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VÄLKOMMEN!
Varmt välkommen till Torsås kommun – en del av Småland 

och Kalmarsund! Med sina stränder, sjöar och skogar erbjuder 
Torsås kommun ett Sverige i miniatyr. 

Upplev den vackra naturen via våra cykel- och 
vandringsleder eller njut av havsluft, härliga bad 
och måsarnas skri vid den sköna kustremsan. 
Ute till havs erbjuds mat och logi vid Garpen och 
det finns möjlighet att hyra hela ön. Vid Dalskär 
ligger den vackert belägna fyrstjärniga campingen 
med gästhamn och lite längre söderut finns 
Skeppeviks camping. Eller bo mitt bland hjortar 
och porlande bäckar i den småländska skogen i 
Gullabotrakten. Det finns flera bed & breakfast 
och pensionat att välja bland. På Möre golfklubb 
erbjuds golfspel i vacker parkmiljö med greener i 
toppklass. 

I Torsåsguiden har vi samlat logi, shopping, 
restauranger och aktiviteter – allt för en lyckad 
semester. För information kring aktuella
evenemang besök visittorsas.se. Upplev det 
genuina Småland och Sverige på riktigt!

 Welcome to Torsås municipality – a part of Småland 
and Kalmarsund! With its beaches, lakes and forests, 
Torsås municipality offers a Sweden in miniature. 

Experience the beautiful nature via our cycling and 
hiking trails or enjoy the sea air, lovely baths and the 
screams of the seagulls at the lovely coastal strip. Out at 
sea, food and accommodation are offered at Garpen’s 
lighthouse and there is also the opportunity to rent the 
whole island. Dalskärs camping is a beautifully situated 
four-star campsite with a guest harbor and a little further 
south is Skeppevik ś camping. Stay the night at a bed 
and breakfast alongside deer and rippling streams in 
the forest in the Gullabo area. There are several bed and 
breakfasts and guest houses to choose between. 
At Möre golf club, golf games are offered in a beautiful 
park environment with top-class greens. 

In the Torsås guide, we have collected events, accom-
modation, shopping, restaurants and activities – all for 
a successful holiday. Experience the authentic Småland 
and Sweden for real!

 Herzlich Willkommen in der Gemeinde Torsås – ein 
kleiner Teil von Småland und der Kalmarsundsregion! 
Die Gemeinde Torsås bietet mit ihren Stränden, Seen 
und Wäldern das Beste von Schweden auf kleinem 
Raum an. 

Erleben Sie die beeindruckende Natur auf unseren 
Rad- und Wanderwegen oder genießen Sie Meeres-
luft, erfrischende Bäder und die Tierwelt entlang der 
wunderschönen Küste. Auf der Insel Garpen kann man 
im Leuchtturm nicht nur gastronomische Köstlichkeiten 
genießen, sondern sogar auch übernachten. Zudem 
besteht die Möglichkeit, die gesamte Insel zu mieten. In 
Dalskär liegt ein wunderschön gelegener 4-Sterne-Cam-
pingplatz mit Gästehafen und etwas weiter südlich liegt 
Skeppeviks Camping. Oder wohnen Sie inmitten von 
Hirschen und plätschernden Bächen im småländischen 
Wald rund um das Dorf Gullabo. Hier gibt es mehrere 
Bed & Breakfasts und Gästehäuser zur Auswahl. Auf 
Golfer warten erstklassige Bahnen in einer wunderschö-
nen Parkumgebung im Möre Golfklub. 

In unserem Torsåsguide haben wir Veranstaltungen, 
Unterkünfte, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und 
Aktivitäten für einen gelungenen Urlaub zusammenges-
tellt. Erleben Sie das echte Småland und ursprüngliche 
Schweden!
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SE & GÖRA
Långa lata dagar med vågornas skvalp inom hörhåll, 

full aktivitet från tidig morgon till sen kväll eller kanske en 
hälsosam kombination? Varsågod!

UTVALDA EVENEMANG

MUSIK & UNDERHÅLLNING 
PÅ OLSSONSKA GÅRDEN
På sommaren arrangeras konserter och under-
hållning i den unika kulturhistoriska miljön 
på Olssonska gården. För program 2020 besök 
visittorsas.se
Y www.olssonskagarden.se

SOMMARBIO I TORSÅS
I Folkets hus, mitt i Torsås hittar du den lilla 
charmiga Centrumbiografen. En precis lagom 
stor bio där du får den där mysiga förväntansfulla 
känslan, doften av popcorn och det där tillhö-
rande prasslet av godis- och chipspåsar. Pausa 
strandhäng och sandiga sommarfötter för
sommarens aktuella biofilmer.

Den 14/8 blir det drive-in-bio. Plats och film 
är ännu ej klart. 

Den 15/8 flyttar biografen utomhus till amfi-
teatern Ekbacken och det är En del av mitt hjärta 
som är en svensk musikalfilm från 2019 med 
musik från Tomas Ledin som visas. Boka in da-
tumet redan idag och var med om en enastående 
bioupplevelse under bar himmel. Fri entré! 

Med reservation för eventuella ändringar, håll 
gärna koll på biografens hemsida och Facebook. 
[ +46 (0)486-410 25
Y www.folketshustorsas.se

ONSDAGSTRÄFFAR I GULLABO
Varje onsdagskväll under sommaren förvandlas 
gräsplanen utanför Gullabo kyrka till ett eldorado 
för den motorintresserade i allmänhet och den 
nostalgiskt lagde i synnerhet. Onsdagskvällarna 
har blivit en institution och lockar besökare från 
stora delar av Småland och Blekinge. Entusiast-
fordon såsom amerikanare, veteranfordon och  
motorcyklar fyller planen till sista plats. Där ser-
veras korv, hamburgare och kaffe med kaka samt 
glass. Det är en härlig stämning med ljuvliga dof-
ter, motormuller och glada människor. Se gärna  
vår facebooksida; Onsdagsträffarna i Gullabo
[ Lennart +46 (0)486-301 68, Björn +46 (0)70-564 73 57

TORSÅS MARKNAD
Missa inte Friveckomarknaden 30/10, alltid sista 
fredagen i oktober. Marknaden har anor sedan 
långt tillbaka och är för många knallar årets sista, 
vilket gör den extra festlig. Hela Torsås samhälle 
myllrar av folk, besöksantalet är femsiffrigt.

MIDSOMMARFIRANDE
Varje år bjuds det in till traditionella midsom-
marfirande runt om i krokarna runt Gullabo, 
Torsås, Söderåkra och Bergkvara. Håll koll på 
visittorsas.se!
Y www.visittorsas.se
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Hitta alla aktuella 
evenemang på: 
visittorsas.se/evenemang
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AKTIV SEMESTER

UPPLEV KUSTEN FRÅN VATTNET
Bergkvara båtklubb har tagit fram en utmärkt 
båt- och kanotled längs kusten mellan Bergkvara 
och naturreservatet Örarevet. Farleden går från 
hamninloppet och inomskärs hela vägen förbi
unika sälområden och Djursvik. Örarevet med 
sin unika fauna och flora har både brygga, 
grillplatser och sandstränder. Kontakta Dalskärs 
Camping för mer information.
[ +46 (0)486-201 50
Y www.dalskarscamping.se

FISKE – EN AKTIVITET FÖR 
ALLA ÅLDRAR, PÅ ALLA NIVÅER
Vem minns inte barndomens magiska somrar 
med mete vid någon brygga en ljummen som-
markväll? I Sverige har vi ju förmånen att kunna 
fiska i havet ganska fritt. Vi kan välja att fiska 
med ett metspö från bensinmacken eller med 
betydligt mer avancerad utrustning. 

✔ Gemensamt för de flesta är numera att fisket 
ska vara hållbart och därför ses det positivt på 
så kallat Catch and Release, d.v.s. man släpper 
snabbt tillbaka fisken i havet, förutsatt att den inte 
är skadad förstås.

✔ Vill man behålla en gädda måste den vara mel-
lan 40 och 75 cm lång.

✔ Fiske efter abborre och gädda är förbjudet i 
kustvattenområdet under 1 april–31 maj.

Den stora nya fiskebryggan i Dalskär som ligger 
in mot Ängaskär lämpar sig perfekt för fiske. Den 
är lättillgänglig och handikappanpassad med en 
fantastisk utsikt och härlig kvällssol. 

Det finns ett detaljerat sjökort framtaget av 
Bergkvara båtklubb över sträckan Bergkvara 
upp till Örarevet. Sjökortet finns hos Dalskärs 
camping.

BERGKVARA GÄDDFESTIVAL
Torsås Sportfiskeklubb arrangerar en uppskattad
Gäddfestival på hösten. De fem längsta gäddorna 
totalt vinner lagtävlingen samt längsta gäddan 
vid hösttävlingen. Det finns även ett flugfiskepris. 
(Möjligen kan någon regeländring ske men då av 
mindre karaktär). Samtliga fångade gäddor måste 
återutsättas direkt efter mätning. För datum läs 
mer på hemsidan eller Facebook. 
Y www.torsassportfiske.com

TA ETT DOPP!
Hela den östra delen av Torsås kommun är kust 
med många möjligheter till sol och bad. Även i 
den sydvästra delen av kommunen finns badmöj-
ligheter i form av insjöar. Se kartorna på sidorna 
54–59. För kallt i vattnet? För dig som hellre 
badar i pool finns det uppvärmda utomhuspooler 
för både stora och små på Dalskärs Camping. För 
riktigt ruskiga dagar finns även Söderåkra simhall.

