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Ett händelserikt år

Ökad öppenhet                                                                                                                      
Som ett led i vår 
satsning på ökad 
öppenhet kommer 

vi två gånger om året att dela ut 
informationsbladet, benämnt Bladet, till våra 
hyresgäster. Detta första Bladet innehåller 
information om bl a våra byggnationer och 
miljögruppen.                                                                 
På vår nya hemsida finns nyheter och 
information för våra hyresgäster. 
Framöver kommer även att finnas informa-
tion om planerat och åtgärdat fastighetsun-
derhåll. Lämna gärna idéer, synpunkter och 
frågor till info.tbab@torsas.se.         

Boinflytande                                                                                                                               
Boinflytande är viktigt för mig och även 
om bolaget inte lyckats göra allt precis så 
som alla vill , så finns höga ambitioner. Min 
förhoppning är att vi tillsammans ska kunna 
skapa förutsättningar för att det ska bli än 
bättre hos oss på TBAB. Sådant tar tid och 
ingen kan göra allt, men alla kan göra något!                                                                                         

Miljögruppen                                                                                                                                          
Är mycket nöjd med att vi under 2016 själva 
i bolaget tagit över all yttre miljö och 
fastighetsskötsel. Läs med fördel mer på 
nästa sida om Miljögruppen.                                                                                                                                 

Nöjda hyresgäster                                                                                                                                 
Riktar ett särskilt tack till dig som fyllde i vår 
enkät. Genom resultatet från 
hyresgästenkäten har vi fått reda på vad som 
är bra och vad som behöver förbättras. 
Sammantaget indikerar hyresgästundersök-
ningen att våra hyresgäster i stort är nöjda 
med oss på TBAB. Nu tar vi fram handlings-
planer för förbättringar. Läs mer om 
resultatet från genomförd 
hyresgästundersökning på vår hemsida.

Nya utmaningar                                                                                                                                        
Fler fastighetsobjekt behöver totalrenove-
ras. Samtidigt behöver vi ytterligare satsa 
på ökat fastighetsunderhåll i befintliga 
fastigheter. Återkommer i kommande Bladet 
kring våra investeringar i din boendemiljö för 
åren som kommer. 

Tack för gott samarbete under året                                                                                                                 
Jag vill tacka er alla och mina medarbetare 
för ett gott samarbete under året som på ett 
positivt sätt bidragit till att vi tillsammans 
utvecklar TBAB och förbättrar vårt 
fastighetsbestånd.

God Jul och Gott Nytt år!                                                                                                                  
Nu väntar Julen, en tid för lugn, reflektion 
och omtanke. I den oroliga värld vi just nu 
befinner oss i är det än mer allas vårt ansvar 
att värna om varandra. Vem vet, kanske har 
du en vän närmare än du tror? Njut av 
juletiden och se till att ta hand om varandra. 
Med detta vill jag önska Er alla och våra 
medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt år.

Torsås 2016-12-05

Kent Frost                                                                                                                                         
VD                                                                      
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TBAB bygger för framtiden och                                                                                                
deltar aktivt i kommunens samhällsbyg-

gande. Bostadsbolaget har startat två efter-
längtade byggprojekt för att tillskapa 32 nya 
lägenheter. Åtta nyproducerade 3-rumslägen-
heter i Bergkvara på Propsbacken, bara ett 
stenkast från havet. Vidare totalrenoveras 24 
lägenheter på Karlavägen i Torsås. Glädjande 
att intresset för dessa lägenheter är stort. 
Beräknad inflyttning för samtliga dessa lägen-
heter är hösten 2017.

Karlavägen

Är du hyresgäst hos TBAB? Då kan du hyra 
gästlägenhet om du har för lite plats när du får 
besök.
Det finns två gästlägenheter placerade i Torsås och Söder-
åkra. Lägenheterna kan hyras för en rimlig dygnskostnad 
under en kortare tid. 
Lägenheterna kan endast bokas av dig som är hyresgäst 
hos oss. Betalning av hyra för bokad gästlägenhet sker 
med betalkort eller swish i samband med nyckelhämtning.

Lägenheterna sköts om och hyrs ut av TBAB.  
Du kan kontakta Jenny eller Eva som sitter på TBABs 
kontor på Dalgatan 1 i Torsås, tel: 0486-332 64 (under 
kontorstid) om du vill veta mera eller gå in på vår hemsida 
www.torsasbostader.com

Var vänlig och ring helgfria vardagar mellan kl 8.00 - 
16:00.

Hemsidan

I samband med detta informa-
tionsblad vill vi slå ett slag för vår 

nya hemsida där man enkelt kan se 
senast informationen först och upp-

dateringar löpande.
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Resultatet från 
Hyresgästundersökningen är 

klart!
Hyresgästundersökningen 2016 är avslu-
tad och resulterade i 223 inkomna svar av 
542 utskick vilket motsvarar en svars-% på 

41,1%.  
Mer info fnner ni på vår hemsida!

Jenny Fandrey Eva Johansson

Jenny Fandrey är för många 
Torsåsbor ett välkänt ansik-
te och är sedan sommaren 
2016 ny medarbetare på 
TBAB där hon tillsammans 
med Eva jobbar med bl.a 
Lägenhetsuthyrning.

Isskrapa och 
reflex

December är här, 
julen närmar sig med 
stormsteg tillsammans 
med mörker och kyla. 
Det är viktigt att synas 
i mörkret och ha fri sikt 
i bilen. Med Bladet får 
ni en bra reflex och en 
isskrapa till vindrutan 
av oss på TBAB.

