
Karlavägen börjar bli färdigt
Intresset har varit stort för de 24 totalrenoverade lägenheterna på Karlavägen 1 
i Torsås. Är du intresserad och vill veta mer om lägenheterna som planeras vara 
klara för inflyttning 1 sept 2017 så kontakta hyresavdelningen på 0486-332 64.
Besök gärna hemsidan för mer info www.torsasbostader.com

I din hand har du 
andra numret av 
Hyresgäst- Bladet. 

När jag skriver dessa rader, i början av 
maj, regnar det utanför fönstret och en 
temperatur som för en tillbaka till slutet 
av mars.  
När du läser Bladet är det förhoppnings-
vis både varmare och soligare.

Jag hoppas du tycker att innehållet är 
intressant. Du är självklart välkommen 
med förslag till innehåll i våra komman-
de nummer.

Sammanfattning 2016                                                                                                                                             
Tiden brukar gå fort när man har roligt, 
heter det ju som bekant. I mitt fall kan 
jag konstatera att mitt första år gått fort 
och varit både roligt och intressant. För 
mig är det viktigt att få bidra och vara en 
del i samhällsbyggandet.  
År 2016 kännetecknas av de många 
byggprojektens år. Nytt högstadium som 
byggs av dotterbolaget Torsås Fastighets 
AB. Påbörjades under året totalreno-
vering av 24 lägenheter på Karlavägen i 
Torsås och nyproduktion av 8 lägenheter 
i Bergkvara på Spelet 11 (Propsbacken). 
Underhållsplan för fastighetsbeståndet 
har framtagits för att minska bolagets 
underhållsskuld. Under året övertogs i 
egen regi all yttre miljö- och fastighets-
skötsel.

Nytt ägardirektiv                                                                                                           
Vårt nya ägardirektiv ger oss ett antal 
utmaningar under kommande år. TBAB 
ska som huvuduppgift verka för att kom-
munen inom kommunen har ett pris- 
och kvalitetsvarierat utbud av attraktiva 
bostäder i hyresrätt som profilerar 
kommunen som en attraktiv bostadsort 
samt miljö- och utvecklingskommun.

Vidare ska bolaget bl a bedriva verksam-
heten på ett sätt som främjar långsiktig 
hållbar utveckling, såväl ekonomisk, 
social som ekologisk, och effektivt re-
sursutnyttjande.

Nya kontorslokaler på gång för TBAB                                                                                           
Efter att pågående ombyggnation av 
Olssonska fastigheten(handelshuset) 
är klart kommer TBAB att hyra denna 
fastighet av Torsås kommun. Dessa nya 
ändamålsenliga lokaler blir ett rejält lyft 
i jämförelse med nuvarande kontorslo-
kaler. Inflyttning planeras november 
2017.

Trygghet i fokus                                                                                                                          
Vi har slutit ett ramavtal med Hyresgäst-
föreningen gällande hyresgästinflytande 
vid ombyggnad. Med höga ambitioner 
är min förhoppning att vi tillsammans 
ska kunna skapa förutsättningar för att 
det ska bli än bättre att bo hos oss i 
TBAB.

Önskar alla våra medarbetare och 
hyresgäster en fin vår och sommar!

Torsås 2017-05-12

Kent Frost
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Våra gästlägenheter
Sommar, semester, släkt och vänner, 
har ni tänkt på våra gästlägenheter?
Lägenheterna bokas genom Jenny eller 
Eva på TBAB, ring 0486-332 64. Man 
kan hyra lägenheterna max 1 v,  
150:-/natt och nycklar hämtas hos 
TBAB på ordinarie öppettider och 
betalning sker samtidigt med kort eller 
swish. Lägenheten lämnas städad.

Nybyggnation på Propsbacken 
i Bergkvara
I Bergkvara planeras nybyggnation av 
två hus med vardera fyra 3-rumslägen-
heter i varje hus.
Bygglovet för denna nyproduktion har 
överklagats och ärendet bereds fn av 
Mark- och miljödomstolen.
Stort intresse för dessa lägenheter som 
nu alla är bokade, säger vd Kent Frost.

Tillbakablick 
och  
framåtanda

2 st

2 st

1 st

1 st

1 st

Endast 7 lägenheter kvar enligt ovan!!
0 st--------------------------------------

TBAB flyttar 
från Dalgatan1 
till Olssonska 
fastigheten 
(handelshuset).

