
Hösten 2018 ska en ny familjecentral 
stå klar i det gamla vita skolhuset i 
centrala Torsås där byggnaden även 
byter färg från vit till röd som det var en 
gång i tiden!
En familjecentral i Torsås har diskute-
rats i nära 15 år. Nu är bygget igång!

Torsås 
Bostads & 

Fastighets AB
En aktiv fastighetsägare

Nu har ni ett nytt nummer av vårt 
HyresgästBladet i handen, där vi 
berättar om en del av de satsningar 
vi gör som en aktiv fastighetsägare. 

På TBAB Torsås Bostads AB och 
Torsås Fastighets AB har vi mycket 
på gång. På vår hemsida
www.torsasbostader.com kan du 
ta del av det som händer nu och 
framöver.

Blickar framåt                                                                                           
Företagets arbete handlar om att 
skapa ett bra boende och nöjda 
kunder.
Vi ser över hur vi arbetar för att 
kunna nå de mål som vi arbetar 
emot. Situationen idag är inte 
likadan som för tio år sedan och 
kommer förmodligen att se helt 
annorlunda ut om ytterligare tio år. 
Vi måste vara anpassningsbara och 
arbeta strategiskt långsiktigt.
                                                                                            
Genom strategisk fastighetspla-
nering fortsätter vi arbetet med att 
både förvalta våra fastigheter och 
nyproduktion av bostäder.

Semestertider                                                                                                       
När sommaren nu närmar sig med 
stormsteg kommer också 
semestertider. Under semestern kan 
det ta lite längre tid för att få sin 
serviceanmälan åtgärdad. 
Vi gör vårt bästa för att handlägga 
inkomna ärenden.

Jag hoppas att du får en trevlig 
läsning och en skön sommar!

Torsås 2018-05-21

Kent Frost
                                                                                                          
VD
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29/3 Skärtorsdagen var rivningen igång 
av gamla fritidsgården.

Samma byggnad innehöll tidigare 
bland annat fritidsgård, syslöjd, träslöjd 
och sista tiden innan Nya Torskolan 
blev färdig även NO-salar.

I samband med skolstarten i augusti 
kommer ni att finna en ny bussangöring 
i anslutning till Nya Torskolan.

Gamla vita skolan blir röd

• TBAB ny adress  
Allfargatan 19 i Torsås

• Sedan 4/12 -17
• För mer info se hemsidan  

www.torsasbostad.se

25 Maj var det dags för invigning av de 
nybyggda lägenheterna på 
Propsbacken i Bergkvara. 
Intresset var stort för de två husen som 
rymmer fyra 3-rumslägenheter i varje 
hus med havsutsikt!

Dagen bjöd på många besökare, fint 
väder och TBAB bjöd på lättare tilltugg.

Lägenheterna invigda

Följ våra senaste uppdateringar 
på hemsidan!

www.torsasbostad.se

Kontorets öppet  der i sommarv. 26-28 Öppet kl 10-12 
v. 29-30 Stängt 
v. 31-32 Öppet kl 10-12

Se hemsidan för mer info

Öppettiderna ovan avser  
kontoret på Allfargatan 19.

Telefontider är som vanligt:
• 8-12 & 13-16 under 
• v. 26-28 och v. 31-32

Ort Adress Åtgärd Planerad
Söderåkra Backvägen Byte vattenstam Maj
Torsås Ängsgatan Dränering och fuktskydd Juni
Söderåkra Tallvägen Målning Juni
Bergkvara Kungsvägen Värmeanläggning Maj
Torsås Södra Brogårdsgatan Målning Juni
Bergkvara Ängsvägen Färdigställa målning Maj

Pl
an

erat underhåll TBAB 2018

Vad händer vid Torskolan



Postadress  Besöksadress  Telefon   Bankgiro  Org. nr
TBAB    0486-332 64
Box 503  Allfargatan 19 Mail/Hemsida 
385 25 Torsås Torsås  info.tbab@torsas.se  431-0538  556499-5123
    www.torsasbostader.com N
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Torsås Fastighets AB och  
miljögruppen har börjat vandringen 

mot ett miljövänligare alternativ till dom 
vanliga bensindrivna gräsklipparna.

Vi har köpt in två st batteridrivna 
gräsklippare. För att utvärdera 
driftsäkerhet och uthållighet på 
batterierna har miljögruppen en i sin 
fastighetsskötsel och en är placerad 
ute i verksamheten vid marklägenhe-
terna på Blomvägen i Söderåkra. 