SÖDERÅKRA SIMHALL 
@ GREEN DOOR HOTEL
Inget strandväder?! Kom till Söderåkra simhall, 
ett mysigt och familjärt ställe där du kan både 
motionssimma eller leka med dina barn. Det 
finns 4 st banor á  25 m och vuxna betalar 50 kr 
(barn/pensionärer 45 kr). Om du vill unna dig 
en stund av total avkoppling, boka vår privata 
relaxavdelning per timme.
^ Motellvägen 1, Söderåkra
[ +46 (0)486-214 55
Y www.greendoorhotel.se
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RIDNING PÅ KVILLA SÖRGÅRDEN
Kvilla Sörgården erbjuder dagridläger för barn 
från sex år med vuxet sällskap. Här finns möjlig-
het för turistande barn att rida ponnyer och pyssla 
med hästarna. 
^ Sörgårdsvägen 83, Torsås
[  +46 (0)709-70 87 47
Y www.kvillasorgarden.se

TORSÅS RYTTARES RIDLÄGER
Är du sugen på häst i sommar? Då är du varmt
välkommen till Torsås Ryttare! Förutom som-
marridläger anordnas flera aktiviteter, både för
dig med egen häst och för dig som vill rida på
skolhäst. 
Ridläger på Torsås Ryttare sommaren 2020:
22–24/6 Juniorläger
22–23/6 Dressyrläger
26–28/6 Hoppläger
24–25/6 Mysläger med hästpyssel
3–4/8 Skötarläger
5–8/8 Igångsättningsläger 

Håll utkik på hemsidan och Facebook efter fler 
hästiga aktiviteter under sommaren!
^ Ridhusgatan 7, Torsås
Y www.torsasryttare.se

AKTIV SEMESTER

GÅ PÅ GYM
När gymsuget sätter in erbjuder Torsås besökande 
flera olika alternativ. Fullutrustade Vimas trä-
ningscenter, Wellness Studio Torsås och utegym-
met vid Torsås sporthalll. 
Y www.vimastraningscenter.se
Y www.wellnesstudio.se

FRISKIS & SVETTIS
Behåll formen eller förbättra den  befintliga! 
Gratis utegympa på vackra Sjöslätten i Bergkvara. 
Mer information finns på hemsidan. 
Y www.torsas.friskissvettis.se 

TORSÅS PAINTBALL
Om ni är sugna på lite mer action så rekommen-
derar vi att ni bokar in er hos Torsås Paintball. 
De har utrustning för 20 spelare, så ta med hela 
gänget. Banan ligger i skogen ca en km från 
Torsås samhälle och det finns möjlighet att grilla 
efter spelet.  
^ Björsebo, Torsås
[ +46 (0)733-39 59 49
Y www.torsaspaintball.se

SAHARA AKTIVITETSOMRÅDE
I anslutning till naturområdet Ödet ligger Torsås 
Sahara aktivitetsområde. Här finns en friidrotts-
anläggning, tennisbanor, padelbana, beachvol-
leybollplan, klättervägg, kompisgunga och en 
interaktiv aktivitetsutrustning. Njut av en heldag 
med familj och vänner på Sahara! Bokning av 
tennis-, padel- och minitennisbanor görs via 
visittorsas.se eller via länk nedan.  
^ Ekbacksvägen 6, Torsås
Y Bokning: www.matchi.se

KLÄTTRA OCH KRYP 
PÅ KARNABERG
Sätt på klippklättrar- och grottkryparkläderna 
och ta några spännande timmar på Karnaberg, 
naturens eget äventyrscenter. Ett eldorado för den 
som älskar djupa grottor och vindlande gångar. 
Karnaberg ligger några kilometer nordväst om 
Söderåkra, se kartan på sidan 59.  
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NORRA KÄRR GOLF 
PAY & PLAY
Norra Kärrs golfbana är en vackert belägen kort-
hålsbana med nio hål i en varierad och grönskan-
de omgivning, bland annat med en konstgjord 
sjö och konstgräs på greenerna. Banlängden 
varierar mellan 48 och 140 meter, vilket lämpar 
sig utmärkt för den som har begränsat med tid 
eller för den som vill gå flera varv och finslipa 
sina färdigheter. Här finns driving range med sex 
utslagsplatser och övningsgreen.
^ Norra Kärr 8145, Bergkvara
[ +46 (0)706-03 29 18
Y www.norrakarrgolf.se

MÖRE GOLF – 
EN ANLÄGGNING FÖR ALLA!
Banan breder ut sig över Möreslätten och erbjuder
fantastiska möjligheter till golfspel i vacker små-
ländsk parkmiljö, nära kusten mellan Kalmar och
Karlskrona. Banan karaktäriseras främst av sina
stora upphöjda greenområden och dess vaktande
bunkrar. Här kan den erfarne golfaren få en 
utmaning men den passar även för golfare med 
högre handicap tack vare breda fairways och stora 
greener. Flera hål följer den vackra Bruatorpsåns 
slingrande ned mot kusten. Tack vare kustens 
gynnsamma klimat har banan hög kvalitet redan
tidigt på våren. Något som gör att många privata
tourer, träningsgrupper och större sällskap väljer
att starta säsongen här.
^ Söderåkra 202
[ +46 (0)486-219 14 
Y www.moregk.se

AKTIV SEMESTER
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Här kommer tips på utflyktsmål för en härlig he-
mestervecka i vår vackra kommun. Upplev natur, 
kultur, historia och shoppa bland lokala pärlor.

DAG 1. SÖDERÅKRA MED OMNEJD

Örarevet & Fulvik. På den två kilometer långa 
rullstensåsen Örarevet njuter stor som liten obe-
gränsat av frisk luft, härliga bad, skön natur, och 
ett alldeles unikt fågelliv. Här finns grillplatser 
där man kan njuta av sin medhavda picknick-
korg. 

Stufvenäs Gästgiveri. Det anrika gästgifveriet 
har anor från 1700-talet och är idag en modern 
hotellanläggning med spa, mat och dryck av 
högsta klass. 

Stenvide Gårdsbutik. Shoppa chutney, mar-
melad och inläggningar eller hitta en kokbok i 
butikens antikvariat.

Loppisskolan i Påboda. Här hittar man fynd i 
alla dess former. Stort, smått, gammalt eller nytt, 
allt finns i den gamla skolan med en riktigt härlig 
inredningsmiljö! Påboda gamla småskola är en 
liten upplevelse i sig. Familjens samlade saker, 
gammalt och nytt.

Möre Golfklubb och Möre Golfkrog. I vacker 
småländsk parkmiljö mellan havet och skogen 
hittar man en av Sveriges bästa golfanläggningar i 
toppklass med tillhörande golfkrog. Restaurang-
en har lunch- och middagsservering och är kända 
för sin välsmakande schnitzel!

Varggropen i Fastlycke. Här finns en av Kalmar 
läns bäst bevarade varggropar och speciell för 
att den är stensatt. Det finns även en fornåker i 
anslutning till varggropen. 

Söderåkra simhall & Green door hotel. Avsluta 
dagen med bad, bastu och relax i simhallen vid 
Green door hotel. Hos Möre friskvårdcenter, 
beläget i samma byggnad, går det bra att boka 
massage och fotvård. På Green door hotel finns 
även en restaurang och ibland är det pubkväll 
med quiz.
 
DAG 2. EN DAG TILL HAVS 

Sälsafari. Inled dagen med ett spännande 
sälsafari längs kusten, där sälarna simmar efter 
båten eller solar på stenarna. Upplev den vackra 
naturen, doften från havet och chansen att se 
dessa fantastiska djur i dess naturliga miljö. Njut 
av egen medhavd kaffekorg och ta gärna med en 
kikare. Hela turen tar cirka 1,5 timme. 

Garpens Fyrplats. Välkommen till en liten ö 
och fyrplats som ligger cirka två kilometer ut från 
Bergkvara i Kalmarsund. Med båt tar det ca 15 
minuter att komma ut till ön och hit kan du göra 
en dagsutflykt, övernatta eller varför inte hyra 
hela ön? Den unika och kulturhistoriska miljön 
ger dig en alldeles särskild upplevelse utöver det 
vanliga.
Ute på Garpen finns café och restaurang med 
fullständiga rättigheter. Passa även på att gå upp 
i fyren (räkna gärna trappstegen) och bada från 
piren. Den oändliga utsikten i kombination med 
den lummiga ön gör den till en oas i Kalmarsund. 
Kom ihåg att transportvillkoren helt bestäms av 
väder och vind.

HEMESTER I TORSÅS
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DAG 3. BERGKVARA NU & DÅ

Kulturmagasinet & Bergkvara konsthall. Kul-
turmagasinet är beläget i Bergkvara hamn bara 
ett stenkast från kajkanten och Kalmarsund. Det 
är inrymt i magasinsbyggnaderna på en skeppsre-
dargård från mitten av 1800-talet. Här arrangeras 
spännande utställningar, kurser och projekt. 

Bergkvara Sjöfartsmuseum. Museet ligger i 
ett hundraårigt hamnmagasin med vidsträckt 
havsutsikt. Det gamla magasinet är i sig av mu-
sealt intresse och ger en god exponering av foton, 
tavlor, och allehanda föremål såsom navigations-
utrustning, riggdetaljer, timmermansverktyg och 
mycket annat. 

Badudden i Bergkvara. Efter konst och kultur 
är det dags för natur. En liten grusväg leder dig 
till badplatsen som är lite mer avsides från allt 
annat. Det finns enklare omklädningshytter, en 
brygga samt en rutschkana för de lite mindre. Bli 
uppfriskad av den kylande dusch som finns på 
badplatsen. I anslutning till badplatsen finns även 
en vandringsled.

Dalskärs camping som är en fullservicecamping 
erbjuder något för hela familjen. Uppvärmda poo-
ler, minigolf och fiskebrygga. Intill campingen 
ligger havsbad och beachvolleyboll. Här finns nog 
att göra för en hel semester. 

Upplev Bergkvara från havssidan eller från 
Ängaskär. Vid Dalskärs camping går det bra 
att hyra kanot, kajak eller trampbåt. Bergkvara 
båtklubb har tagit fram en utmärkt båt- och 
kanotled längs kusten mellan Bergkvara och 
naturreservatet Örarevet. Farleden går från ham-
ninloppet och inomskärs hela vägen förbi unika 
sälområden och Djursvik. 

