
Miljöpartiet i Torsås kandidater i kommunvalet 2022 

Amie Ringberg, 34 år. Född, uppvuxen och tillbakaflyttad till Torsås efter några års studier i 
Kalmar, Växjö och Lund. Bor på en gård i utkanten av 
Torsås med make och två barn. Har en 
kandidatexamen i geologi men har arbetat ganska 
brett med naturvård/biologisk mångfald och senare 
med dricksvattenförsörjning. Bytte jobb våren 2022 då 
hon gick från Länsstyrelsen i Kalmar län till en tjänst 
som VA-projektledare på Borgholm energi. 

Intressen: odling, trädgård och annat "hemmafix", att 
musicera och engagera sig för en bättre värld på olika 
sätt. 

Amie har i flera år engagerat sig ideellt för klimatet och 
miljön i bl a Naturskyddsföreningen och Fridays for 
future, och bestämde sig för att engagera sig 
partipolitiskt inför valet 2022 och då blev Miljöpartiet 
det självklara valet. Det finns bara ett miljöparti, och ju 
mer Amie har satt sig in i Miljöpartiets 
ställningstaganden i andra frågor än miljön, ju tydligare 
har det blivit att Miljöpartiet är helt rätt val. 

Lotten Magnusson Diurlin, 54 år. Bor i Påboda, utanför Söderåkra sedan 1990. Gift med 
Pelle Magnusson och har två barn. Kommer 
ursprungligen från Markaryds kommun där hennes 
pappa var med och startade det lokala Miljöpartiet på 
80-talet. Arbetar nu på Frejaskolans högstadie på
Torskolan, och har arbetat som lärare sedan 1997,
främst i Gullabo och på Torsås mellanstadie men även
3 år i Ljungbyholm som speciallärare.

Intressen: Trädgården, odling, kompostering, 
självhushållning, djur, natur, återbruk, renovering, 
måla, fotografera och aikido. 

Miljöpartiets självklara ställningstagande att lika rätt är allas rätt 
och att alla får vara den man är i 
kombination med att miljöfrågan genomsyrar hela 
deras politik är avgörande. 



Åsa Rasmussen, 42 år. Bor i Fastlycke, utanför Söderåkra sedan tre år. Uppvuxen i 

Misterhult och har sedan bott en längre period i 

Stockholm. Arbetar som utredningssekreterare i 

Nybro och har den senaste tiden varvat jobb med 

juridikstudier. Gift och har ett barn. 

 

Intressen: Odling, trädgård, att leva hållbart och 

klimatsmart i vardagen, volleyboll och att läsa.  

 

Det politiska intresset har vuxit fram efter att ha 

jobbat inom myndighet och på olika kommuner. Att 

det är miljöpartiet som blev hennes politiska 

hemvist beror på dess solidariska grunder och att 

inget annat parti tar klimatfrågan på allvar. Kallar sig 

realistisk idealist. Tycker att alla någon gång i livet 

borde engagera sig politiskt.  

 

 

 

Lars Rasmussen, 40 år. Bor i Fastlycke, utanför Söderåkra sedan tre år. Uppvuxen utanför 

Mariannelund och har sedan bott en längre period i 

Stockholm. Utbildad gitarrbyggare med mästarbrev 

och har drivit eget företag inom yrket i 15 år. Gift 

och har ett barn. 

 

Intressen: Byggnadsvård, discgolf. 

 

Lars är ny inom politiken. Har återbruk, 

närproducerat och minskat fossilberoende som 

hjärtefrågor. ”Det enda vi ångrar med vår flytt ut på 

landet är att vi inte gjorde den tidigare” 

 

 

 

 



Lars ”Lasse” Sjöholm, 78 år. Bor i Bergkvara och föddes där. Gift, har 2 barn och 4 
barnbarn. Miljöpartist sedan sent 80-tal och var då 
med i starten av lokala Miljöpartiet i Torsås. Levde 
sjöfararliv under ungdomen och blev sedan fast på 
båtar i Kustbevakningen. 
 
Intresserad fiskare hela livet och ser med förfäran hur 
Östersjön går mot ett dött hav.  
 
Önskar att det i kommunens skolor och äldreboende 
serveras klimatsmart, närproducerad mat. Ser mer än 
gärna att miljökloka beslut fattas i vår kommun! 

 

 

 

 

 
Pelle Magnusson, 55 år. Bor i Påboda, utanför Söderåkra och är född och uppväxt i 
kommunen. Gift med Lotten Magnusson Diurlin och har två barn. Arbetar just nu på 
Fritidsgården som fritidsledare och på Koi-garden som trädgårdsmästare. Utbildad biolog 
och entomolog med ett stort intresse för djur och natur. Engagerad i naturskyddsföreningen 
och gör årligen fladdermusguidningar i kommunen.  
 
Intressen: Trädgård, växter, djur, musik, meka med mopeder, aikido och att lära sig nya 
saker.  
 
Engagemanget för djur och natur har gjort Miljöpartiet till det självklara valet. Men även deras 
inkluderande politik; att alla ska med, att alla är lika mycket värda har stor betydelse för 
Pelle. 

 

 
 


