning mellan församlingshemmet och ner mot Torhamns hamn
eftersom vägen är alldeles för smal för större fordon som bussar och större husbilar.
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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 har tillgång till 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.
• Ett visst inomskärsfiske med ett fåtal yrkesfiskare samt fritidsfiskare.
• 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 M/F Wittus mot Karlskrona.
• Ett företag som säljer hantverk och skärgårdssouvenirer.
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Foto: Jan Johansson

Foto: Monika Johansson
22

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.
• Förbättra gångvägen ”Kärleksstigen” mellan badplatsen och hamnen.
• Få tillbaks M/F Ungskärs utgångspunkt till Torhamns hamn, vilket skulle betyda mycket
för turismen och marknadsföringen av skärgårdstrafiken.

M/F Ungskär i Torhamns hamn – snälla kom tillbaks. Foto: Monika Johansson
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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.
• Ett vattendjup som inte stämmer med angivet djup i sjökort (4 meter) p.g.a. igenslamning.

Sandhamns hamn. Foto: Tommy Andersson
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För en positiv utveckling behöver vi
• Fortsätta utveckla Sandhamns hamn mot både turism, företagsamhet och stötta det lilla
kustnära fiske som finns kvar.
• Öka möjligheterna för annan verksamhet än typisk hamnverksamhet, t ex handel.
• Förenkla regelverket för byggnation inom hamnområdet.
• Muddra hamnen med särskild tyngd på området invid slipen.
• Renovera slipen så att den lever upp till säkerhets- och funktionskrav.
• Anlägga sugtömningsstation för gästande båtar.
• Fortsatt översyn och renovering av förtöjningspunkter.
• Fortsatt allmän uppsnyggning inom hamnområdets uppläggningsplatser.
• Vandringsleder både mot Näset och Torhamns udde.

Sandhamns hamn. Foto: Jan Johansson
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Företagare i Torhamn
Vi har idag
• Samverkan mellan flera av företagen och föreningarna.
• Brister i postservice.

Vi behöver
• Utveckling av befintliga företag i alla branscher.
• Utökad och förbättrad samverkan mellan företag och föreningar exempelvis
marknadsföring.
• Säker postservice.
• Utveckling av hamnar och lastageplatser (Grebbegården) för skärgårdsutveckling och
öppet landskap.
• Lokaler och mark för företagande.
• En större samlingslokal där föreningar kan verka, ha utställningar, kurser m.m.
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Idrott
Vi har
• En idrottsförening med verksamhet inom innebandy, hästsport, hundsport och
aktivitetsträffar för barn och ungdomar.
• En idrottsanläggning som består av en fotbollsplan (gräs), en träningsplan, en grusplan, en
paddock, en boulebana, en idrottshall och ett gym.
• En idrottsanläggning som ligger i ett naturskönt skogsområde med flera olika rundor
för promenad eller jogging. Närliggande mål för promenaden är exempelvis natursköna
Steneryds lövängar eller fornlämningarna vid Hästhallen.
• En idrottsförening som arrangerar midsommarfirande, trivsel/dansaftnar och är
medarrangör i Torhamns marknad och julmarknad.

För en positiv utveckling behövs
• Fortsatt ekonomiskt stöd såsom anläggningsbidrag och investeringsbidrag.
• Ett utvecklings- och utbildningsprogram för att engagera fler till att bli ledare. Med fler
ledare kan idrottsföreningen erbjuda barn och ungdomar ett mer aktivt liv med gymnastik
och idrott.
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Scouting
Vi har
• En ändamålsenlig lokal centralt i Torhamn.
• En verksamhet riktad mot barn och ungdomar som får lära sig att umgås med naturen och
varandra samt naturkunskap, sjukvård, lite hantverk, lagar och regler som gäller i naturen.

För en positiv utveckling behövs
• Fler naturintresserade barn, ungdomar och vuxna.
• Ekonomisk stöttning från kommunen och Scoutförbundet.
• Sponsorer för material att bygga och pyssla med.
• Vuxna ledare som kan göra punktinsatser i verksamheten.
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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

Nuläge
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 kan och
bör fördjupas ytterligare. Vi anordnar promenader ihop med flera andra lokala föreningar i
Torhamn.
• Ett gott samarbete med övriga kristna församlingar i bygden.
• Gudstjänster och kyrkliga handlingar som vi firar kontinuerligt.
• Vackert-väder-fika, konserter, pilgrimsvandringar mm.
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• Barnverksamhet och Skolkyrka.
• Övrig verksamhet som församlingsaftnar, after work, hjälpkampanjer till internationella
insatser samt en aktiv vävstuga i församlingshemmet.
• Gott samarbete med lokala producenter och näringsidkare i Torhamn och längs
kuststräckan, t.ex. vid sparrishelgen och företagsmässor.
• Samarbete kring Torhamns marknad, som startade på 70-talet som ett kyrkans initiativ i
prästgårdens trädgård.
• Genom att skriften ”Händer i Torhamn”, som sammanställs och trycks upp av Torhamns
föreningar i samverkan ges ut regelbundet undviks i viss mån att arrangemang i olika lokala
föreningar och andra kyrkor krockar.
• Ett orosmoment finns i skolans vara eller icke vara.

Kyrkan mitt i byn. Foto: Jan Johansson

För en positiv utveckling behöver vi
• Utveckla samarbetsformer som håller över tid.
• Kommunikationer, buss och båt samt även goda digitala kommunikationer, vilka möjliggör
boende på Torhamnslandet och arbete/skola i stan.
• En plan för bostadsutveckling
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Slutligen
"I en levande skärgård utvecklas människor, natur- och kulturvärden gemensamt på ett
hållbart sätt över tiden. Naturvärden värnas samtidigt som den mänskliga närvaron genom
boende, verksamhet och besökande stärks. Skärgårdens unika kulturella identitet lyfts fram
och är en av ramarna som styr utvecklingen."
Fördjupad översiktsplan för Skärgården (FÖP Skärgård), Karlskrona Kommun

Tobisaflöten. Foto: Jan Johansson

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 hamn, Foto: Micke Olsson

TORHAMNS SAMHÄLLSFÖRENING
Information om föreningen hittar man på: www.torhamn.com
E-post: info@torhamn.com