Historisk vandring – Bergkvara år 1900. Följ 
med på en spännande vandring i spåren från 
Bergkvaras sjöfartshistoria! Bergkvara har ända 
sedan medeltiden varit en viktig handelsplats och 
skeppsbryggeriort. Berättelsen tar dig tillbaka i 
tiden när Bergkvara var en av Sveriges största och 
mest blomstrande handelshamnar. 

Dalskärs Sjökrog. Efter en heldag i Bergkvara 
rekommenderar vi ett besök till den familjära 
sjökrogen i Dalskär. Här kan du njuta av ett glas 
vin och vällagad mat till ljudet av vågor med en 
lätt bris i håret.
 
Skeppeviks Camping. Med naturskönt läge 
alldeles intill havet, ligger Skeppeviks Camping, 
ett par kilometer söder om Bergkvara. Här finns 
en butik, en kafédel med glass och fika samt en 
lunch- och middagsrestaurang med läckerheter 
från både det svenska och asiatiska köket.
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DAG 4. BRÖMS – PÅ GRÄNSEN 
TILL BLEKINGE

Brömsehus. Se resterna av danskarnas gräns-
fäste fråm 1300- och 1400-talet. Valdemar 
Atterdag byggde Brömsehus för att ha en plats 
där han kunde bevaka den viktiga segelleden på 
Östersjön. Platsen ligger i Kristianopels socken i 
nuvarande Karlskrona kommun i Blekinge.

Fredsstenen. Stenen är ett fornminne från när 
freden slöts mellan Danmark och Sverige den 13 
augusti år 1645. Detta blev även startskottet för 
Sveriges stormaktstid.  I anslutning till Fredsste-
nen finns en vacker cykel- och vandringsled.

Bröms Gårdsbutik. Passa på att inhandla lokala 
godsaker såsom potatis, grönsaker, jordgubbar, 
ägg eller blommor och glass under högsäsong.

Blomlöfs Rökeri. På rökeriet i Brömsebro erbjuds 
omtyckta produkter direkt ur rökugnarna. Avnjut 
en fräsch måltid i restaurangen eller köp med 
hem. Vid fint väder intas lunchen på uteserve-
ringen. 

Kristianopel. En bit söder om Brömsebro ligger 
charmiga Kristianopel som även är känt för 
sina rosor. Byn är sommartid full av aktiviteter, 
evenemang och upplevelser och här finns det 
övernattningsmöjligheter, matställen och char-
miga butiker. 

DAG 5. IGLASJÖN MED 
HISTORISKA OMNEJDER

Iglasjön. En mysig insjö med brygga och grill-
plats. Iglasjön är en av kommunens största insjöar. 
Storleksmässigt mäter den åtta hektar, har ett 
medeldjup på 1,5 meter och mäter som mest ett 
djup på 2,5 meter. Det finns en slinga runt sjön 
på ca 3 km som lämpar sig väl för en promenad.
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Hallasjö by och vippstenen. I Hallasjö by tar 
ni er tillbaka till 1600-talet. Byns vackra gamla 
byggnader är mycket välbevarade. Vippstenen är 
en 35 ton tung sten belägen på en berghäll som 
man kan vippa på när man knuffar lätt på den. 

Pestkyrkogården i Hallasjö. I byns norra del 
finns en fornlämning i form av en pestkyrkogård. 
Vid utgrävningarna påträffades ben efter männ-
iskor. Ett träkors har rests på kullens bevarade del. 
Kullen är beväxt med ekar och vildapel.

Bränderås by. Bränderås by har ett ålderdomligt 
och typiskt bebyggelseläge. Byn är en gammal 
gränsby med traditioner knutna till de dansk-
svenska krigen.

Branta Berg. Ett stup på cirka 10 meter där av 
namnet. 

DAG 6. DACKELEDEN
– EN DAG PÅ CYKEL

Följ med frihetskämpen Nils Dackes fotspår i 
bygderna, ca 30 km led till fots eller cykel – från 
fogdemord till flykt och död. Längs Dackeleden 
finns informationstavlor på svenska, engelska och 
tyska. Dackeleden är spännande historiskt sett 
och väldigt vackert belägen genom traditionellt 
småländsk landskap. Vill man ha en längre led 
går det bra att ”hoppa på” Gullaboleden som 
är en naturskön cykel- och vandringsled genom 
välbevarade kulturbygder om ca 50 km.

DAG 7. TORSÅS – TIDSRESA 
& FULL FART PÅ SAHARA 

Olssonska gården – en tidsresa. Följ spår efter 
människorna som har bott på gården via vår 
nylanserade app som man enkelt laddar ner i sin 
smartphone eller i surfplattan! Den speglar hela 
Torsås utveckling, från lantbruksby till ett mo-
dernt samhälle där handel och entreprenörskap 
varit viktiga. Intressant för både barn och vuxna.

Sahara aktivitetsområde. Mitt i Torsås ligger 
Sahara Aktivitetsområde. Här finns en friidrotts-
anläggning, tennisbanor, padelbanor, beachvol-
leybollplan, klättervägg, kompisgunga och en 
interaktiv aktivitetsutrustning. Perfekt för hela 
familjen!

Ödet. Utforska det vackra naturområdet Ödet 
via promenadstigar och gångbroar genom 
våtmarker och ekskog. Här finns ett fågeltorn att 
klättra upp i och grillplatser som är perfekta för 
en trevlig picknick. Lyft gärna blicken så kanske 
en och annan oväntad insekt dyker upp bland 
trädtopparna!  

Ekbackens hembygdspark. Hembygdsparken 
i Torsås kallas Ekbacken. Här finns välbevarade 
och genuina stugor och byggnader som bär på en 
200-årig historia om livet i och kring bygden. I 
parken hålls traditionerna levande med allt från 
skolavslutningar, spelmansstämmor till midsom-
marfirande. Under sommartid kan man även 
kolla på olika teatrar och framträdanden. 

Mat i Torsås. Det finns flera olika ställen att välja 
bland för lunch, fika eller middag. 
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BESÖK VISITTORSAS.SE



GARPENS FYRPLATS – EN HÄRLIG 
PLATS MITT I KALMARSUND
Bara 15 minuter med båt från Bergkvara ligger 
fyrön Garpen. Hit kan man åka bara för att det 
är en kul och annorlunda utflykt eller för att 
övernatta och få några fantastiska dygn mitt i 
havet. Här härskar lugnet och stillheten. Närhe-
ten till naturen kan få vem som helst att komma 
i gängorna igen. En god bok, ett uppfriskande 
dopp … Kort sagt: Semester på riktigt! Garpen är 

UTFLYKTSTIPS
även en omtyckt och utmärkt plats för konfe-
renser, bröllop, fester och annat då man behöver 
en avskild, unik eller romantisk plats som ger en 
speciell eller läcker inramning. Åk med båt från 
Bergkvara gästhamn till Garpen. 

HYR HELA GARPEN

Tänk att få hyra en hel ö med fyr och fyrvaktar-
bostäder. Upp till 20 personer åt gången kan få 
njuta av denna unika upplevelse.
Information/ bokning: 
[ +46 (0)73-070 34 88
Y www.garpen.se
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HÄNG MED PÅ SÄLSAFARI
Vi åker sakta norrut längs kusten, utanför Djurs-
vik – mitt bland alla sälar – ankrar vi upp och 
njuter av egen medhavd kaffekorg. Ta gärna med 
en kikare. På de flesta turer ser vi många sälar 
som leker i vattnet eller solar på stenarna. Då och 
då ser vi havsörn! Hela turen tar cirka 1,5 timme. 
Max tolv personer.

6 juli–15 augusti 
Måndagar kl 8:30
Tisdagar kl 8:30 och kl 11:00
Lördagar kl 8:30 
Plats: Båt avgår från Bergkvara gästhamn
Pris: Vuxna 225 kr, barn (2–12 år) 125 kr 
och barn (0-1 år) 0 kr
Turen måste förbokas och betalas innan avfärd på 
Dalskärs Camping. 

[ +46 (0)709-41 55 67
Y www.garpen.se/bo-uppleva/salsafari
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ÖRAREVET – HÄRLIGT 
NATURRESERVAT 
Packa grillkorgen! Ta med kikaren – och glöm för 
allt i världen inte badutrustningen! På naturreser-
vatet Örarevet njuter stor som liten obegränsat av 
frisk luft, bad, skön natur och ett alldeles unikt 
djurliv. Det här är ett underbart ströv- och
fritidsområde med grillplatser där du med fördel 
kan luncha. Här möts du av inte mindre än tre 
olika strandtyper: havsstrandäng, klapperstrand 
och sandstrand. Ett 40-tal fågelarter är mer eller 
mindre bofasta och mest känd här är sannolikt 
mellanskarven eller ”ålakråkan”. Solande sälar 
ses inte sällan och på badplatsen finns brygga, 
toa letter och omklädningsrum. Örarevet ligger 
någon kilometer öster om Söderåkra. Se kartan 
på sidan 59. Parkering finns vid Fulviks badplats. 

BESÖK SLÖJDRIKET 
& SLÖJDHUSET
I Torsås har man slöjdat och salufört sitt hantverk 
sedan mitten på 1800-talet. Trä, näver, textil, ke-
ramik, korg och metall är exempel på de material 
som används. På Slöjdhuset, i f.d. Fotoateljén på 
Olssonska gården, visar flera konsthantverkare 
upp sina arbeten i trä, näver, textil, ull, keramik 
och metall. Titta in och se om du kanske får med 
dig något riktigt fint hem, till dig själv eller till 
en vän.

Y www.slojdhuset.se

UTFLYKTSTIPS

BRÖMS OCH BRÖMSEHUS
Danskarnas gränsfäste under 1300- och 1400-ta-
len. En rik kulturmiljö där man bland annat hit-
tar minnesstenen från Freden i Brömsebro 1645, 
då Sverige erhöll Jämtland, Härjedalen, Gotland, 
Halland och Ösel från Danmark – och blev ett 
avsevärt mycket större land. 
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CYKLA OCH VANDRA 
I VÅR VACKRA NATUR
För dig som vill ge dig ut och uppleva allt 
det vackra och spännande i vår kommun 
till fots eller med cykel har vi tagit fram ett 
specialdesignat kartmaterial. Hämta ditt 
eget ex. på Torsås Turistcenter.

