Nyhetsbrev december 2016

Så här i mitten av december har vi tagit ett kliv in i årets allra sista månad.
Vi kan summera 2016 som ett händelserikt år, ett år där vi äntligen startade upp
vårt bygge på Sockerbrukstomten.
Till våren kommer 74 nya lägenheter att få nya familjer – och vi tror och
hoppas att de kommer att trivas hos oss !
Oavsett hur ni väljer att tillbringa
er julledighet hoppas jag och mina
medarbetare på TrelleborgsHem
att ni får en riktigt skön och härlig jul.
Pia Jönsson
VD på TrelleborgsHem

Nyhetsbrev december

Mina sidor

Här kommer årets sista nyhetsbrev
från oss på TrelleborgsHem. I detta
nummer vill vi tipsa dig om våra
öppettider under jul och nyår och vad
som kommer att hända med ditt
analoga tv-utbud.

Du har väl inte missat ”Mina
sidor” på vår hemsida?

Vi informerar också om hur viktigt det
är att hålla entréer fria så vi kan
snöröja och halkbekämpa.

Där kan du enkelt och bekvämt
sköta dina felanmälningar när
det passar dig.
Tänk på att uppdatera dina
kontaktuppgifter så vi lätt kan
komma i kontakt med dig!

Trevlig läsning!

Har du överfört din kötid?
Du som tidigare stått registrerad
som bostadssökande i
TrelleborgsHems egen kö måste
senast den 31 december 2016
registrera dig hos Boplats Syd för
att inte förlora din intjänade kötid.
Läs mer om hur du gör på
www.boplatssyd.se/trelleborgshem

Öppettider under jul
och nyår!
23/12 kl 9-12
24, 25, 26/12 stängt
27/12 kl 9-12,13-15
28/12 kl 13-18
29, 30/12 kl 9-12,13-15
31/12, 1/1 stängt
2, 3/1 kl 9-12,13-15
4/1 kl 13-18
5/1 kl 9-12
6/1 stängt
För akut felanmälan eller
störningsanmälan utanför
ordinarie öppettider
kontaktar du Securitas

Viktiga telefonnummer!
Anticimex 040-693 61 00
Securitas 010-4705252
Canal Digital 0770-115511
Bredbandsbolaget 0770-777000
Länsförsäkringar 042-6338090
Hissjour 0200-212111
Telia 90200
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Hjälp oss hålla snö- och halkfritt!
Nu när vintern är på ingång så behöver vi alla hjälpas åt med att
hålla våra område snö- och halkfria.
Tänk på att inte parkera cyklar eller annat i anslutning till
trapphus eller dörrar eftersom de står i vägen när vi behöver
snöröja och halkbekämpa.
Parkera inte heller bilar framför garagen. Platsen är det ingen
parkering och det innebär samtidigt att det inte går att snöröja.
Tack för din hjälp!

I år är vår julklapp till er alla ett bidrag till Barncancerfonden

Bilfria område – för din trygghet !
För allas trygghet och säkerhet är alla våra
bostadsområde bilfria. Det betyder att du inte får
lov att köra med bil, mc, moped eller annat
motordrivet fordon inne på området, samma gäller
dina vänner eller gäster.
Under våren kommer vi att utöka bevakningen på
våra område – och upprepad överträdelse mot
regler kan innebära både böter och att du kan
förlora ditt lägenhetskontrakt.

Förändringar i det analoga
tv-utbudet!
Gäller ej Anderslöv, Smygehamn, Orkidévägen
eller Henry Dunkers gata.

Under hösten har flertalet av de analoga
tv-kanalerna släckts ner.
Det nya basutbudet innefattar SVT1,
SVT2, TV4, Barnkanalen och
Kunskapskanalen.
Vill du ha ett större tv-utbud väljer du
själv leverantör. Läs mer om digital-tv på
vår hemsida och se vilka möjligheter som
finns!

Vi finns på facebook – gå in och gilla vår sida
trelleborgshemab och ta del av nyheter!
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se

