
TORSÅSBLADET har kommit ut regelbundet under flera år. Under 2019 var det inställt. Äntligen får samhället så smått öppna 
upp och då ger vi ut bladet igen. Både företag, föreningar och privatpersoner kan annonsera. Priser och modulstorlekar hittar man 
på torsasbladet.se. Nytt för i år är att bladet inte sprids via tidningsutdelarna, detta för att sänka annonspriserna. Istället finns 
det att hämta på biblioteket, en del affärer och  i Möre Bok. Det finns också att läsa på  hemsidan och på torsashandel.se.
Förutom detta blad planeras ett i mitten av juli, i början september samt till advents-julhelgen. Välkommen att annonsera. Det gör 
Du till mejl torsasbladet@morebok.com eller telefon 0486-48550.

Lördagen 5 juni bjuder Kul-
turföreningen in till Loppis på 
Olssonska Gården. Du kan 

hyra ett bord för 50 kr och sköter själv för-
säljningen. Pågår mellan kl 10 och 14. Våff-
lor/kaffe serveras för 30 kr. Anmäl till 0486-
48550 att Du vill hyra. 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

Öppen Trädgård
Öppet: kl 11.00 - 18.00 den  

29.5, 28.6, 17.7, 14.8

Konst av  
BO JOHNÉR OCH ARVID NILSSON

kan ses hos Johnér Galleri 
tel 0703598918  Sparvgatan 9, Torsås

och Emmaboda Konst (störst i södra Sverige)

VÄLKOMNA! 

Utgående artiklar: bord och stolar, 
bokhyllor, bord, data- och tv-skärm, pärmar, 
namnljus, bilcykelställ, 500-pack vita kuvert, kablar, 
trädgårdsmöbler, med mera. 

LÖRDAG 5 JUNI PÅ OLSSONSKA GÅRDEN 
mellan kl 10.00 och 14.00

VÄLKOMNA ATT FYNDA!

UTFÖRSÄLJNING

KUS KRUKMAKERI Karlskronav.42 Torsås 
Öppet 5-6 juni 11-16 samt varje mån - fre.

TACK 
för att Du  

handlar lokalt!
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GULLABO 
DÄCKFYND

ALLTID 
LÅGPRIS
även helg 
och kväll

0486 - 31110

0486-260 60www.dalskarssjokrog.se info@dalskarssjokrog.se

Lunchpremiär 31 maj
Lunchmeny från 115 kr.  

I priset ingår salladsbuffé, måltidsdryck samt kaffe och kaka.

Missa inte vår grillbuffé på skolavslutningen den 11 juni. Lördagen 
den 12 juni börjar vi även med vår à la Cartemeny. Se hela vårt 

program med menyer, öppettider och temakvällar på hemsidan.

Välkomna hälsar Daniel och Pernilla med personal!

*

*

Efter ett långt up-
pehåll pga coro-
na återupptar vi 
”Måndagskaffet i 
Missionskyrkan.
Denna gång 
blir det dock 
på en tisdag
Tisdagen 8 juli 

15.00 är alla som 
gillar en stunds 

gemenskap kring 
kaffekoppen 

VÄLKOMNA!

Hallonkungen i Kvilla 
Bär  blommor & grönt