 Cycle tracks and footpaths
Get on your bike or put on your hiking boots if 
you want to really discover everything the local 
countryside has to offer. For more information 
and maps, please contact Torsås Tourist Office.
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DESIGN & TRADITION 
PÅ SLÖJDHUSET
I f.d. Fotoateljén på Olssonska gården huserar 
Slöjdhuset, en mysig samlingsplats för slöjd 
och hantverk, väl värd ett besök. Här visar flera 
konsthantverkare upp sina arbeten i trä, näver, 
textil, ull, keramik och metall. Prydnader och 
nyttoartiklar samsas i Slöjdhuset och det mesta 
är till salu. Titta in och se om du kanske får med 
dig något riktigt fint hem, till dig själv eller till  
en vän. 
^ Allfargatan 17, Torsås 
[  +46 (0)70-638 44 46
Y www.slojdhuset.se

OLSSONSKA GÅRDEN – 
ETT LEVANDE BYGGNADSMINNE! 
Olssonska gården är allas gård och byggnadsmin-
nesskyddades 2004. En plats att bara vara och ta 
intryck av historia och kultur. Här hittar du en 
vacker trädgård anlagd i slutet av 1800-talet med 
skyddade kulturväxter. Passa på att pusta ut en 
stund med en kopp kaffe och härligt hembakat.

Olssonska gården – en tidsresa
Följ spår efter människorna som har bott på 
gården via vår nylanserade app som man enkelt 
laddar ner i sin smartphone eller i surfplattan! 
Den speglar hela Torsås utveckling, från lant-
bruksby till ett modernt samhälle där handel och 
entreprenörskap varit viktiga. Intressant för både 
barn och vuxna.  
^ Allfargatan 17, Torsås
[  +46 (0)70-896 35 77
Y www.olssonskagarden.se

KULTUR & HISTORIA
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BERGKVARA SJÖFARTSMUSEUM
Bergkvara sjöfartsmuseum är en pärla längs vår 
östra sjöfararkust. Här finns mängder av unika 
och spännande föremål från Bergkvaras stor-
hetstid som rederi- och sjöfartsort. Den mustiga 
tjärdoften i kombination med en underbar utsikt 
över Kalmarsund blir en fin inramning under ditt 
besök. Fri entré, guidad visning 20 kr/person. För 
mer information besök hemsidan. 
^ Hamnmagasinet, Bergkvara 
[ +46 (0)730-27 32 84
Y www.sjofararkusten.se/bergkvara

KULTUR & HISTORIA
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En trädgård är ett levande, ständigt pågående 
projekt. Allt efter ägarens tid och möjlighet 
förändras dess karaktär och uttryck. En trädgård 
blir aldrig färdig och däri ligger dess tjusning 
och magi. Blommor, växter, miljöer, konst och 
material i alla former; här finns massor av inspira-
tion och upplevelser för dig som gillar trädgård 
och anläggning. Vissa dagar under 2020 öppnar 
Trädgårdsamatörerna upp sina trädgårdar för 
besökare. Välkommen på en trädgårdsrunda i 
några av Torsås kommuns trädgårdar när de är 
som vackrast! Ha koll på hemsidan för aktuell 
information.
Y https://osta-kretsen.com/oppna-tradgardar

BO JOHNÉRS TRÄDGÅRD 
Sluttande tomt med olika miljöer och stenformationer. 
Dammar med sköldpaddor och fiskar. 800 växter, varav 
många exotiska. Plantor till salu. Öppet: 21/6, 28/6, 19/7, 
30/8 kl. 10.00–18.00
^ Sparvgatan 9, Torsås
[ +46 (0)486-106 84, (0)70-359 89 18

LENA OVESSONS TRÄDGÅRD 
Sekelskiftesträdgård med rosor och rhododendron. 
Öppet: 28/6 kl. 10.00–16.00 
^ Elledalsgatan 5, Torsås
[ +46 (0)70-625 96 97

KARIN FRANSSON, EKELUND
Stor naturtomt i stenriket med perenner, prydnadsbus-
kar, blåregn och många rosor. Lundparti under uppbygg-
nad. Växthus. Öppet: 6/6, 28/6 kl. 10.00–18.00 
^ Juansbo, Gullabo
[ +46 (0)76-396 81 01

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR
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CHRISTIN & ARNOLDS TRÄDGÅRD 
Olika byggnader på tomten formar rummen i trädgår-
den. Sittplatser med utsikt över havet, lusthus och ett 
växthus. Sandjord, torka och blåst. Trots det växer det 
här många ovanliga och känsliga växter. Ev. växter till 
försäljning. Öppet: 6/6, 28/6, 2/8 kl. 10.00–16.00 
^ Gunnarstorp 509, (Fulvik) Söderåkra
[ +46 (0)70-636 28 15

JESSICA PETERSSONS TRÄDGÅRD
En ca 9 år ung trädgård under uppbyggnad och utveckling 
med parkkänsla och olika rumsmiljöer. Många träd, bus-
kar, rosor och perenner. En stenrik trädgård med flera nya 
anlagda rabatter. OBS! Trädgårdsägaren är överkänslig för 
starka dofter såsom parfymer och rakvatten. 
Öppet: 21/6 kl. 10.00–18.00
^ Hökgatan 2, Torsås
[ +46 (0)70-384 25 90

WEINES BLOMMOR 
300 krukor med olika sorters fuchsior och pelargoner 
placerade i en trädgård med perenner, dahlior m.m. 
Plantor till försäljning, finns även fika. 
Öppet: 12/7, 25–26/7 kl. 10.00–17.00. Övrig tid enligt 
överrenskommelse.
^ Skärgöl 210, Torsås 
[ +46 (0)486-320 47, +46 (0)734-27 00 95
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UTSTÄLLNINGAR OCH KURSER
PÅ KULTURMAGASINET 
Kulturmagasinet ligger i Bergkvara hamn, 
en unik miljö ett stenkast från kajkanten och 
Kalmarsund. Det är inrymt i en skeppsredargård, 
en välbevarad kulturmiljö från 1800-talet. Sedan 
1995 har här pågått utställningar, kurser och pro-
jekt. Kurser hålls inte bara på sommaren. Släpp 
loss din kreativitet! I konsthallen visas spännande 
utställningar med professionella konstnärer. Kolla 
hemsidan eller Facebook för aktuellt kursutbud.
Utställningar i Konsthallen: 
30 juni–16 aug: Jubileum– Kulturmagasinet 25 år! 
Samlingsutställning 
12–27 sept:  Elisabeth Moritz "Efterminne"  
17 okt–1 nov: Anette Abrahamsson "Stilleben 
och en hund"
 
^ Hamngatan 2, Bergkvara
Y www.kulturmagasinet.nu

KONST & HANTVERK

KONSTVÄGGEN PÅ 
BIBLIOTEKET I TORSÅS
I samarbete med Föreningen Kulturmagasinet 
visas ständigt spännande utställningar på Bib-
lioteket i Torsås. Se hemsidan eller Facebook för 
aktuella öppettider. 
Maj–juni:  Ann Hammar 
Juli–aug:  Ann Rydh 
Sept–okt:  Lena Cras  
Nov–dec: Av konstföreningen inköpt konst

^ Applerumsgatan 2, Torsås
[  + 46 (0)486-333 70
Y www.bibliotek.torsas.se
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Kontakta Torsås Bostads AB
Tel: 0486-332 64

www.torsasbostad.se

Bo bra 
i Torsås 

kommun!

Propsbacken 
– med havet intill

Välkommen
till oss!

Tel: 0486-100 07
www.svenskakyrkan.se/torsas

Sommartid är lästid!
Välkommen till Torsås folkbibliotek
• Vi har wi-fi
• Dagens tidningar från kl. 08:30

Sommaröppet
1 juni–31 aug:
Mån-tors: kl 10–18 
Fre: 10–17

Ordinarie öppettider se hemsidan.
Applerumsgatan 2, Torsås
Tel: 0486-333 70
Mer info & inspiration:
bibliotek.torsas.se

2

Keramik
Karlskronav. 40, Torsås 
Tel: +46 (0)73-914 13 31
www.kuskrukmakeri.se

KUS KRUKMAKERI

www.folketshustorsas.se
www.facebook.com/centrumbiontorsas

1

3

4

5

Nummer motsvarar position på kartorna på sidorna 54–59.
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TORSÅS FAJANS
Ett par kilometer utanför Torsås samhälle, glöder 
ugnarna fortfarande varma sedan 1888. Gith Pal-
mér är fjärde generationen som för krukmakeriet 
Torsås fajans vidare. Till sin hjälp har hon Anne 
Johansson. Idag tillverkas både inrednings- och 
bruksföremål i stengods. Allt drejat är handdrejat 
på plats. Här erbjuds även keramikkurser. 

^ Sunelycke 108, Torsås
[  +46 (0)709-58 22 40
Y www.torsasfajans.com

ÅK PÅ KONSTRUNDA
12–13 SEPTEMBER
För 21:e året bjuder Torsås, Em-
maboda och Nybro kommuner 

samt Södermöre kommundel i Kalmar kommun 
in till konstrunda. Ca. 45 konstnärer öppnar sina 
ateljéer för allmänheten. Deltagarna presenteras i 
en gemensam samlingsutställning. Detta sker i en 
unik kulturmiljö – olika för varje år. I år är den i 
Utställningshallen i Pukeberg, Nybro. Boka in en 
inspirerande och kreativ helg!
Y www.konstrunt.nu

ATELJÉ INGA GRIMM
I Juansbo gamla skola, på vägen mot Gullabo, 
finns sedan några år ett galleri som inte är som 
något annat. Hos Inga Grimm hittar du färgstark, 
finurlig och lekfull konst. Inga rör sig fritt mellan 
tavelkonst, skulptur och installationer. Hon över-
raskar och lockar till tanke. Flexibla öppettider. 
Knacka på eller mejla innan. Kolla på hemsidan 
eller på Facebook för speciella evenemang.

