Nyhetsbrev från TrelleborgsHem

Nyhetsbrev december 2018

Gott slut och gott nytt!
2018 kan sammanfattas som ett händelserikt år! Gårdsombyggnad och
utegym på Fagerängen, ordning och reda på parkeringarna, och inte
minst ett första spadtag i Skegrie är några av de projekt vi på
TrelleborgsHem arbetat med under året.
Vi fortsätter vårt stora renoverings- och underhållsarbete på det nya
året, och jag ser särskilt mycket fram emot den boendedialog som
kommer att ske på Malörten under våren! Tack vare ett ekonomiskt
stöd från Boverket kan vi nu tillsammans skapa framtidens innergårdar!
Gott slut och gott nytt till er alla!
Pia Jönsson
VD på TrelleborgsHem

Nyhetsbrev december
I detta nyhetsbrev vill vi passa på att
önska er alla en riktigt god jul och ett
gott nytt år!
Vi informerar också om att du som
hyresgäst nu kan tacka ja till HLU under
nästan hela året, och att vi inom kort
kommer göra det enklare för dig som
redan är hyresgäst hos oss att flytta
om!
Sist men inte minst – årets julgåva till
och från alla våra hyresgäster går i år till
Kim Walls minnesfond.

Jultider i Bobutiken!
Under jul- och nyårsveckorna har
vi begränsade öppettider i vår
Bobutik.
24,25 & 26/12 STÄNGT
27/12 kl. 10-15
28/12 kl. 10-12
29,30 & 31/12 STÄNGT
1/1 STÄNGT
2 & 3/1 kl. 10-15
4/1 kl. 10-12
Lunchstängt 12-13 varje dag

Trevlig läsning!

Boendetid = kötid!
Inom kort kommer du som är hyresgäst hos oss på TrelleborgsHem
kunna tillgodoräkna dig din boendetid som kötid när du söker våra
lediga lägenheter på Boplats Syd. Håll utkik på vår hemsida!
www.boplatssyd.se

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

Viktiga telefonnummer!
Anticimex 040-693 61 00
Securitas 010-4705252
Canal Digital 0770-115511
Bredbandsbolaget 0770-777000
Länsförsäkringar 042-6338090
Hissjour 0200- 88 78 78
Telia 90200
Trelleborgs Kommun 0410-733000
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Årets julgåva
I år går TrelleborgsHems julgåva till
Kim Walls Minnesfond.

Hyror för 2019 klara

Syftet med Kim Walls minnesfond är
att arbeta stärkande för kvinnliga
journalister.

TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen har
tecknat en överenskommelse gällande
hyresjusteringar för 2019 och 2020. From 1
januari 2019 höjs hyran med 1,6%. För 2020 är
höjningen 1,9%.

Fonden kommer årligen att dela ut
ett stipendium till en kvinnlig
journalist som verkar i Kims anda.
www.rememberingkimwall.com

Nu kan du välja HLU året om!

Snart är det dags att beställa renovering av lägenheten
för 2019. Du gör beställningen på Mina Sidor.
Mer information om hur du går tillväga kommer
vi att skicka ut till dig. Håll utkik i din brevlåda!
Du vet väl om att vi finns på facebook?

Mina sidor!
På Mina sidor på vår hemsida hittar du all
viktig information om din lägenhet och dina
hyresavier. Tänk på att alltid ha aktuella
kontaktuppgifter inlagda om vi behöver
komma i kontakt med dig!

Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Kapellgatan 18, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se