Efter att varit i drift snart en månad har 
båda maskinerna motsvarat 
förväntningarna.

Hyresgästerna 
slipper kladdet 
med bensin och 
oljor, maskiner-
na går tystare 
och man slipper 
motorljudet som 
kan vara väldigt 
irriterande.

- Vi kommer succesivt att byta 
bensindrivna maskiner när dom slits 
ut mot batteridrift, säger förvaltare 
Ingemar Skotheim och tillägger att de 
även har köpt en löv-blås med batteri 
drift för att utvärdera effektiviteten.

Elektrifiering av 
trädgårdsmaskiner.

 Torsdag 30/8 

 

 

KOM OCH TA EN FIKA MED OSS OCH 
PRATA BOENDE FRÅGOR! 

 

VI TRÄFFAS PÅ INNERGÅRDEN VID 
BADHUSGATAN 7-9 KL 13:00 

 

VI BJUDER PÅ KAFFE OCH KAFFEBRÖD! 

TORSÅS BOSTADS AB   

EVA OCH JENNY 

     

Hyresgästundersökning 
planerad efter sommaren

Har ni träffat våra 
fastighetsskötare?

Övre raden: Bill, Stefan A., Robin
Nedre raden: Jonas, Palle, Björn

I förra numret av Bladet berättade vi 
hur man enklast gör felanmälan via 
vår hemsida, där möjlighet fnns att 
själv skapa en felanmälan dygnet runt 
när det passar dig! När en felanmälan 
inkommer behandlas den av våra egna 
fastighetsskötare som ni ser på bild 
ovan och kan de själva lösa felanmälan 
är det någon av dem som besöker er.

Vår hemsida låg nere under valborg 
vilket vi beklagar.

Men inget ont utan något gott med sig 
då vi samtidigt blev glada att många 
hörde av sig gällande att de inte kom 
in på hemsidan under de dagar den 
låg nere, vilket visade på att den har 
ett stort intressa från allmänheten.

Dagen efter att hemsidan var igång 
igen slog besöksantalet på sidan 
nästan All Time High!

2016 genomfördes Torsås Bostads 
AB en Hyresgästundersökning se-
nast. 2017 har en del arbete pågått. 
Några av önskemålen som framkom 
handlade om Trygghet och trivsel. 
Som ett resultat av detta har utskick 
enligt nedan gått ut till hyresgäster där 
vi bjuder in till fika och möjlighet att 
prata boendefrågor torsdagen 30/8.

GRILLEN
Under sommarhalvåret är grillen en 
given höjdpunkt för många, men kom 
ihåg att ta hänsyn till dina grannar. 
Eftersom grillning ökar brandrisken och 
kan störa dina grannar, får du inte grilla 
på din balkong. Använd gärna de olika 
grillplatserna som finns på gårdarna i 
våra områden!

                                                           

Dataskyddsförordningen blev en del av 
den svenska lagstiftningen den 25 maj 
2018.Dataskyddsförordningen  
(hädanefter GDPR) ersätter 
dataskyddsdirektivet och 
personuppgiftslagen (PuL), vilket 
innebär en förstärkning av skyddet av 
hur våra personuppgifter hanteras.

För att vi ska få hantera personuppgif-
ter i ett register krävs bland annat att 
vi har en laglig grund och ett syfte för 
registreringen samt att vi informerar 
de registrerade om dennes rättigheter, 
våra kontaktuppgifter och att vi samlar 
informationen/dokumentationen om 
registreringen i en förteckning.

Mer information om hur vi hanterar 
personuppgifter och hur du kan kon-
takta oss hittar du på Torsås kommuns 
hemsida www.torsas.se/gdpr.

GDPR ersatte PuL
25 maj 2018

Om du grillar på din uteplats, var med-
veten och aktsam om dina grannar och 
risker. Placera grillen en bit från husen 
så att rök och matos inte stör andra. Se 
också till att det finns ett lock eller en 
brandfilt i närheten så elden kan 
kvävas om något skulle gå fel och 
olyckan är framme.

Grillning på balkong och uteplats är endast tillåtet om det är med el-grill.

Vår hemsida

Tiden har gått och efter sommaren  
kommer Torsås Bostads AB att 
genomföra nästa 
hyresgästundersökning.

Arbetet hos oss genomgår tre faser: 
1. Insamling och sammaställning av 

resultat, 
2. Planera arbete utefter resultat, 
3. Åtgärd, dvs. vad behöver vi göra.