^ Juansbo 103, Gullabo
Y www.ingagrimm.com

DREJA OCH JOBBA I LERA
PÅ KUS KRUKMAKERI
Keramikern Norbert Kus finns mitt i Torsås och 
du är välkommen att prova på att dreja eller gör 
något annat i lera. Ring och boka tid. Norbert 
pratar tyska, engelska och svenska. Självklart 
finns också försäljning av keramik. 
^ Karlskronavägen 40, Torsås
[  +46 (0)73-914 13 31
Y www.kuskrukmakeri.se

KONST & HANTVERK
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HAMNKYRKAN HAMNKYRKAN 
Vecka 29 

Möre Golfklubb | 0486-21914 | www.moregk.se

Följ skyltning  

från E22, avfart  

vid Söderåkra 

trafikplats.

GOLFSPEL OCH GOD MAT  
I VACKER SMÅLÄNDSK PARKMILJÖ
18-håls parkbana med bra träningsmöjligheter.
Restaurang med husmanslunch, bistro och café  
med hembakt fika och mackor. 

076-776 95 03
www.moregolfkrog.se

Möre Golfkrog

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

10

www.norrakarrgolf.se

Tel: 070-603 26 73
070-603 29 18

pay & play
NaTursköN 

korThålsbaNa 
i bergkvara. 

all uTrusTNiNg fiNNs.

Häng med på sommar-
jympa på Sjöslätten 
i Bergkvara mån och 
tors kl. 18:30-19:30!
Läs mer på vår hemsida:
www.friskissvettis.se/torsas 

Kreativ sommar 
vid Kalmarsund!
Utställningar, kurser  
& projekt! För info:
www.kulturmagasinet.nu

6

7

8

9

Nummer motsvarar position på kartorna på sidorna 54–59.
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Second hand och retrotrenden är hetare än 
någonsin och i Torsås kommun har du alla 
möjligheter att få inspiration och att fynda. Från 
Bergkvara i öster till Gullabo i nordväst hittar du 
butiker som har ett spännande och unikt utbud 
av kul och fina prylar från förr. Ta en dag och 
kör på skattjakt. Det är både roligt, mysigt och 
klimatsmart!

LOPPISSKOLAN 
Påboda gamla småskola är en liten upplevelse i sig. 
Familjens samlade saker, gammalt och nytt. Ligger vid 
E22 mellan Bergkvara och Söderåkra. Öppet när skylten 
är uppe. Tiderna läggs ut på Facebooksidan.

^ Påboda, Söderåkra 
 [  +46 (0)705-81 51 61

RETRO, LOPPIS & ANTIKT GAMLA TING
Öppen från mitten av juni. Hela behållningen går till barn 
i Kenya och har hittills genererat imponerade 900 000 kr. 
Ring för öppettider. 
^ Storgatan 74, Bergkvara 
[ +46 (0)486-206 48

GULLABO ANTIKT & LOPPIS 
Antikhandel och kvalitetsloppis. 

^ Gullabovägen 45, Gullabo
[ +46 (0)70-265 13 77

VÅGEN 
Loppis i Bergkvara. En stor secondhandbutik i Berg-
kvara, inrymd i två lador med stort utbud av loppisar-
tiklar, möbler, cyklar, utemöbler och mycket mer. Se 
hemsidan för öppettider. 
^ Kastmansgatan 100, Bergkvara 
Y www.facebook.com/vagenbergkvara

SHOPPING
Shoppa närodlat från traktens gårdsbutiker 

eller fynda fina prylar från en loppis. Här kommer flera tips 
inför en mysig shoppingupplevelse!

SH
O
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Välkommen till                                      Söderåkra

MINIGALLERIA MED SMIDIG PARKERING FÖR BILAR & HUSVAGNAR

MÖRE KÖPCENTER

E22:an/Avfart Söderåkra. Ekesvägen 16 Söderåkra.

Möre
www.icamore.se

0486-21144

Din Salong
HERR & DAMFRISÖR

0486-217 35

Välkommen till                                      Söderåkra

MINIGALLERIA MED SMIDIG PARKERING FÖR BILAR & HUSVAGNAR

MÖRE KÖPCENTER

E22:an/Avfart Söderåkra. Ekesvägen 16 Söderåkra.

Möre
www.icamore.se

0486-21144

Din Salong
HERR & DAMFRISÖR

0486-217 35

Handla närproducerade sylter, grönsaker, ägg, 
bär och mycket mer direkt på plats. Inga onödiga 
transportsträckor från jord till bord.

STENVIDE
Småländskt mathantverk med smak av världen. Chutney, 
sylter och marmelader i sortimentet. Webshop och 
gårdsbutik. Här finns också ett kokboksantikvariat. 
För öppettider se hemsida.
^ Böke 113, Söderåkra
[ +46 (0)70-696 77 19
Y www.stenvide.se

BRÖMS GÅRDSBUTIK
Gårdsbutik med ägg, potatis samt bär och blommor 
efter säsong. Glasservering under högsäsong.
^ Bröms 108, Bergkvara
[ +46 (0)70-516 50 26

ÖVRABY GÅRDSBUTIK
Gårdsbutik som säljer ägg, spannmålsfoder, hösilage 
och halm – allt närproducerat direkt från gården. På sikt 
vill vi utöka utbudet av varor som vi säljer under eget 
varumärke. Utbudet varierar efter säsong.
^ Övraby 110, Söderåkra
[ +46 (0)70-641 14 46
Y www.ovgard.se

GÅRDSBUTIKER
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Välkommen 
till Lindbergs 
bygg & färg!

Allt för huset, trädgården
 och sommarstugan.

Öppet: Mån-fre: 7.00-18.00
Lör: 9.00-13.00

Storgatan 83, Bergkvara Tel: 0486-20100
E-post: info@lindbergsbygg.se

Hemsida: www.lindbergsbygg.se

Torsås

Öppet:
alla dagar

8–21
Torsas_REKAON_320X102.indd   1 2012-09-11   13.45

Torsås
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Torsås

Öppet:
alla dagar

8–21
Torsas_REKAON_320X102.indd   1 2012-09-11   13.45

Allt i secondhand!
Kastmansgatan 100 
Bergkvara. Tel: 0486-333 01
Öppet:  måndag 12:00-15:30
Tisdag- torsdag 8:00-15:30
Fredag 8:00-14:00

LOKALT to
rs

as
ha

nd
el

.s
eTACK

FÖR ATT DU
HANDLAR

Vill du annonsera här?
Ring 070-555 12 61

Vår butik ligger vid gamla E22 (E22N) 1 km söder om Stufvenäs 
Gästgiveri. För öppettider se hemsida eller Facebook. 

LOKALT MATHANTVERK 
& KOKBOKSANTIKVARIAT

WWW.STENVIDE.SE  
070-696 77 19

Kläder & inredning • Möllehall, Kristianopel 
0708-521516 www.lilla-butiken.se

12
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Nummer motsvarar position på kartorna på sidorna 54–59.
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Din kompletta lokala 
godkända bilverkstad! Vi är 
ackrediterade av Swedac för 
att släcka 2:or efter Bilprov-
ningen. AC-service. Glas & 
Skadeverkstad. Tillgång till 
lånebil & hyrbil. Mån-fre 07-17. 
Välkomna!

TORSÅS BILSERVICE 
Allfargatan 41 , Torsås
Tel. 0486-109 51
www.torsasbilservice.se

Välkommen till blomster-
handeln mitt i byn! 
Blommor & presenter!
Stor fantasi & kunskap.
Besök vår fina utegård.

Allfargatan 13, Torsås • Tel. 0486-100  18

Möbelhandlaren mitt i city.
Hos oss hittar du soffor, 
bord, fåtöljer, mattor, säng
utrustning, måttbeställda 
rullgardiner och mycket mer. 
Välkommen in!

Allfargatan 30, Torsås • Tel 0486101 06
www.salomonssonsmobler.se

SALOMONSSONS MÖBLER

Handla 
i Torsås!

Annons

Kerstin heter jag och är en 
erfaren och kreativ herr- 
och damfrisör som jobbat 
inom yrket i 27 år. 
Välkomna in till mig! 

Allfargatan 23, Torsås • Tel. 0486-102 71 2

Välkommen till OKQ8 
– Allt för både bilen 
och chauffören.

Kalmarvägen 10, Torsås • Tel. 0486-100 00
Öppet: Må–fr: 06–19, Lö: 08–18, Sö: 09–18

Tel. 0486-101 01

5

Hos oss hittar du ett brett 
utbud av färg, tapeter, 
heminredning, kosmetika 
och presenter! Välkomna 
till Hasse & Helene!

Allfargatan 21, Torsås • Tel. 0486-105 20 4

1

7

I centrala Torsås, längs vackra Allfargatan 
och i dess närhet, hittar du ett rikt utbud 
av service och affärer. Allt inom bekvämt 
gångavstånd. Välkommen till oss!

3

Den lokala butiken med 
det breda sortimentet! 
Vi har kända kvalitets
märken som Ecco, Rieker, 
Jana, Pax, Tretorn m.fl! 
Här finns även egen sy
ateljé! Varmt välkomna in! 

Allfargatan 15, Torsås • Tel. 0486101 29
Öppet: Må–fr  kl 10:00–17:30, Lör kl 10:00–13:00 6
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Annons

Allfargatan

Allfargatan

Karlskronavägen

Kal
m

ar
vä

ge
n

SE HIT! Kontaktlinser, glas ögon 
och tillbehör för alla. Solglas-
ögon från bl.a. Ray-Ban och 
Prego. Progressiva kvalitetsglas 
från Essilor och Rodenstock. 
Optivital ögon vitamin. 
Välkommen till en riktig, 
personlig kvalitetsoptiker.

See You Optik Torsås 
Leg. optiker Benny Nilsson

Allfargatan 16, Torsås • Tel. 0486-109 95
9

Hos oss hittar du ett brett
sortiment för hund, katt, fisk 
och smådjur. Presentartiklar 
hittar du här också.
Välkommen!

