
Tillbakablick 
och framtiden
Imorgon är 
det nya idag                                                                                                   
Jag träffar näs-
tan varje dag 
människor som 

kommer fram till mig och pratar.  
En vanlig kommentar är att ”det är kul 
att det händer så mycket positivt”. Jag 
håller med dem! Det är roligt att det går 
bra för vårt näringsliv och att Torsås 
kommun visar stor framtidstro med 
olika byggnationer.

Framgångsrikt år
Vi kan summera ett framgångsrikt år. 
Några av byggprojekten är nytt hög-
stadium Torskolan, om- och tillbygg-
nad Eklövet(förskola)i Söderåkra och 
totalrenovering av 24 lägenheter på 
Karlavägen 1 A-C i Torsås som är klara. 
Om- och tillbyggnad Gullabo skola, 2 
nya hemkunskapssalar och 1 sal för 
trä- och metall vid Torskolan står snart 
klart. Nyproduktion av 8 nya lägenheter 
på Propsbacken pågår med beräknad 
inflyttning maj 2018.

Större underhållsarbeten under året har 
varit byte av trädetaljer (ej fasad) och 
ytterdörrar på Ängsvägen 20-58 i Berg-
kvara, takbyte Lärkgatan/ Ripgatan samt 
fasadmålning på Glasbruksgatan 6-12 i 
Torsås är nu klara. Vidare kommer  
personal på TBAB att flytta den 4 
december till nya och ändamålsenliga 
lokaler med Bobutik, planeras öppet 
hus för allmänheten i januari 2018.

Framtiden                                                                                          
Rivning av fastighet(fd fritidsgården), 
markarbeten innefattande grönytor, 
plantering, växter m m och ny bussang-
öring vid Torskolan. Om- och tillbyggnad 
av vita skolan i Torsås till familjecentral 
med verksamheter från Landstinget 
i Kalmar och Torsås kommun. Dessa 
byggprojekt planeras vara klara juni 
resp. oktober 2018.

Nyproduktion av nya lägenheter på 
Propsbacken i Bergkvara är bara början  
Det behöver byggas fler nya bostäder 
Torsås kommun.

Vidare pågår ”förberedelsearbete” 
beträffande både större och mindre 
byggprojekt inklusive energieffektivise-
ring i avvaktan på beslut.

Trivsel                                                                                                                                 
Framför allt är det viktigt att man trivs 
där man bor. De allra flesta av de hy-
resgäster hos TBAB som jag träffar trivs 
idag väldigt bra – både med sin lägenhet 
och den personliga service vi levererar. 
Det är bara genom ett gott samarbete 
med alla våra hyresgäster som vi kan 
fortsätta leverera ”det bästa boendet”.

Jag vill tacka dig för att du är vår hyres-
gäst och passa på att önska dig

God Jul & Gott Nytt År! Kent Frost/ VD
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TBAB har flyttat till 
Olssonska
Nya kontorslokaler för TBAB

Efter att ombyggnation av Olssonska  
fastigheten(handelshuset) nu är klar 

så har vi på TBAB den 4/12 flyttat in på 
Allfargatan 19 och kommer hyra denna 
fastighet av Torsås kommun.  
Dessa nya ändamålsenliga lokaler 
är ett rejält lyft i jämförelse med de 
tidigare kontorslokalerna på Dalgatan 1 
säger VD Kent Frost.

Öppettider jul och nyår

Invigning för allmänheten kommer 
det att vara torsdagen 18/1 2018  
mellan 10-12, mer info om detta  
kommer på vår hemsida:  
www.torsasbostad.se

• TBAB ny adress  
Allfargatan 19 i Torsås

• Från 4/12
• För mer info se hemsidan  

www.torsasbostad.se

I det nya kontoret finner besökarna en 
fräsch bobutik samtidigt som läget  
närmare centrum skapar en bättre 
tillgänglighet för våra hyresgäster där 
de direkt innanför dörren finner vår 
personal som arbetar med 
lägenhetsuthyrning och allt däromkring 
för att kunna slå sig ner och sitta ostört 
vid sitt besök. 
I anslutning till entrén kommer det även 
att finnas en möjlighet för besökare att 
slå sig ner i ett trivsamt väntrum och 
vänta på sin tur.

