
 
 
 
Boendeinformation september 2022 
 
 

2022 - Kriserna avlöser varandra. 

Pandemi, krig i vårt närområde, räntehöjningar, skyhög inflaion, skenande priser på 

byggmateriel och nu en global energikris, det känns som att det aldrig tar slut.  

Visst längtar vi tillbaka till  hösten 2019, då när vi tittar tillbaka allt var normalt. Vi 

kommer naturligtvis att komma tillbaka dit, men som det ser ut just nu kommer det 

nog att ta lite tid. Vi får tillsammans hjälpas åt och göra det bästa av läget just nu. 

Elpriserna 

Vi har under tre år levt med ett fast avtalat pris på el tillsammans med Torsås     

kommun. Från och med den 1/9 är läget ett annat och vi kommer en tid framöver 

att få leva med ett rörligt pris vilket kommer att slå extremt hårt mot bolaget.  

Eftersom vi endast har tillgång till fjärrvärme i centralorten i Torsås och inte i      

Söderåkra, Bergkvara eller i Gullabo så slår det extra hårt mot oss eftersom vi på 

dessa orter på olika sätt är hänvisade till el som energikälla. Vi arbetar just nu inten-

sivt med att energieffektivisera fastigheterna med störst elförbrukning med bland 

annat installation av ventilation med återvinning, installation av luft/

luftvärmepumpar och byggnation av tre solcellsanläggningar. Vi trimmar systemen 

och försöker plocka de lägst hängande frukterna för att så snabbt det bara går 

komma ner i förbrukning och på det sättet sänka våra kostnader. 

Vi klarar inte allt detta själva från bolagets sida utan vi behöver även Er hjälp. Varje 

kilowatt vi tillsammans kan spara kommer ju på ett eller annat sätt oss alla till godo. 

Nedan kommer några enkla tips ni kan göra just i eran lägenhet. 

• Byt gamla ljuskällor till nya med LED-teknik. 

• Kör fulla tvättmaskiner och torktumlare, eller allra helst lufttorka tvätten. 

• Ni som har diskmaskin, fyll maskinen och diska lite mer sällan. 

• Använd vattenkokare istället för en kastrull.         

• Använd grenuttag med strömbrytare istället för att ha hemelektronik i stand by-
läge. 

• Duscha och bada kortare tid och diska inte under rinnande vatten. 

• Ha rätt temperatur i kylen +6°C och i frysen –18°C. Frosta även av frysen. 

• Ha inga möbler eller tunga gardiner framför elementen.  

Detta är ganska enkla saker som kommer att ge stor effekt om vi hjälps åt. 

 

 
ÖPPETTIDER 

Kontorets ordinarie öppet-

tider: 

Mån - Tors 10.00 - 12.00. 

 

Övrig tid endast bokade   

besök. 

 

Telefontid: 

Mån – Fre: 09.00 – 12.00  

Kontakta oss på telefon 0486-

332 64 på ordinarie telefontider 

eller e-post 

info.tbab@torsas.se. 

 

Vid akut felanmälan som inte 

kan vänta till nästkommande 

vardag ring SOS 0470-176 60. 

  

 

 



 
 
 
 
Med anledning av det kraftigt stigande kostnaderna för bland annat el så är vi i det 

korta perspektivet tvingade att pausa i princip allt planerat underhåll i våra fastigheter. 

Detta är något vi absolut inte vill göra men situationen tvingar oss till det. Pengarna 

räcker helt enkelt inte till detta just nu. 

 

Planerad nyproduktion. 

Just nu tittar vi på ett projekt där vi vill bygga ett nytt Trygghetsboende. Vi planerar 

att ersätta de gamla lägenheterna Lunnagatan 4. Just nu är vi i slutfasen av arbetet 

med ny detaljplan som skall möjliggöra detta. Om allt rullar på som vi vill kommer 

det att börja hända saker där under 2023. Vi återkommer med mer information om 

detta när vi vet mer. 

 

TV och bredband i lägenheterna. 

Nu förbereder vi övergång till öppet nät!  
Torsås Bostad har som vi skrivit om tidigare ett nytt avtal för ett s.k. Öppet fibernät 

med kommunikationsoperatören Zitius, dom kommer att hantera leverantörer och 

tjänster som TV och bredband till alla våra fastigheter. De tjänster ni redan har idag 

kommer inte att påverkas i samband med bytet. 

Mer information finner ni i separat utskick. 

 

Laddstolpar för elbilar.      
 

Vi har påbörjat byggnationen av infrastruktur för laddning av elbilar vilket gör att vi 

nu under hösten kommer att installera laddstolpar i samband med att vi installerar 

solceller på Kyrkvägen i Söderåkra och på Bryggaregatan och Storgatan i Bergkvara. 

Sedan tidigare har vi en laddstolpe på Torshammarområdet. Vi kommer successivt att 

fylla på i fler områden och här vill vi ber Er att hjälpa till med prioriteringsordningen. 

Är ni fler i ett område som köpt eller funderar på att köpa elbil, hör av Er till oss så 

ska vi försöka hjälpa till att få en laddstolpe på plats just i ert område. 

Vi håller just för dagen på att titta på vilket system vi ska har för debitering av ladd-

ningen och vi återkommer med information om detta. 

 
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

Årets OVK-kontroller i några av våra fastigheter pågår just nu och ni kommer att få 

avisering om just den lägenhet ni bor i skall kontrolleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD:s slutord 

Höga elpriser är nog det ord vi 

använder oftast just nu och i 

princip allt vårt arbete just nu 

handlar om att på något sätt 

spara energi. Vi är som jag skrev 

i inledningen drabbade extra hårt 

eftersom vi är extremt elbero-

ende. Detta har under de år vi 

haft låga elpriser gynnat oss men 

just nu slår det med full kraft 

mot oss istället. 

Vi ska tillsammans komma ut ur 

detta och vi ska bygga vidare på 

allt det positiva som ser trots en 

orolig omvärld. 

Torsås Bostads AB kommer att 

fortsätta att bygga nytt och ut-

veckla våra befintliga fastigheter 

utifrån de behov vi kan se 

framåt. Det handlar om att skapa 

ett hållbart boende ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt. 

Med vänlig hälsning! 

 

Stefan Sandgren 

VD Torsås Bostads AB 

 