Allfargatan 12, Torsås • Tel. 0486-413 95
Öppet: Vard 10–18, Lör 10–14 12

1

4

3

5

98

10
12

11
13

6 7

Vi på Huvudsaken älskar hår 
och vill gärna ta hand om 
ditt! Vi finns här månd - lörd!  
Camilla, Petra, Lottie, 
och Johanna
Välkomna!!!  

Allfargatan 16, Torsås • Tel. 0486-103 33
8

Färska frallor eller en syndigt 
god fredagstårta… Frestel-
serna är många hos Pe P:s...
Konditori och servering 
– mitt i Torsås. 

Allfargatan 12, Torsås • Tel. 0486-106 79 
Öppet: Må-fre: kl 8.30–17.30 Lör: kl 8.30–13.00 

(Bakvägen kl 6.00–8.30) 10

Välkommen till 
Kronans apotek i Torsås! 
Förbeställda recept 
– ring 0486-12 06 10, 
hämta utan kölapp.

Öppet: mån-fre kl 9.00-17.30, lör kl 10.00-13.00 
Obs! Stängt lördagar i juni, juli, augusti. 

Norra Tångvägen 3, Torsås • www.kronansapotek.se 
13

Böcker, kontor, lek & spel, 
present, vykort , Fairtrade
Dessutom tryck och kopiering.
Välkomna till oss!
Öppet: vardagar 9.30–17.30 
Lördagar 9.30–12.30

Allfargatan 11 A, Torsås • Tel. 0486-485 50
www.morebok.com • www.solv.se (förlag) 11

www.torsashandel.se

2
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BO
Oavsett om du vill stanna länge eller bara någon enstaka natt 

finns ett utbud av härliga, udda och lite lyxigare alternativ.
Läs mer på vår hemsida för mer information om våra boenden.

Vi tror att du kommer att sova gott i Torsås!

37

PENSIONAT UTSIKTEN 
Nybyggda, mycket fräscha semesterlägenheter 
med fantastiskt läge vid Bergkvara hamn. En-
rumslägenheter med hög standard. Där finns en 
dubbelsäng som går att dela, bäddsoffa, balkong 
eller terrass med havsutsikt. Eget välutrustat kök 
och badrum. Här bor du lugnt med egen ingång 
och mycket nära till Dalskärs stora utbud av 
service och aktiviteter. Trådlöst wifi utan extra 
kostnad.
^ Hamngatan 4, Bergkvara
[ +46 (0)70-338 50 50
Y www.pensionatutsikten.se

GARPENS BED & BREAKFAST
Rummen är smakfullt inredda och samtliga har 
havsutsikt. Storleken varierar från tvåbäddsrum 
till fyrbäddsrum. Totalt finns det 20 bäddar för-
delade på tre hus. Möjlighet till extrabäddar finns. 
 Lakan, handdukar, städning och frukost ingår.
[  +46 (0)73-070 34 88
Y www.garpen.se

STORA GLOSEBO HJORTGÅRD 
BED & BREAKFAST
Här bor ni i en varsamt renoverad timmerstuga 
på Stora Glosebo med ett hjorthägn precis invid 
stugknuten. Vakna upp till vackra kron- och 
dovhjortar i hjorthägnet precis utanför sovrums-
fönstret. Här finns fem bäddar.
^ Stora Glosebo 123, Gullabo
[  +46 (0)70-899 98 88

B
O

SOLBACKENS BED & BREAKFAST
Solbackens B&B ligger i slutet på Allfargatan 
(huvud gatan) i Torsås i lantlig miljö, ca tio 
minuters promenad från busstorget. Huset är ett 
välskött och personligt inrett sekelskifteshus. Det 
finns ett dubbelrum och ett enkelrum (120-säng) 
som är nyrenoverade, ombonade och trevligt 
möblerade.  
^ Allfargatan 54, Torsås
[ +46 (0)73-831 04 22

GREEN DOOR HOTEL
The Green Door Hotel ligger i Söderåkra och 
erbjuder ett rent och trevligt boende. Njut av en 
avkopplande vistelse kompletterad med enastå-
ende kundservice, WiFi och bra sängar. Green 
Door Hotel ligger strax utanför E22 bekvämt 
nära avfarten, tjugofem minuter från Kalmar och 
flygplatsen. 25 meter inomhusbassäng, uppvärmd 
pool och bastu (fri användning för alla gäster). 
Inkluderat i alla rum: uppvärmning, sängklä-
der, tillgång till kök,  Platt-TV, gratis parkering, 
tillgång till gym, hjälpsam personal!  
^ Motellvägen 1, Söderåkra
[ +46 (0)486-214 55
Y www.greendoorhotel.se
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DALSKÄRS CAMPING
Fullservicecamping där ständiga förbättringar 
för gästernas trivsel pågår. Till exempel har man 
renoverat poolerna, uppdaterat minigolfbanan 
och byggt en fiskebrygga. 

Här får du sjötomt hela sommaren om du 
vill! Alla stugor och nästan alla campingplatser 
har direkt kontakt med havet. Dalskärs camping 
har något för hela familjen – uppvärmda pooler, 
havsbad, lekplatser och minigolf. För den som vill 
ha ytterligare aktiviteter erbjuds beachvolleyboll 
och hästskokastning. Även djuren har en given 
plats och här finns en stor rastgård, agilityredskap 
att låna och dusch för hundar.  

Vill du slippa matlagningen kan du njuta 
av en bit mat på Dalskärs Sjökrog. Campingen 
har ett eget café, glasskiosk och en servicebutik. 
Varje morgon erbjuds nybakade frallor och under 
högsäsong kan du, vissa dagar, handla närprodu-

cerade grönsaker och bär. På campingens lilla scen 
ordnas musikevenemang och för barnen finns det 
ledarledda aktiviteter med bl.a disco. På Dalskärs 
camping väljer du själv tempot – lugn och ro i en 
solstol, aktiviteter eller en mix av både och!
^ Dalskärsvägen 11, Bergkvara
[ +46 (0)486-201 50
Y www.dalskarscamping.se

B
O
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STUFVENÄS GÄSTGIFVERI
Stufvenäs Gästgifveri har anor från slutet av
1700-talet då det byggdes som gästhus till
Wärnanäs Gods. På Stufvenäs möts tradition och
nytänkande i historisk och naturskön miljö nära
havet. Verksamheten har drivits och utvecklats
sedan 1987 med stor kärlek, omsorg och värme.
Idag finns här en modern hotell- och konferens-
anläggning med mat och dryck av högsta klass.
Här bjuds gästerna på en helhetsupplevelse i
harmonisk och rogivande miljö där gästgifveriet
sätter personligt värdskap och omtanke i främsta
rummet.

Här finns cykelvägar och vandringsleder som
erbjuder dig en avkopplande utflykt i närområdet.
Bara ett stenkast från Stufvenäs finns en lång-
grund sandstrand och det unika naturreserva-
tet Örarevet. Köp gärna med en fikasäck till 

utflykten med hembakade bullar, hemgjord saft 
samt nybryggt och klimatsmart kaffe av högsta 
kvalitet! Hos oss kan du också uppleva en an-
norlunda måltidsupplevelse med konceptet The 
Edible Country. Då får du och ditt sällskap laga 
småländsk och säsongsbetonad mat tillsammans 
med en av våra kockar utomhus. Läs mer på vår 
hemsida. Stufvenäs Spa erbjuder ett stort utbud 
av behandlingar och evenemang där kraft, balans
och harmoni sätts i fokus. Fritt internet. Väl mött 
på Stufvenäs!  
^ Stuvenäsvägen 1, Söderåkra
[  +46 (0)486-219 00
Y www.stufvenas.se

B
O
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www.dalskarscamping.se
Dalskärsvägen 11, Bergkvara         
0709-415567   0486-20150

CAMPING STUGOR  
GÄSTHAMN  SJÖKROG

HAVSBAD  GLASS  
BANGOLF  CAFÉ  
SERVICEBUTIK

www.dalskarscamping.se
Dalskärsvägen 11, Bergkvara 0709-415567, 0486-20150

STUGOR, GÄSTHAMN, 
SJÖKROG, HAVSBAD,
GLASS, CAFÉ, POOLER, 
BANGOLF, SERVICEBUTIK

CAMPING

BERGKVARA GÄSTHAMN
Kommer du sjövägen är du hjärtligt välkommen 
att lägga till vid Bergkvara gästhamn. Under flera 
år rankad som en av de bästa gästhamnarna i Sve-
rige av besökarna! Hamndjup 2,5m. 20 elplatser 
med bojförtöjning. Sjökort 713 SW med spec. 
56°23,4 N 16°05,4 E. Färskvatten, latrin, sugtöm-
ning och miljöstation. Fullserviceanläggning med 
Dalskärs sjökrog med fullständiga rättigheter, 
Dalskärs glass & café, frukost, minilivs med 
färska frallor, uppvärmda pooler, minigolf med 
mera på närliggande Dalskärs camping där också 
gästhamnsavgift erläggs. Här finns: 20 platser, 
djup ca 2,5 m, färskvatten, latrin, sugtömning, 
tvättstuga, miljöstation.
Y www.dalskarscamping.se 

18

               0486-219 00 · www.stufvenas.se · 

smakfullt & klassiskt  
vid kalmarsund

51 rum varav 2 deluxe-rum & 3 sviter
Restaurang & vinkällare · Weekendpaket 

Naturskön historisk miljö · Stufvenäs Spa
500 m till långgrund sandstrand

Naturlig och unik måltidsupplevelse  
med The Edible Country.

Fika, lunch & a la carte alla dagar.

For information in english, please  
visit www.stufvenas.se.

Välkommen till oss!

