Torsås lokala leverantör
av fjärrvärme, bredband,
vatten & avlopp

Det lokala energibolaget
som bryr sig
Vi på Torsnet AB förser invånare i Torsås kommun med tjänster inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp. Vi
tillhandahåller god service inom våra tre områden åt kommunens invånare. Hos oss arbetar nio kompetenta
och serviceinriktade medarbetare som är specialiserade inom våra arbetsområden.
Vi är ett kommunalt bolag och har god täckning ute på landsbygden och detta medför att vi kan erbjuda
tjänster som förhöjer livskvaliteten för alla invånare i Torsås kommun. Vi arbetar enligt devisen att vara nära
och tillgängliga för våra kunder, men också att varje installerad lösning ska täcka deras behov.
Eftersom vi prioriterar att våra kunder ska känna sig nöjda med våra lösningar är vi endast ett samtal bort.
För oss är det en självklarhet att bistå med hjälp och service när det krävs.

LEV OCH VERKA I TORSÅS KOMMUN,
BARA 30 MIN FRÅN RESTEN AV VÄRLDEN.
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Fiber för alla
Att erbjuda fiberuppkoppling för våra landsbygdskunder är en självklarhet för oss. Vi realiserar detta genom vår
gemensamma fibersatsning med Torsås kommun. Satsningen är långsiktig och omfattar ett nytt landsbygdsnät med
möjlighet till digital uppkoppling upp till 10. 000 mb/s för alla invånare. I och med att vi samarbetar med Torsås kommun kan vi garantera att kvaliteten på fibernätverket är hög och för dig som kund innebär det utökad trygghet.
Eftersom vårt fibernät byggs ut så skapas det digitala utvecklingsmöjligheter, både för privatpersoner men också
för samhällsnyttiga instanser och företag. Vårt nät är öppet för olika tjänsteleverantörer och det innebär att du
som kund väljer själv vilken leverantör som ska leverera internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster. Det ger
fantastiska möjligheter att skräddarsy dina digitala uppkopplingar efter ditt behov.

Kom in i värmen
tillsammans med oss
Idag är vi mer beroende än någonsin av en stabil och pålitlig värmekälla. Vi på Torsnet levererar fjärrvärme som
är driftsäker och prisvärd till Torsås invånare. Några av fördelarna med fjärrvärme som energikälla är att det är
tryggt och i de flesta fall helt underhållsfritt.
Om du bor i centrala Torsås så är det sannolikt att din fastighet omfattas av vårt fjärrvärmenät, kolla därför in vår
fjärrvärmekarta för att se tillgänglighet. Vill du ansluta dig till vårt fjärrvärmenät, eller har några frågor om det,
bistår vi gärna med en konsultation.
Vår fjärrvärme är en stor miljösatsning i Torsås kommun. Vi samarbetar med lokala aktörer och därav kan vi
säkerställa att bränsleproduktionen är hållbar enligt samhällets syn på hållbarhetsfrågor. Det är en självklarhet för
oss på Torsnet att ställa oss bakom FN:s globala hållbarhetsmål.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Din lokala leverantör
inom biobränsle

Kvilla Rörservice AB
Stark samarbetspartner till Torsnet AB.
Installation av fjärrvärmecentraler och
smart inkoppling av kommunala VA.

Långemåla Energileveranser AB
Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 RUDA • E-mail: info@leabmail.se
Telefon: 0499-300 67 • 070-249 60 49

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vi förser Torsås kommuns
invånare med ett
gott och rent vatten

SPOLAREXPE

Ett bra vatten är en viktig hörnsten i bygget av ett välmående samhälle. I vårt 25 mil långa ledningssystem
servar vi 2.400 kunder i Torsås kommun inom vattenrelaterade tjänster. Våra tjänster inkluderar att ta hand
om dricksvatten, spillvatten och dagvatten på ett så effektivt sätt som möjligt. Torsnets medarbetare har ett
brett tekniskt kunnande och på så vis säkerställer de att vattnet genomgående håller hög kvalitet och lever
upp till alla krav som finns.

Det handlar inte enbart om det vatten
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viktigt uppdrag att ta hand om vattnet som hamnar i ditt avlopp. Allt vatten måste genomgå en reningsprocess innan det går ut i kretsloppet och det ansvarar våra medarbetare för. Reningsprocessen är utformad på
ett miljöinriktat sätt och det innebär att naturen runt om oss får så lite belastning som möjligt.
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Ett samarbete mellan Torsås
kommuns invånare och oss
Det är viktigt att rätt saker spolas ner i våra avlopp. Det som spolas ner i avloppen måste också kunna brytas ner
på ett miljövänligt sätt. Därför är samarbetet med våra invånare väldigt viktigt. Våra avlopp är inte konstruerade
för att spola ner plast eller andra typer av material, utan endast det naturliga som kroppen producerar gällande
avfall.

Bli vattensmart idag
Genom att spara in på din vattenförbrukning kan vi säkerställa att vår gemensamma natur och miljö mår så bra som
möjligt under tiden. Gå in på Naturskyddsföreningens guide via länken nedanför och bli mer vattensmart idag!

0480-388 80 I info@nybrogrus.se

Vi är ett modernt och miljömedvetet företag som erbjuder ett
starkt och brett koncept, där vi
hjälper våra kunder med både
stora och små projekt.

Handla lokalt och närproducerat

Torsås - en vacker bygd med genuin handel
www.torsashandel.se

GDL AB
Franska vägen 22
393 56 Kalmar
042-25 18 00
info@gdl.se | www.gdl.se

Vi är endast ett
samtal bort!
Telefon
Vatten & avlopp: 0486-332 52
Fjärrvärme: 0486-332 52
Bredband: 0486-332 53
E-post
Fjärrvärme/Vatten & avlopp: kundservice@torsnet.se
Bredband: bredband@torsnet.se
Besöksadress

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 21851 • www.jssverige.se

Allfargatan 19
385 30 Torsås

