Nyhetsbrev mars 2018

VD har ordet!
Såhär i början av året tänkte jag passa på att försiktigt välkomna våren – men
istället kom kung Bore på ett ordentligt besök! Snöröjning och skottning pågick
för fullt under ett par intensiva dagar, och nu hoppas vi att vädret ska vara lite
stabilare! När kylan kommer gäller det att man låter värmen inomhus få
cirkulera fritt. Läs gärna våra tips på baksidan av nyhetsbrevet.
Även om det är kallt just nu vet vi ändå att våren är på väg. Vi kommer därför
snart att utlysa en tävling om vem som har den vackraste uteplatsen eller den
vackraste balkongen här på TrelleborgsHem. Jag hoppas att många vill vara
med i tävlingen och vi ser fram emot era bidrag!
Pia Jönsson
VD på TrelleborgsHem

Besökstider i Bobutiken på
Kapellgatan 18, Trelleborg.

Nyhetsbrev mars

Måndag 10-15
Tisdag 10-15
Onsdag 13-15
Torsdag 10-15
Fredag 10-12
Lunchstängt 12-13 varje dag

I detta nyhetsbrev tipsar vi om hur du
kan undvika att stänga in värmen
bakom möbler, och om vår tävling
under våren, där vi korar den
vackraste uteplatsen och den
vackraste balkongen. Vi informerar
också om förändringar i
hyresaviseringen.
Trevlig läsning!
Följ oss på facebook

och Instagram

Tack för förtroendet!
I senaste numret av Hem & Hyra
kunde man läsa att antalet
felanmälningar i lägenheterna hos
TrelleborgsHem är bland de lägsta
i Skåne.
Det gör oss stolta, men inte nöjda
– vårt arbete med att ständigt
utveckla och förbättra vår service
till dig fortsätter!

För akut felanmälan eller
störningsanmälan utanför
ordinarie öppettider kontaktar
du Securitas på 010-470 52 52.

Viktiga telefonnummer!
Anticimex 040-693 61 00
Securitas 010-470 52 52
Canal Digital 0770-11 55 11
Bredbandsbolaget 0770-77 70 00
Länsförsäkringar 042-633 80 90
Hissjour 0200- 88 78 78
Telia 90 200
Boplats Syd 010-20 22 500
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Stäng inte in värmen!

Har du
TrelleborgsHems
vackraste uteplats eller
balkong?

Såhär när vintern och kylan finns utanför
husknutarna kan det ibland upplevas lite kyligt
inomhus. Vår ambition är alltid att leverera 2021 grader i inomhustemperatur till våra
lägenheter – men för att värmen ska kunna
cirkulera fritt i lägenheten kan det ibland
behövas lite extra eftertanke.
•

Ställ inte täckande möbler framför
elementen. Då stängs värmen in och kan
inte komma fram i rummen.

•

Om du måste vädra – vädra då med ett
snabbt tvärdrag istället för att ha fönstret på
glänt.

•

Kontrollera dina fönster – ibland behövs det
nya tätningslister som håller blåsten ute.

•

Kontrollera dina element – de kan behöva
luftas.

Då vill vi gärna att du är med i vår tävling!
Under perioden april – augusti kan du vara
med och tävla genom att skicka in bilder
på din uteplats eller balkong till
bobutik@trelleborgshem.se
Under sommaren kommer
tävlingsbidragen att publiceras på vår
hemsida och våra sociala medier.
När tävlingsperioden är slut kommer en
jury att utse den vackraste uteplatsen
respektive balkongen och vinsten är en
månadshyra.

Ring gärna vår Bobutik om du upptäcker något
som behöver åtgärdas eller gör en felanmälan
på Mina sidor på vår hemsida.

Håll utkik på vår hemsida för mer
information!

Hyresavierna!
From april månad kommer vi att börja med att
skicka ut hyresavierna kvartalsvis för dig som
har pappers-faktura. Det innebär att du
kommer att få tre hyresavier varje kvartal
istället för varje månad som tidigare.
På Mina Sidor på vår hemsida kan du logga in
och se din hyresavi, göra felanmälningar och
mycket annat.
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Kapellgatan 18, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se
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