PropsbackenGästlägenheter hos TBABNy på TBAB

Karlavägen/Propsbacken
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Miljögruppen

Miljögruppen som startade under 2016 i TBAB/TFAB be-
står idag av fyra medarbetare fördelat på tre fastighets-

skötare för yttre miljö och en trädgårdsmästare som sköter 
och förskönar grönytor kring våra  bostäder.
I det dagliga arbetet, som styrs av säsongerna, arbetar de 
bl.a. med gräsklippning, 
häckklippning, röjning, löv-
upptagning, snöröjning och 
hålla koll på våra soprum.

De arbetar långsiktigt med 
att göra våra ytor mer 
lättskötta och kommer att 
föryngra växtmaterialet ef-
ter hand. Eftersom vi inom 
bostadsbolaget har många 
områden med äldre växtmaterial kommer man att inom de 
närmsta åren byta ut, men också föryngringsbeskära framfö-
rallt buskar och häckplantor.

Miljögruppens mål är att skapa lättskötta, trivsamma och  
vackra miljöer kring våra bostäder.

Viktigt att veta om det brinner!
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
Håll dörren stängd och stanna i lägenheten.
Där är du säker tills Räddningstjänsten är 
på plats.

• Gör det till en jultradition 
att särskilt kontrollera dina 
brandvarnare.

• Testa brandvarnaren 
genom att trycka på test-
knappen.

• Om brandvarnaren inte 
ger ifrån sig en signal när 
du trycker på testknappen 
kan batteriet vara slut och 
då behöver du byta ut det. 
Hjälper inte batteribyte – 
byt ut brandvarnaren.

• Lämna inte levande ljus 
obevakade. En god regel 
är att den som har tänt 
ljusen ansvarar för dem 
och släcker dem.

• Lämna aldrig barn ensam-
ma med levande ljus eller  
tomtebloss.

• Använd ljusstakar av keramik eller metall.

• Se till att ljuset står fritt och stadigt 
både på underlaget och i ljusstaken.

• Tänk på var du ställer ljuset, så att till 
exempel inte en gardin kan fladdra till 
av vind- eller elementdrag och fatta eld.

• Byt den gamla mossan i ljusstaken 
mot icke brännbara dekorationer, till 
exempel vackra stenar eller snäckor. 
Då minskar risken för att det ska börja 
brinna i ljusstaken.

Jul är ljusens stora högtid. Tyvärr drabbas många av 
bränder under julmånaden. Orsaken är många gånger 
de levande ljusen.  
Ta del av några enkla råd om ljusförnuft i juletid.

Vid jul- och nyår blir det alltid extra mycket avfall som ska hanteras.

För att detta ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi hjälps åt att sortera på rätt sätt.

För att minska onödigt arbete för vår personal och undvika merkostnader kan du som hyresgäst 
hjälpa till genom att sortera rätt redan från början.

Här är några tips som förenklar sorteringen kring jul- och nyår:

•	 Använd Grön påse till komposterbart avfall.

•	 Plastpåsar sorteras som plast.

•	 Trasig julbelysning och el-artiklar ska du som hyresgäst lämna till kommunens återvin-
ningsstation eller där det finns särskild el-tunna.

•	 Ät upp julmaten istället för att slänga den. Det sparar både pengar och miljö. Det som 
ändå blir över ska sorteras som matavfall.

•	 Det blir ofta mycket glas under jul och nyår. TBAB tillhandahåller sortering för både färgat 
och ofärgat glas.

•	 Stora kartonger skall lämnas till kommunens återvinningsstation.

•	 Julgran skall lämnas av hyresgästen på kommunens återvinningsstation.

Sortera rätt efter jul- och nyårsfesterna!

Biljetter till Nyårsrevyn i Torsås
TBAB kommer tillsammans med Hyresgästföreningen att även i år sponsra  
biljetter till Nyårsrevyn i Torsås.

Biljetterna finns att köpa för 150:-/biljett, max 2 biljetter/hushåll. Begränsat antal biljet-
ter så ”Först till kvarn” gäller. Biljetterna hämtas och betalas (endast med kort) på TBABs 
kontor, Dalgatan 1 i Torsås mellan 2016-12-13 och 2016-12-31.

Föreställning och dag bokar ni därefter själva på biblioteket eller över nätet.

Recept till Julbaket
Tid: ca 15-30 min beroende på hur mycket man 
gör. 200 g choklad ger ca 65 st

Ingredienser:
• 200 g mörk eller  ljus choklad
• 1 msk matolja 
• 8 dl puffat rostat ris

Gör så här:
1. Dela valfri mängd choklad i mindre bitar. 

Lägg den i en kastrull och tillsätt oljan.
2. Smält choklad och olja på svag värme di-

rekt i kastrullen på spisen eller i vattenbad.
(Det viktiga är att smälta försiktigt på låg 
effekt så att inte chokladen börjar koka för 
då blir den kornig). Rör om under tiden. 
När drygt hälften av chokladen smält kan 
man ta bort den från värmen. Fortsätt röra 
om tills all choklad smält.

3. Rör ner riset, lite i taget. Se till att allt ris 
täcks av choklad. Rör ner så mycket ris 
att all choklad sugs upp i botten. Det går 
åt ganska mycket ris, ca 2 dl ris per 50 g 
choklad är ett bra riktmärke.

4. Klicka ut på smörpapper och låt stelna i 
rumstemperatur eller kylskåp.

Rischokladen är nu klar. Lägg dem i en burk 
och förvara i kylskåp.
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