17

Nummer motsvarar position på kartorna på sidorna 54–59.
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BOCKEKULLA BED & BREAKFAST
Lantligt beläget och enkelt boende för den som 
uppskattar lugnet och närheten till ängarna med 
betande får. 4 km söder om Bergkvara mellan 
Kalmar och Karlskrona gör läget idealiskt för 
dagsutflykter. Kök, TV-rum och badrum delas 
med övriga gäster. Här finns ett dubbelrum och 
ett fyrbäddsrum. Enkel frukost kan köpas. 
^ Bockekulla 104, Bergkvara
[  +46 (0)70-625 77 36

SÖDERÅKRA BED & BREAKFAST
Söderåkra Bed & Breakfast ligger mellan Kalmar 
och Karlskrona i Torsås kommun. Torsås 5 km, 
Kalmar 35 km och Karlskrona 55 km.
Mysigt Bed & Breakfast med flera välutrustade 
boendealternativ och frukost som tillval för 80 
kr per dygn. Tillgång till trädgård, möblerad 
uteplats och grill.
^ Gamla Prästgårdsvägen 7, Söderåkra
[ +46 (0)70-535 55 64
Y www.dalskarscamping.com/bb/

19
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PENSIONAT STENSVIK
Genuint pensionat med vackert läge, alldeles intill 
havet, ett stenkast från Kristianopels hamn. De 
flesta av de vackert inredda rummen har havsut-
sikt. Öppet året runt för alla typer av bokningar.  
^ Kristianopelsvägen 52, Fågelmara
[ +46 (0)455-36 60 14, +46 (0)706-39 61 35
Y www.stensvik.eu
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Varmt välkomna önska Helena & Peter med personal!
0706-396135 • www.stensvik.eu

BOENDE, FEST 
& KONFERENS 
VID HAVET 
Nära Kristianopels hamn ligger Stensvik. 
Ett genuint pensionat med mysiga rum med 
havsutsikt. Vi erbjuder fest- och konferenser 
utöver det vanliga, direkt vid havet, öppet året 
runt för alla typer av bokningar. Missa inte 
vår omtyckta julmiddag.

SKEPPEVIKS CAMPING
Med naturskönt läge alldeles intill havet, ligger 
Skeppeviks Camping, ett par kilometer söder om 
Bergkvara. Här kan du antingen campa eller hyra 
en stuga. På sandstranden kan hela familjen njuta 
av sköna, lata dagar. I anslutning till stranden 
finns en lekplats, minigolfbana och hoppborg. 
Här finns en butik, fylld med färska varor, en 

20
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cafédel med glass och fika, lunch- och middags-
restaurang med läckerheter från både det svenska 
och asiatiska köket. 

Vill du upptäcka naturen och komma ut och 
röra på dig så finns det fina strövområden och 
vandringsleder att upptäcka.  
^ Skeppevik, Bergkvara
[ +46 (0)486-206 37, +46 (0)723-726 333
Y www.skeppevik.com
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ÄTA
Från surdegsbröd och fantastiska bakverk till sjökrog, pizzerior och 

rökeri med havets delikatesser. Från frukostfrallan, den vällagade lunchen till 
kvällens restaurangbesök, här finns något för alla smaker och sinnen.

STUFVENÄS GÄSTGIFVERI
Välrenommerat gästgiveri med mycket hög stan-
dard på fika, mat och dryck. Fantastiskt beläget i 
naturskön miljö vid havet med en årstidsanpassad 
a la carte-meny, som vittnar om kvalitetstänk och 
får det att vattnas i munnen. På dagarna dukas 
det upp kaffebord med hembakat och lunchbuffé 
av hög klass. Stufvenäs vinkällare har uppmärk-
sammats av Svenska Vinakademien. Här erbjuds 
vinprovningar samt även whisky- och choklad-
provningar.
^ Stuvenäsvägen 1, Söderåkra
[  +46 (0)486-219 03
Y www.stufvenas.se

PE P:S KONDITORI
Konditoriet med ett stort beställningssortiment av 
både moderna och klassiska bakverk. Ta en fika 
på plats eller köp dina nybakade frukostfrallor 
från bageriets baksida redan från kl. 6.00.
^ Allfargatan 12, Torsås
[ +46 (0)486-106 79

DALSKÄRS SJÖKROG
Här kan du njuta av ett glas vin och vällagad 
mat till ljudet av vågor med en lätt bris i håret. 
Njut av havet, solnedgångarna, utsikten och den 
där härliga känslan som bara havet kan ge. Här 
bjuds du in till planksteksaftnar, musikkvällar 
och räkfrossa. Här kan du njuta av vällagad á la 
cartemiddag och lunch i en avslappnad miljö med 
en av Sveriges vackraste utsikter. Sjökrogen ligger 
precis intill gästhamnen och har gott om plats 
för hungriga livsnjutare och är en skön plats att 
återkomma till.
^ Dalskärsvägen, Bergkvara
[  +46 (0)486-260 60
Y www.dalskarssjokrog.se

VEGGIEBÖNAN
Välkommen till Veggiebönan, vår food-trailer 
vid Torsås Torg! Vi serverar veganska, glutenfria 
rätter med spännande smaker. Öppet vardagar kl 
11-14, vi ordnar även med catering till event.
^ Busstorget, Torsås
[ +46 (0)486-71 44 00
Y facebook.com/Veggiebönan

ÄT
A
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MÖRE GOLFKROG
I vacker småländsk parkmiljö mellan havet och 
skogen hittar man en av Sveriges bästa golfan-
läggningar i toppklass med tillhörande golfkrog.
Vi serverar dagligen en klassiskt lunchrätt med 
fokus på husmanskost. Samtidigt dukar vi upp 
vår färgglada salladsbuffé, bakar färskt bröd och 
kakor. Efter lunchtimmarna finns det annat gott 
att upptäcka såsom vilt- och fiskrätter samt husets 
jätteschnitzlar i olika varianter. Möre golfkrog er-
bjuder även catering, temakvällar och möjligheter 
för fest och kalas samt mindre konferenser. För-
resten, man måste inte spela golf för att känna sig 
välkommen hos oss! Se hemsidan för öppettider.
^ Möre Golfklubb, Söderåkra
[ +46 (0)76-776 95 03
Y www.moregolfkrog.se

OLSSONSKA GÅRDEN
Mättande smörgåsar och gott hembakat bröd i 
kulturhistorisk miljö. På söndagar är det musik 
och underhållning på Olssonska gården.

Var med om en tidsresa på Olssonska gården
Nu lanserar Torsås kommun en ljudguide, där du 
får lära känna några av de människor som bott 
och verkat på Olssonska gården. Guiden, som 
görs i form av en app för smarta telefoner, är gjord 
för att intressera både barn och vuxna. Läs mer på 
sidan 23. 
^ Allfargatan 17, Torsås
[ +46 (0)70-896 35 77
Y www.olssonskagarden.se

TILL TOBBE & FRED
Lunchrestaurang med dagens rätt och vegetariskt 
alternativ. Stor salladsbuffé ingår. Tobbe & Fred 
erbjuder även catering. Ingenting är omöjligt!
^ Bergkvaravägen 17, Torsås
[ +46 (0)486-219 18

HEALTHY GRAB
Matvagn med hälsosam take-away-mat såsom 
sallader, vårrullar, smoothies och mellanmål. 
Belägen vid busstorget mitt i Torsås.
^ Busstorget, Torsås
[ +46 (0)72-532 02 44
Y facebook.com/healthygrabbymj

VICTORIA PIZZERIA 
OCH RESTAURANG
Här erbjuds bl.a. pizza, a’ la carte- och veganme-
ny. Sallad, bröd och dricka ingår alltid i dagens.
^ Karlskronavägen 1, Torsås
[ +46 (0)486-420 10

VÅGENS CAFÉ
Bland prylar och roliga pinaler kan du på Vågens 
lilla café även avnjuta en enkel fika. Här hittar du 
små godsaker bakade med en stor portion kärlek.  
^ Kastmansgatan 100, Bergkvara 
Y www.facebook.com/vagenbergkvara

ÄT
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Torsås
FRÅN HAV TILL SKOG

Bo • Äta • Göra • Outdoor

visittorsas.se

Torsås
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BLOMLÖFS RÖKERI
Fjärde generationen Blomlöf med personal 
välkomnar dig med öppna armar. För dig som är 
fiskentusiast lämnar den här platsen inte mycket 
i övrigt att önska. Fisk och skaldjur i alla former 
trängs i diskarna och känslan och hantverks-
traditionen går inte att ta miste på. Ett besök hos 
Blomlöfs ger mersmak och här hittar du allt ifrån 
inlagd sill till goda röror, rökt lax, riktig god fish 
and chips, fantastiska räksmörgåsar och mycket, 

mycket mer. Även rökt kött, ostar, marmelader 
och andra delikatesser finns till försäljning. 
Blomlöfs i Brömsebro är en institution och ett 
perfekt stopp för en lunch. Här sitter du mysigt och 
bra på uteserveringen eller i restaurangen och njuter 
av dagens fisk eller vad du föredrar för stunden. 
^  Brömsebro, Fågelmara
[  +46 (0)455-36 50 07
Y www.blomlofsrokeri.se

Öppet: Må-fre: 8.30-17.30 
Lör: 8.30-13.00 

(Bakvägen 6.00-8.30)
Allfargatan 12, Torsås

Tel. 0486-106 790486-26060  |  www.dalskarssjokrog.se
21 22
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Öppettider juni, juli och augusti 2020
Mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16
Öppettider övriga delen av året se: 

www.blomlofs.se 
Brömsebro, 373 79 Fågelmara 

Tel: 0455-36 50 07

Välkommen till 
Blomlöfs Rökeri
Rökt & färsk fisk • Restaurang 
& butik • Härliga delikatesser

Nummer motsvarar position på kartorna på sidorna 54–59.