I det nya kontoret finns även ett mö-
tesrum som efterfrågats av personalen 
med möjlighet att ha både möten och 
hålla utbildningar vilket inte gått innan.

Kontorets öppettider Jul och 
Nyår!

v. 51
Öppet som vanligt Må-Fre

v. 52
Stängt Må & Fre (25/12 & 26/12)

Öppet som vanligt On-Fre (27-29/12)

v. 1
Stängt Må (1/1)

Öppet som vanligt Ti-Fre (2/1-5/1)

Ordinarie öppettider Må-Fre
10-12 & 13-15

Observera att vi från 4/12 finns på 
Allfargatan 19 i Torsås!

Bygget på Propsbacken i Bergkvara 
har satt igång och man kan börja se de 
2 huskropparna växa fram som skall 
innehålla totalt åtta 3-rumslägenheter 
med havsutsikt.

Propsbacken växer fram!

Almanacka för 2018 bifogas 
med detta nummer av bladet till våra 

hyresgäster.



Postadress  Besöksadress  Telefon   Bankgiro  Org. nr
TBAB    0486-332 64
Box 503  Allfargatan 19  Mail/Hemsida 
385 25 Torsås Torsås  info.tbab@torsas.se  5688-1444  556499-5123
    www.torsasbostader.com N
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Ordning och reda! Biljetter till 
Nyårsrevyn i Torsås

Vi vill även i år glädja er med att  
Torsås Bostads AB tillsammans 

med Hyresgästföreningen  kommer 
att sponsra biljetter till Nyårsrevyn 
i Torsås. Biljetterna kan ni köpa för 
150:-/biljett, max 2 biljetter /hushåll. 
Begränsat antal biljetter så ”Först till 
kvarn” gäller.   
Biljetterna hämtas och betalas på 
TBABs nya kontor på Allfargatan 19.
(endast kortbetalning) mellan  
2017-12-13 och 2017-12-31.

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

Felanmälan dygnet runt 
på vår hemsida!

www.torsasbostad.se

På hemsidans förstasida 
kan du alla dagar
dygnet runt göra en
felanmälan när det
passar dig bäst!

Användar-ID och kod
finns längst upp till
vänster på din hyresavi!

Logga in
Det kan vara Personnummer (12 siffror) 
eller
Användar-ID (4 siffror)

Genom 3 enkla steg gör du felanmälan.
Kom ihåg att ange tillträde: huvudnyckel

Uppföljning KSRR och 
gröna påsar
Nu har KSRR sorteringsmaskin på 
Moskogen kommit i drift och därmed 
skall gröna påsar (matavfall) läggas 
ihop med restavfallet.

Grovsopor skall i första hand köras av 
lägenhetsinnehavaren till återvinnings-
centralen i Torsås 
Se öppettider på www.ksrr.se

Felanmälan
TBAB har låssystem med huvudnyckel 
till din lägenhet.

Vid felanmälan: 
• Uppge om fastighetsskötaren kan 

gå in med huvudnyckel då du inte 
är hemma.

• Alternativt lämna ditt telefonnum-
mer så fastighetsskötaren kan 
kontakta dig för att bestämma tid.

Felanmälan kan man göra 
på flera sätt.
• Enklast dygnet runt via vår  

hemsida www.torsasbostad.se

• Vardagar dagtid 8:00-16:00 på tele-
fon 0486-332 64 Kundtjänst TBAB 

• Akuta fel under kväll efter 16:00, 
helg/stohelg via SOS! 
0470-176 60 Larmtjänst SOS

Kladdkakemuffins
Till cirka 15 personer:
• 100 gram smält smör
• 2 ägg
• 2 1/2 dl socker
• 2 dl vetemjöl
• 1 tsk vaniljsocker
• 1 nypa salt
• 4 msk kakao
• 1/2 tsk bakpulver

Gör så här: Ställ ugnen på 200 grader. Sätt ut formarna på en plåt. Knäck 
äggen i en skål och blanda de torra ingredienserna och rör ner med slev.
Blanda sist i smöret och rör tills smeten är ordentligt blandad. Häll upp i 
formarna 2/3 – med smet. Och grädda sedan i mitten av ugnen i cirka 8-10 
minuter. De ska vara kladdiga i mitten.

Gott i vinterkylan...