Kontorets öppet  der i sommarv. 26-27 Öppet kl 10-12 
v. 28-29 Stängt 
v. 30-32 Öppet kl 10-12

Se hemsidan för mer info



12/9 kommer Torsås Bostads AB tillsammans med Hyresgästföreningen 
att bjuda in alla TBABs hyresgäster till en särskild information med Ren-
hållning som tema. Personal från Ksrr kommer och prata om renhållning i 
allmänhet och visa bilder på deras nya anläggning i Moskogen. För de som 
är intresserade kan man efter informationskvällen få möjlighet att boka upp sig 
på ett studiebesök. Moskogens avfallsanläggning ska vara en av de modernaste 
i hela Sverige och väl värt ett besök.    Mer information kommer i era brevlådor 
längre fram, men vi vill redan nu förbereda er på en riktigt trevlig kväll som ni 
inte få missa.

Postadress  Besöksadress  Telefon   Bankgiro  Org. nr
TBAB    0486-332 64
Box 503  Dalgatan 1  Mail/Hemsida 
385 25 Torsås Torsås  info.tbab@torsas.se  5688-1444  556499-5123
    www.torsasbostader.com N
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För att komma vidare i arbetet med Nöjd kund enkäten kommer Eva 
Johansson och Jenny Fandrey under sommaren att göra riktade områ-
desbesök. Första området vi kommer att besöka är Kyrkvägen 17 och 
Blomvägen 16 i Söderåkra och det blir den 13/6. Vi dukar upp lite fika 
och ni som bor i närheten är välkomna ut och prata om trivsel, trygghet 
och andra boendefrågor, ett gyllene tillfälle att 
framföra era önskemål mm under trevliga former. 
Tanken är att vi sedan gör något liknande i Berg-
kvara och Torsås längre fram i sommar. Inbjudan 
kommer i brevlådan.

Miljögruppen ett år senare

Nu har det redan gått ett år sedan vi tog över skötseln för utemiljön i egen regi 
och bildade Miljögruppen. Vi har under året så smått börjat med att förändra 

i utemiljöerna kring våra bostäder och fastigheter. Vår ambition är att vi med små 
medel ska kunna skapa trivsamma, men också lättskötta grönytor och soprum. 
Arbetet kommer att fortsätta löpande samtidigt som vi sköter om befintliga ytor. 

För att underlätta vårt arbete behöver vi er hjälp med några enkla saker:

• Parkera på anvisade platser eller på asfaltsytor, inte på våra gräsmattor. 

• Sortera sopor i rätt behållare och lämna allt som inte är förpackningar eller hushålls-
sopor på återvinningscentralen. T.ex. Möbler, farligt avfall och trädgårdskompost 
odyl.

• Gröna påsar med matavfall lämnas i behållaren för hushållssopor. Vi har upptäckt 
att en del ställer dessa påsar på golvet, tänk på att detta lockar råttor och gör att det 
luktar illa i soprummen.

• Gå och cykla på gångarna och inte i våra rabatter och planteringar. Här kan vi hjälpas 
åt genom att uppmuntra våra barn och ungdomar och ibland varandra att gå där det 
inte finns jord. Då slipper man också att få jord och smuts på skorna.

Vi välkomnar ett gott samarbete. Tveka inte att be om eller erbjuda hjälp om det 
behövs.  

Ogräsbekämpning  
endast med vatten
Vi har glädjen att få presentera vår nya 
multimaskin, K-Heat. Det är ett mång-
sidigt redskap som vi kommer att ha 
mycket nytta av nu och i framtiden. 
Den sparar många timmars manuellt 
arbetande och skapar en bättre arbets-
miljö för vår personal.

Med detta tillskott i maskinparken kan 
vi numera:

• Bekämpa ogräs på plattsättningar, 
grusytor och längs fasader med enbart 
vatten, helt giftfritt ! Bra för vår miljö.

• Städa rent i våra soprum.

• Högtryckstvätta utemöbler och platt-
sättningar.

• Vattna våra träd och växter

• Klottersanera

Vi har börjat så smått med att be-
kämpa ogräs, vattna och tvätta rent i 
soprummen med den och hittills är vi 
mycket nöjda med resultatet, hoppas 
att ni också är det.

........................................................

Många undrar vad hyran går till.  
Här är en kort sammanfattning av hur  
fördelningen på fastighetskostnaderna såg ut 
2016 för Torsås Bostads AB.

Vart går hyran?..................................
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Nöjd kund enkäten

Renhållning