TURIN PIZZERIA
Med sitt läge i ”krysset” vid E22:an i Berg kvara är 
den här pizzerian välbesökt. Välsmakande mat att 
ta med hem eller avnjuta i restaurangen.
^ Kungsvägen 45, Bergkvara
[ +46 (0)486-208 37

TORSÅS PIZZERIA
Här serveras pizza och a’ la carte. Sallad, bröd och 
dricka ingår alltid i dagens. 
^ Allfargatan 14, Torsås
[ +46 (0)486-444 004

SKEPPEVIKS CAMPINGS 
RESTAURANG
På Skeppeviks campings restaurang kan man 
njuta av en mättande lunchbuffé med inslag av 
både det svenska och asiatiska köket. Här finns 
även god fika och sött från glassbaren. 
^ Skeppevik, Bergkvara
[ +46 (0)486-206 37
Y www.skeppevik.com

Olssonska gårdens café Allfargatan 17
Tel. 070-896 35 77, 076-611 54 41

Öppettider se hemsida: www.olssonskagarden.se

        i Torsås
Öppettider se hemsida: www.slojdriket.se

eller tel 0706-38 44 46

SÖTT & SALT
Vällagat och välbakat från grunden vid kajkanten 
i sommaridyllen Kristianopel. Sött & Salt är väl 
värt ett, eller flera besök.
^ Kristianopel Hamn, Fågelmara
[ +46 (0)706-39 61 35
Y www.sottosalt.se

23
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GARPEN MAT & DRYCK
I fyrvaktarens trädgård eller bostad avnjuts som-
marluncher, middagar, fika och glass. Vi har öl- 
och vinrättigheter. En unik miljö med garanterad 
havsutsikt. Ta båten från Bergkvara gästhamn ut 
till Garpens fyrplats. Läs mer på hemsidan. 
[ +46 (0)73-070 34 88
Y www.garpen.se

TUPPEN PIZZERIA 
& RESTAURANG
Pizzerian i centrala Torsås som på menyn också 
har hamburgare, kebab och dagens rätt. Nu i 
nyrenoverade lokaler.
^ Norra Tångvägen 2, Torsås
[ +46 (0)486-411 31

MÖRE PIZZERIA
På Möre pizzeria serveras utsökt pizza, kebab, 
hamburgare, husmanskost och salladsrätter – 
snabbt och smidigt. Många nöjda, återkommande 
kunder både bland bofasta och besökare.
^ Ekesvägen 16, Söderåkra
[ +46 (0)486-271 10

Varmt välkomna önska Helena & Peter med personal!
0706-396135 • www.sottosalt.se

ÄT, MINGLA & 
FIKA VID HAVET 
Hamncaféet Sött & Salt ligger precis vid kaj-
kanten i Kristinopels hamn. Vi serverar hem-
lagad mat med fullständiga rättigheter. Även 
hembakade kakor, glassbar, färskmalet kaffe 
samt våra populära räkmackor och landgångar. 
Frukostbuffé under högsäsong.

DALSKÄRS CAFÉ
Ett litet mysigt café med havsutsikt. Dalskärs café 
ligger på Dalskärs Camping. Här kan du äta enk-
lare frukost.  Njut av hembakade kakor, panini el-
ler svalka dig med en god glass! Passa på att bada 
i havet, låna en kanot eller spela lite minigolf. 
Dalskärs café och camping är familjevänligt!
^ Dalskärsvägen, Bergkvara
[ +46 (0)486-201 50
Y www.dalskarscamping.se

25
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GODA GRANNAR
På nära håll, men utanför vår kommun, erbjuds också 

ett stort utbud av aktiviteter. Här presenteras några grannar 
som vi varmt kan rekommendera.

ÖLANDS SKÖRDEFEST 
Den 23–29 september september bjuder Ölands 
Skördefest in till ca 900 aktiviteter i matens och 
konstens tecken över hela ön. ”Sveriges skafferi” 
slår upp dörrarna på vid gavel och lockar till njut-
ning av odlingsårets resultat. Affärer, gårdsbu-
tiker, restauranger och caféer säljer och serverar 
nyskördade och förädlade läckerheter. Fredagens 
konstnatt är en skatt för konstälskaren. Ölands 
Skördefest har något för alla.
Y www.skordefest.nu

UPPTÄCK KRISTIANOPEL!
Direkt när du kommer hit vandrar du rätt 
in i historien. När du går längs den bastanta 
ringmuren och i de trånga gränderna känner du 
vingslagen från förr. Sommaridyllen, känd för 
sina rosor är väl värt ett besök. Byn är sommartid 
full av aktiviteter, evenemang och upplevelser 
och här finns det övernattningsmöjligheter och 
matställen vid havet. 
Y www.kristianopel.se

BARNENS GÅRD I LYCKEBY
Barnens Gård är en nöjespark, som ligger söder 
om Torsås längs E22:an. Här får hela familjen en 
härlig dag med utomhuslekland och vattenland.
För den riktigt modiga finns Tjurfallet – en 
120 meter lång vattenrutschbana. Missa inte 
VR-spelet eller den stora hoppborgen eller årets 
nyhet: käpphästbanan där det gäller att ta sig över 
banans alla hinder. Klara färdiga iiiiiiha!

Bollspelsgolf! Ta bollspel till en ny dimension! 
Utmana kompisarna, släkten eller dina kollegor! 
Underhållande tävling med 13 banor där det gäl-
ler att ha en kombination av balans, pricksäkerhet 
och en gnutta tur för att lyckas. Du behöver ingen 
särskild utrustning eller förkunskap för att spela.
Y www.barnensgard.se
Y www.bollspelsgolf.se

VANDRA I MOBERGS FOTSPÅR
Upplev Duvemåla och Klasatorpet från Mobergs 
böcker längs den natursköna Utvandrarleden. 
Kontakt: turism@emmaboda.se
Y www.emmaboda.se/turism
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Älgar, lantdjur, 

café/grill, museum, stugor 

Sveriges största älgshop

Öppet alla dagar 13 april-5 nov

Kosta, tel 0478-50770
www.gronasen.se

SKÄLBY 4H-GÅRD I KALMAR
Här är det full rulle året runt med aktiviteter,  
läger och kurser, klappvänliga djur och Kalmars 
enda café där hunden får följa med. 
Y www.skalby4h.se

Lekfullt kul för hela familjen.

Vad är bollspelsgolf?

Ha en mysig sommardag!

KARLSKRONA

BLEKINGE

Väck busungen i dig!

VIRVLANDE VATTENLAND
HOPPA OCH STUDSA  

MYS MED DJUR
FAMILJETID

SKAPA SOMMARMINNEN 
LEK TILLSAMMANS
SPRING I BENEN
PIRR I MAGEN

ÖRLOGSSTADEN KARLSKRONA
Örlogsstaden Karlskrona upptogs 1998 på 
Unescos lista över omistliga världsarv. Staden är 
internationellt intressant som ett unikt exempel 
på en konsekvent genomförd, marint befäst stads-
anläggning från 1600- och 1700-talen. Ta gärna 
en guidad båttur och upplev ett unikt världsarv 
på nära håll. 
Y www.karlskrona.se
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GRÖNÅSEN ÄLG- 
& LANTDJURSPARK
På Grönåsen älg- och lantdjurspark strax utanför 
Kosta möter du skogens konung – älgen. I 
den natursköna omgivningen lever älgarna så 
naturligt som möjligt. Här finns också dovhjortar, 
hästar, höns, grisar med mera. Prova gärna att 
grilla deras egna goda älgkorv, eller ta en fika.
[  +46 (0)478-507 70
Y www.gronasen.se

Historia, hav och underbar  atmosfär
A historic Place with atmospher

www.kristianopel.se

Kristianopel

UPPLEV KALMAR 
– EN RIKTIG SOMMARSTAD!
Historiska byggnader, kullerstensgator och vackra 
parker ger staden charm och karaktär. Samtidigt 
finns det ett stort utbud av butiker, restauranger 
och pubar. På promenad- och cykelavstånd kan 
du uppleva parker, ängar, hav, kullerstensgator, 
butiker, museer och caféer. Och ett alldeles riktigt 
slott med tinnar och torn. Under hela året kan 
du njuta av konserter, teaterföreställningar och 
andra evenemang. I Kalmar finns det upplevelser 
året runt. 
Y www.kalmar.com
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Information vid större olyckor/ händelser ...........................................................................................................113 13
Räddningstjänst ................................................................................................................................+46 (0)486-331 15
SOS / Emergency services / Notruf  ........................................................................................................................112
Länssjukhuset / County hospital / Gebietskrankenhaus Kalmar .......+46 (0)480-810 00/ +46 (0)480-44 80 00
Hälsocentraler / Health care centres / Gesundheitszentren
Torsås ............................................................................................................................................... +46 (0)486-412 30
Söderåkra .........................................................................................................................................+46 (0)486-214 90
Apotek / Chemist’s shop / Apotheke Kronans apotek Torsås ...................................................+46 (0)771-612 612
Folktandvården / National Dental Service / Zahnarzt Torsås .................................................... +46 (0)486-412 35
Polisen / Police / Polizei Torsås  .......................................................................................................................... 114 14
Sjöräddning / Sea Rescue Service / Seerettungsdienst  ........................................................................................112
Veterinär /Vet Kalmar .....................................................................................................................+46 (0)480-270 50
(smådjursklinik, pets – small animals) Torsås ............................................................................ +46 (0)486-420 50
Emergency .....................................................................................................................................+46(0)705-49 96 60
Bergkvara gästhamn / Bergkvara Guest harbour / Bergkvara Gasthafen .............................. +46 (0)709-41 55 67
Torsås kommun / Municipality / Gemeinde ................................................................................ +46 (0)486-331 00
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TORSÅS TURISTCENTER
Öppettider veckor 26-32: Mån-fre kl. 8.00-16.00 
Övrig tid på året: mån-fre kl. 8.00-16.00 
(lunchstängt kl. 12.00-13.00)
^ Allfargatan 26, Torsås
[ +46 (0)486-331 30
l turistbyran@torsas.se
Y www.visittorsas.se

       

Dalskärs Camping
Möre Golfkrog
Blomlöfs Rökeri
Biblioteket Torsås

Box 503, 385 25 Torsås, tel 0486-331 00, info@torsas.se, www.torsas.se

Torsås kommun

FÖR MER INFORMATION 

BESÖK VISITTORSAS.SE


