Nyhetsbrev februari 2016

Söndagen den 21
februari är vi
matchvärd till
Trelleborgs HBK:s
hemmamatcher i
Söderslättshallen.
Som matchvärd har
467 biljetter som vi
delar ut till våra
kunder. Välkommen att
hämta din biljett i
Bobutiken.
Först till kvarn är det
som gäller!

Nyhetsbrev februari 2016

Mina sidor

Här kommer februaris nyhetsbrev från
oss på TrelleborgsHem.

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

I detta nummer tipsar vi bl a om vad
du får förvara i ditt garage, och vi
berättar lite om vårt samarbete med
Boplats Syd.

Där kan du enkelt och bekvämt
sköta dina serviceanmälningar när
det passar dig. Du hittar intressant
och viktig information om din
lägenhet och allmänna utrymmen i
huset, och du kan följa dina
hyresinbetalningar och mycket
annat.

Vi berättar också om vårt gröna tänk,
och att du som kund har en förmånlig
rabatt om du behöver hyra bil via
bilpoolen Sunfleet! Trevlig läsning!

Betala hyran
grönt!
Med autogiro eller efaktura låter du banken
sköta dina betalningar
enkelt och bekvämt,
även under din
semester. Dessutom gör
du en insats för miljön,
eftersom du får din
hyresavi elektroniskt till
din internetbank, och
slipper hantera dina
pappersavier. Läs mer
om hur du anmäler dig
för e-faktura på din
internetbank.

Bil – bara när du behöver!
Tänk om man kunde betala för bilen
bara när man använder den! Slippa
bekymra sig om parkeringsplatser och
reparationer – det låter kanske för
bra för att vara sant? Du som är kund
till oss får en förmånlig rabatt hos
bilpoolen Sunfleet om du väljer att
registrera dig. Vi bjuder på
anslutningsavgiften (fn värde 395
kronor)
om du uppger
–
organisationskod TrelleborgsHem i
din registrering. Med Sunfleet har du
tillgång till över 1 000 bilar på 50 orter

runt om kring i landet. Läs mer på
www.sunfleet.com

Lägg ut din bästa vårbild från
Trelleborg på Instagram.
Tagga bilden med:
#TrelleborgsHem
När du lagt upp din bild kan du
vara med och vinna biobiljetter!
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Vad får jag förvara i mitt garage?
Alla har rätt till en rökfri miljö!
Rökning är absolut förbjudet i
trapphus och övriga gemensamma
utrymme i våra fastigheter.

Har du ett eget garage eller plats i
ett gemensamt garage hos
TrelleborgsHem?
Då vet du säkert att det finns
särskilda regler för vad du får
förvara där – regler som är till för
allas trygghet.
Det innebär bl a att du inte får
förvara brandfarliga vätskor eller
gaser i garaget. Det undantag som
finns gäller en femlitersdunk bensin,
men den måste alltid förvaras i bilen.

Undvik också rökning i direkt
anslutning till entréer och trapphus.
Tack för visad förståelse!

Du får inte heller bedriva någon
form av verksamhet i garaget, eller
utnyttja det för reparationer av bil
eller mc – men du får självklart byta
till vinter- eller sommardäck om du
kan göra det på ett smidigt och
säkert sätt.

Det du får förvara i garaget,
förutom bilen, är enstaka cyklar,
gräsklippare, moped, motorcykel
och en uppsättning av vinter- eller
sommardäck.
Av säkerhetsskäl får du inte ha
något annat i ditt garage. Det gäller
oavsett om du har eget garage,
plats i gemensamt garage, carport
eller parkeringsplats. Du får inte
heller använda platsen för att ställa
avställda bilar eller andra
motorfordon.
Du kan läsa mer om detta på vår
hemsida under Hyresgäst Garage

Boplats Syd
Under våren kommer vi successivt att börja
förmedla våra lediga lägenheter via Boplats Syd.
Du som står som bostadssökande i vårt
kösystem kommer att få registrera om dig hos
Boplats Syd, och självklart får du ta med dig
dina redan intjänade köpoäng.

När du köar bevakar du själv utbudet och söker
på egen hand, precis som tidigare.
Boplats Syd har en årsavgift på 300 kronor. Din
registrering börjar gälla när inbetalningen är
registrerad.
Läs mer på www.boplatssyd.se

Våra lediga lägenheter publiceras precis som
tidigare på vår hemsida under lediga lägenheter,
först när du vill göra en intresseanmälan
kommer du vidare till Boplats Syd.
Precis som tidigare är det en rak kö och ett rättvist
fördelningssystem. Uppfyller du våra
grundkrav avseende typ av inkomst, inkomststorlek, ålder eller familjestorlek konkurrerar
du enbart med din kötid.
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Telefonnummer 0410 – 190 50
Besöksadress Bobutik, Algatan 74, Trelleborg
E-post bobutik@trelleborgshem.se

